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g.. Het First Amendment

Voorr de communicatievrijheid is in de Verenigde Staten het First
Amendmentt de belangrijkste norm. De literatuur over het First
Amendmentt is bijna oneindig. Het rechtsgebied kan dan ook op tallozee manieren worden beschreven. Hier gaat het erom de wisselwerking
tussenn de technische ontwikkeling en het concept van de vrijheid te
latenn zien. Dat wil zeggen dat eerst kort het concept van het First
Amendmentt wordt besproken en vervolgens de rol van de techniek.
Eerstt behandelen we hier beknopt de geschiedenis.
9.11

HET FIRST AMENDMENT

Hett First Amendment luidt:
'Congresss shall make no law... abridging the freedom of speech or of
thee press ...'.
Dezee bepaling werd 4 jaar na de introductie van de Constitution aan de
Amerikaansee grondwet toegevoegd, in 1791. Inhoud en reikwijdte van
hett grondrecht zijn duidelijk geworden in de uitspraken van het Supremee Court.1 Nieuwenhuis geeft aan dat de vlucht van de interpretatie
vann het First Amendment pas echt begint na de verklaring dat de rechterr ook bevoegd is de wetgeving van de staten en lagere wetgeving aan
hett grondrecht te toetsen.2
Vroegee kolonisten zochten in Amerika veelal geloofsvrijheid die zij in
Europaa niet kregen. Dat wil echter niet zeggen dat zij zich ook tolerant
opsteldenn naar andere gelovigen Zij waren eerder op zoek naar homogenee geloofsgemeenschappen die zich zonder overheidsinvloed kondenn vestigen. In de 18e eeuw komen de eerste theorieën over de persvrijheidd naar voren. Al in 1776 wordt in West-Virginia in de nationale
constitutiee een bepaling opgenomen die de persvrijheid beoogt te beschermen.. Waarom de uitingsvrijheid niet onmiddellijk is opgenomen
inn de Grondwet van de Verenigde Staten van 1787, is niet geheel duidelijk.. Volgens sommige schrijvers achtte Madison dit grondrecht dus11
22

Nieuwenhuis igg7, p. 83.
Nieuwenhuis 1997, P- 84; Citlowv. New York, 268 US 652 (1925); Smolla 1992, p. 104.
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danigg vanzelfsprekend dat opname overbodig zou zijn.3 Bovendien zou
eenn opname van het recht ook averechts kunnen werken. Volgens Hamiltonn zou het bestaan van vrijheid en het inperken van de overheidsmachtt toch vooral afhankelijk zijn van publieke opinie en spirit.4 Anderzijdss accepteerden sommige staten de federale grondwet pas na de
beloftee dat er een aanvulling met grondrechten zou komen.
Dee wetsgeschiedenis van het First Amendment geeft geen uitsluitsel
overr de bedoelde reikwijdte van de bepaling. In de Amerikaanse literatuurr bestaat dan ook onenigheid over de intentie waarmee het First
Amendmentt destijds werd aangenomen. Hoewel het Supreme Court
somss blijft verwijzen naar de intenties van de framers, is die intentie
meestall niet doorslaggevend. Door het Supreme Court wordt meestal
geenn historische, maar een dynamische, of zelfs teleologische interpretatiee van het First Amendment gehanteerd. Ook Smolla betoogt dat de
discussiee over de uiteindelijke bedoeling van de Jramers minder relevantt is, omdat 'Thefreespeech legacy ...is concerned more with the future
thenthen with the past'5
Nochh de grondwetgever, noch het Supreme Court heeft een eenduidigee bedoeling in het First Amendment gelezen of heeft gesteld dat aan
hett First Amendment een bepaalde grondslag vooraf gaat. Een duidelijkee omschrijving is dan ook niet voor handen. Wel kan uit overwegingenn die het Supreme Court aan het belang van de uitingsvrijheid heeft
gehecht,, worden afgeleid dat het uiteindelijk om twee hoofdmotieven
gaat:: enerzijds het belang van de uitingsvrijheid voor het publieke
debat,, anderzijds het belang voor de autonome zelfrealisatie.
Juistt in het belang van het democratisch proces krijgt de uitingsvrijheid
eenn preferred position. Het First Amendment is verbonden met de 'profoundd national commitment to the principle that debate on public issuess should be uninhibited, robust and wide open'.6 In een democratie
dientt sprake te zijn van voldoende openbaarheid, een vrije politieke
meningsvormingg en voldoende ruimte voor maatschappelijke discussie.. Nieuwenhuis beschrijft hoe het democratisch belang en het individueell belang kunnen worden verenigd in het belang van de free mar33

Sherman: 'It is unnecessary. The Power of Congress does not extend t o the Press', g e c i t e e r d bij
L e v y i g g g ,, p. 103.
44 Nieuwenhuis 1997, p. 87.
55

66

Smolla 199 2 . P- 33-38: 'At the time the First Amendment was ratified, American thinking on the freedomdom of speech was in a process of transition. Theories of speech were evolving from the minimal proscriptionscription against prior restraints in Blackstone to the procedural protections of the Zenger trial to the
moremore sophisticated and expansive argument that citizens had the right to virulently criticize the existing
order.' order.'
NY Times v. Sullivan, 376 US 254(1964), g e c i t e e r d bij Nieuwenhuis 1997, p. 86.
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ketplaceketplace of ideas (zie ook hoofdstuk 1.4). Hij noemt dit dan ook het ideaaltypischee model voor de uitingsvrijheid. Beide elementen van de
grondslagg komen mooi naar voren in Bose: 'The First Amendment assumessumes that thefreedomto speak one's own mind is not only an aspect of individualdividual liberty, and thus a good unto itself but also is essential to the com
monmon quest for truth and the vitality of society as a whole'.7
9 . 22 OBJECT EN REIKWIJDTE

Dee kernvraag bij het vaststellen van de reikwijdte van het First Amendmentt is die naar de omvang van het begrip speech. Het First Amendmentt beschermt niet alleen de uitingsvrijheid maar een breed spectrumm van 'expressierechten'. De bepaling omvat dus verwante gebieden
alss de persvrijheid, het recht op politieke demonstraties en de vrijheid
vann vereniging. De reikwijdte van de bescherming door het First
Amendmentt is niet beperkt tot openbare communicatie. Het First
Amendmentt geldt niet alleen voor openbare uitingen maar eveneens
voorr in de privé sfeer gedane uitlatingen en voor het thuis lezen van publicaties.8 8
Nieuwenhuiss merkt op dat bij gebrek aan een beperkingsclausule in de
Grondwett het onderscheid tussen reikwijdte en beperkingsclausule in
hett Amerikaanse recht niet altijd helder te maken is. Vaak worden
beidee stappen gelijkertijd genomen, waardoor een uitlating zodra hij
binnenn de reikwijdte van het First Amendment valt niet meer kan wordenn beperkt. Hier volg ik desalniettemin de eerder uiteengezette benaderingg door eerst de reikwijdte en vervolgens de beperkingen te bespreken. .
Eenn van de grensgebieden van de reikwijdte van het First Amendment
wordtt gevormd door het klassieke leerstuk van de 'symbolic speech', de
symbolischee uiting. Het Supreme Court had al in 1931 geoordeeld dat
ookk non-verbale communicatie beschermd kon worden door het First
Amendment.. Zo werden onder andere het recht een rode vlag uit te stekenn (Stromberg), het recht een armband te dragen (Tinker) en het recht
zichh te verzetten tegen het groeten van de Amerikaanse vlag (Barnette)
beschermdd onder het First Amendment.9 Een in de Verenigde Staten
buitengewoonn moeilijk punt vormden de vlagverbrandingen aangezien
diee veel Amerikanen ronduit tegen de borst stuitten.10 Uiteindelijk be77
88
99
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Bose v. Consumer U n i o n , 466 U.S. 485 (1984), De Meij e.a. 2000, p. 38.
N i e u w e n h u i s 1997, p. 9 2 .
Stromberg v. California, 283 US 359 (193V; West Virginia State Board of Education v. Barnette, 319 US
6244 (1943); Tinker v. Des Moines Independent Community School District, 393 US 503 (1969); Rot u n d aa & Nowak 1992, p. 336-346
V g l . Goldstein 2000, p. 1-20.
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sloott het Supreme Court in Texas v. Johnson, een zaak tegen zo'n vlagverbrander,, dat er ook hier bescherming door het First Amendment
was.. Immers, de vlagverbrander werd niet vervolgd vanwege het stelen
off vernietigen van de Amerikaanse vlag maar vanwege de grievende
boodschapp die hij daarmee uitdroeg, zijn 'expressive conduct'.11
Dee belangrijkste conclusie van Texas v. Johnson is dat nationale verontwaardigingg en het enkele verlangen van de overheid om de nationale
eenheidd te bewaren niet voldoende zijn om een beperking van de communicatievrijheidd te rechtvaardigen.12 De vraag of een beperking van
bepaaldd gedrag gerechtvaardigd is, is echter nog niet beantwoord als
blijktt dat dat gedrag ook communicatieve elementen bevat. Uit O'Brien
valtt op te maken dat dan eerst moet worden gekeken naar het bepalendee element en dat vervolgens de vraag gesteld moet worden waarop de
beperkingg zich richt. Indien die gericht is op de communicatieve aspectenn van het gedrag, moet een beperking voldoen aan de strenge
eisenn die gelden voor inhoudsbeperkingen.13

Dee reikwijdte van het First Amendment wordt voorts bepaald door het
feitt dat bepaalde categorieën uitingen geheel buiten het bereik zijn geplaatst.. Dat betekent dat het zware regime waaraan beperkingen moeten
voldoenn voor die uitingen niet opgaat. Het gaat om: obscenity, fraudulent
misrepresentation,misrepresentation, advocacy of imminent lawless behavior, defam
fightingfighting words. Bij de beslissing een gehele categorie uitingen in de ban
tee doen houdt het Supreme Court rekening met de schadelijkheid van
dee uitingen en met de mogelijkheid dat die schade hersteld kan worden
mett of door andere uitingen. Overigens zullen later in de paragraaf over
techniekk een aantal categorieën aan de orde komen waarbij het Hof
eerstt geruime tijd na de introductie van een nieuwe communicatietechniekk over ging tot opnemen van zo'n techniek binnen de bescherming
vann het First Amendment.
Dee achtergrond van het uitsluiten van bescherming valt wellicht terug
tee voeren op de boven beschreven grondslagen. In een model waarbij er
vann uit gegaan wordt dat kwade uitingen gerepareerd worden door
goede,, moet wel sprake zijn van een zekere dialoog. Bij de categorie van
hett oproepen tot het plegen van een misdrijf speelt een rol dat er een
misdrijff gepleegd zal worden voordat andere uitingen de schadelijkheid
vann de oproep kunnen neutraliseren. Het marketplace ideaal betekent
datt het Hof geneigd is 'dialoog' te beschermen. Uitingen moeten daar111 Texas v. Johnson, 491 US 397 (1989); De Meij e.a. 2000, p. 219-222.
S m o l l a i 9 9 2 , p. 82-85.
1
33 United States v. O'Brien, 391 US 367 (1968).
1 22
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omm iets van een idee of overtuiging bevatten. 14 Als uitingen meer gaan
lijkenn op wapens dan op woorden bestaat de kans dat ze buiten het First
Amendmentt geplaatst worden. 15
Overigenss is zelfs voor de categorieën die buiten het First Amendment
zijnn geplaatst nog enige bescherming behouden. Het Hof oordeelde in
R.A.V.R.A.V. v. City of St. Paul dat ook regulering van dergelijke uitingen in beginsell inhoudsneutraal moet zijn.16
Eenn van de groepen uitgesloten uitingen is obscenity. Reden dat deze categoriee uitgesloten uitingen wel, en andere niet aan de orde komen in
ditt betoog is dat juist in jurisprudentie over nieuwe media veel zaken
overr obscentity lijken te gaan. Veel vormen van overheidsregulering
richtenn zich tegen seksueel getinte uitingen. De seksindustrie is vaak
pionierr bij de ontwikkeling van nieuwe media en dus ook bij de eerste
rechtspraakk over nieuwe media. 17 In de uitspraak Chaplinsky gaf het Supremee Court al eens aan welke uitingen zonder constitutionele problemenn beperkt konden worden en waarom: 'These include the lewd and obscene,scene, the profane, the libelous, and the insulting or 'fighting' words-those
whichwhich by their very utterance inflict injury or tend to incite an immediate
breachbreach of the peace. It has been well observed that such utterances are no essentialsential part of any exposition of ideas, and are of such slight social value as
aa step to truth that any benefit that may be derived from them is clearly outweighedweighed by the social interest in order and morality.'lB De strekking is helder:: obscene publicaties zetten geen ideeën uiteen. 19 Dat betekent niet
datt de Staten een onbeperkte bevoegdheid hebben om zelf obsceniteit
tee definiëren. In laatste instantie moet het Supreme Court zelf aangevenn wanneer iets geldt als obsceen.
Eenn belangrijke poging daartoe deed het Supreme Court in 1957, in
RothRoth v. us.20 Daar oordeelde het Supreme Court dat materiaal obsceen
iss indien 'to the average person, applying community standards, the dominantnant theme of the material taken as a whole appeals to prurient interest.'
1

44 Chaplinsky v. New Hampshire,
55 Tribe 2000, p. 837-838.

315 US 568 (1942).

1 66

R.A.V. v. St. Paul, 505 U.S. 377(1992).
^1^1 'Throughout history, one of the earliest and most widespread uses of each newly developed communicationscations medium has been to purvey sexual words and images. Indeed, some experts see tge persistent
humanhuman desire for sexually oriented material as a major motivating factor that actually spurs the developmentlopment of new communications media. And that is precisely one of the major reasons why each new
communicationscommunications medium promptly triggers cries for censorship" ', Akdeniz, Walker en W a l l 2000, p.
207. .
1 88

Chaplinsky v. New Hampshire, 315 US 568 (1942).

^^

Nieuwenhuis 1997, p. 99.
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Roth v. US, 354 US 476 (1957); Nieuwenhuis 1997, p. 99-100.
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Mett de term prurient interest werd bedoeld dat het om wellust moet
gaann en dat het daarmee zoals hierboven beschreven geen ideeën meer
vertegenwoordigt.211 Dit criterium werd vervolgens verduidelijkt en aangescherptt in Manual Enterprises v. Day. Daar gaf het Supreme Court
aann dat de uiting wel patently offensive moest zijn, het moet dus gaan om
materiaall dat overduidelijk aanstoot geeft.22 Een verdere aanscherping
beperktee het bestreden gebied nog verder totdat alleen 'harde porno'
nogg als obsceen gold, aldus Nieuwenhuis. Immers, het hof oordeelde
datt het bestreden materiaal ook 'utterly without redeeming social value'
moett zijn.23
Dee test werd aangepast in Miller. De nieuwe benadering werd dat materiaall obsceen is indien: 'the average person... would find that the work...
appealsappeals to the prurient interest.', 'The work depicts or describes, in a patentlyly offensive way, sexual conduct specifically defined by the applicable state
law'law' en 'The work, taken as a whole, lacks serious literary, artistic, political
oror social value'. Hierbij is van belang dat een verbod nu eerder door de
beugell kan dan onder Roth het geval was, omdat een staat makkelijker
kann aantonen dat iets geen 'serious value' heeft dan dat het 'utterly withouthout value' is. De bewijslast is anders verdeeld.24 Met het eerste gedeeltee van de Miller-test wordt daarnaast het idee van een nationale standaardd over boord gezet. 'Community standards' houden in dat op dit
gebiedd andere normen zullen gelden in Californië dan in Arkansas.
Ongeachtt de gehanteerde criteria blijft het bijzonder moeilijk een helder
onderscheidd te maken tussen uitingen die wel of niet obsceen zijn. Die
onmachtt wordt nog het beste gedemonstreerd met de bekende uitspraak
vann Justice Stewart die in Jacobellis zijn eigen criterium onthult: 'I know
itit when I see it'.25 Smolla meent dat het geheel uitsluiten van obscene uitingenn niet is te verenigen met beginselen als neutraliteit en non-discriminatiee die het uitbannen van andere categorieën uitingen om de enkelee reden dat ze aanstootgevend of immoreel zijn, verhinderen.26
9.33 TOEGANG

Zoalss aangegeven in hoofdstuk 1 omvat de communicatievrijheid een
aantall toegangsrechten, te weten toegang tot informatie, toegang tot
communicatiemiddelen,, toegang tot hulpbronnen en toegang tot de
2 11

Baker 1989, p. 68-69; Rotunda & Nowak 1992, p. 405-410.
Manual Enterprises v. Day, 370 US 478 (1962).
2
33 Memoirs v. Massachussetts, 383 US 413 (1965); Nieuwenhuis 1997, p. 100.

2 22

2

2

44 Miller v. California, 413 U.S. 15 (1973}, Rotunda & Nowak 1992, p. 414-415; Nieuwenhuis 1997, p.
100-103. .
55 Jacobellis v. Ohio, 378 US 184 (1964); Rotunda & Nowak 1992, p. 410.

2 66

Smolla 1992, p. 330.
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markt.. Het recht op toegang tot de communicatiemarkt laat ik hier buitenn beschouwing. Wel moet worden opgemerkt dat het Supreme Court
inn sommige uitspraken de mededingingscomponent expliciet laat meewegenn (bijvoorbeeld bij toegang tot de kabel). De toegangsrechten wordenn alle min of meer beschermd door het First Amendment. In de formuleringg van het grondrecht komt toegang niet aan bod maar dat is
voorr de rechter geen beletsel geweest om bescherming te erkennen. In
dee praktische uitwerking blijkt er echter een groot verschil te zitten in
dee mate van bescherming naar gelang de gebruikte communicatietechniek. .
Hett recht informatie te garen is in de Verenigde Staten in de jurisprudentiee onder omstandigheden erkend voor journalisten van de klassiekee pers. Ook een vorm van bescherming van journalistieke bronnen
wordtt in sommige gevallen aanvaard. Het recht ongehinderd kennis te
nemenn van informatie kwam naar voren in een aantal bibliotheek
zakenn waarin de vraag aan de orde kwam in hoeverre de overheid regels
magg stellen die de toegankelijkheid van informatie in bibliotheken aan
bandenn leggen. Daarbij werd door de rechters aan het First Amendmentt getoetst.27 Het recht op toegang tot schaarse hulpbronnen is met
namee uitgewerkt voor zover het gaat om toegang tot het spectrum. Gesteldd kan worden dat het Supreme Court bij uitspraken over de rechtmatigheidd van verdeeloplossingen van schaarse hulpmiddelen een
sterkk van de gebruikte techniek afhankelijke opinie heeft laten zien. Zo
wordtt bij toegang tot het spectrum voor het leveren van omroepdienstenn gekeken naar de inhoudelijke toevoeging van nieuwe spelers, en
werdd gebruik gemaakt van de fairness doctrine. Frequenties voor het leverenn van telecommunicatiediensten worden echter verdeeld volgens
anderee normen. Vaak wordt direct gekoppeld aan het recht op toegang
tott informatie van het publiek. Met name in de omroepzaken betrekt de
rechterr in zijn overwegingen dat het publiek recht heeft op een gevarieerdd informatieaanbod, maar ook het recht heeft van bepaalde informatiee gevrijwaard te blijven.28
Toegangg tot communicatiemiddelen hangt nauw samen met het recht
opp toegang tot bijvoorbeeld het spectrum. Ook hier zien we een sterke
techniekafhankelijkee benadering van het Supreme Court. Toegang tot
dee media in de zin van een recht op antwoord bij de krant is uit den
bozee (zie hieronder o.m. Miami Herald). Bij de omroep is het echter een
bekendd verschijnsel dat politieke tegenstanders gelijk recht hebben op
2

77 Mainstream

Loudon v. Board of Trustees of The Loudon County Library, 24 F. Supp. 2d 55d2 (E.D. VA)

1998. .
2 88

V g l . dienaangaande Red Lion Boadcasting co. v. FCC, 395 U.S. 367 (1969).
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toegangg tot airtime.29 Overigens wordt ook hierbij de ontvangstvrijheid
vann het publiek betrokken.
Dee mediumspecifieke benadering komt hieronder nader aan de orde.
Hett volstaat hier om vast te stellen dat het systeem van het First
Amendmentt duidelijk rekening houdt met de toegangsfasen van de
communicatievrii j heid.
9-44 BEPERKINGEN

Dee beperkingen zijn in het Amerikaanse systeem te verdelen in ruwwegg drie soorten. Beperkingen die te maken hebben met de inhoud van
dee uiting worden anders beoordeeld dan beperkingen die los staan van
dee inhoud. Beperking vanwege de inhoud, dat wil zeggen vanwege de
ideeënn of informatie die de inhoud bevat, wordt begrijpelijkerwijs
strengerr beoordeeld. De tweede categorie beperkingen richt zich in het
geheell niet op het beperken van de communicatievrijheid. De overheid
probeertt een van de uiting los staand kwaad te bestrijden, of de beperkingg is een bijproduct van een gerechtvaardigde regulering. Er is dus
eenn duidelijk onderscheid tussen beperkingen aangaande de inhoud en
beperkingenn met betrekking tot time, place and manner.30 De derde categoriee wordt gevormd door de beperkingsmogelijkheden van de omroepvrijheid,, waarover hieronder meer.
Zodraa eventuele schade kan worden afgewend met 'more speech' in
plaatss van regulering, is een beperking onconstitutioneel. Hier zien we
hett idee van de marketplace of ideas terug, te weten dat door competitionn in the market, de waarheid wel boven tafel komt.31
TimeTime place and manner beperkingen worden getoetst volgens de middle
levellevel review, andere beperkingen worden beoordeeld met het strict scrutinytiny criterium. Zodra een beperking is gericht tegen de inhoud van een
uitingg die niet in een van de uitgesloten categorieën valt, geldt er een
sterkk vermoeden van ongrondwertigheid. Vervolgens wordt de beperkingg getoetst aan het criterium van strict scrutiny. De beperking is alleen
dann gerechtvaardigd als er sprake is van een noodzaak to serve a compellingpelling state interest en de regulering moet ook narrowly drawn zijn.32

Dee sterkste bescherming geldt tegen voorafgaande beperkingen (prior
restraints)restraints) van 'political speech'. Dit wordt gedemonstreerd door de Pen2

99 V g l . 5ajó 1996, p. 51-85.
3
Nieuwenhuis 1997, p. 93.
3 11 Holmes, dissenting in Abrams v. US 250 US 616 (1919).
3 22 Widmarv, Vincent, 454 US 263 (1981).
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tagontagon papers case. In NY Times v. us verbood het Supreme Court een aantall temporary restraining orders die de New York Times en de Washington
PostPost verhinderden een bepaalde Vietnam studie (bekend als de Pentagon
Papers)Papers) te publiceren. De Supreme Court rechters waren onderling verdeeldd over de vraag of het überhaupt mogelijk is dat er voorafgaand toezichtt op de pers wordt uitgeoefend. Black en Douglas achtten dat geheel
enn al uitgesloten. Brennan acht het alleen toegestaan als vaststaat dat publicatiee leidt tot iets verschrikkelijks in de orde van grootte van een nucleairee holocaust, Burger en Harlan waren van mening dat in dit geval
dee prior restraint wel had gemogen.33 Opvallend genoeg lijkt het Supremee Court een uitzondering gemaakt te hebben op de regel van de
PentagonPentagon Papers zaak in Snepp. In die zaak ging het om een ex-werkne
merr van veiligheidsdienst CIA die de mond gesnoerd werd. Klaarblijkelijkk vormden de staatsveiligheidsaspecten voldoende reden om vrij eenvoudigg over het probleem van het voorafgaande toezicht heen te
stappen.34 4
Eenn van de door het Supreme Court aanvaarde beperkingen van de beschermingg door het First Amendment wordt gevormd door clear and
presentpresent danger. De oorsprong van dit criterium moet worden geschetst
tegenn het felle licht van de Eerste Wereldoorlog en de destijds ingevoerdee anti-spionagewetten. In 1919 wees het Hof twee belangrijke zaken
mett betrekking tot de vrijheid van meningsuiting.35 Zowel in Schenck
alss in Abrams moest het Hof zich uitspreken over veroordelingen wegenss het uiten van een mening. Schenck was veroordeeld wegens het
verspreidenn van pamfletten tegen de dienstplicht. In Schenck komt Justicee Holmes met zijn bekende vergelijking met het drukke theater: 'The
mostmost stringent protection offreespeech would not protect a man in falsely
shoutingshouting fire in a theater and causing a panic'. Hieruit trekt Holmes de
conclusiee dat in oorlogstijd uitingen die de oorlogsinspanningen belemmerenn mogen worden beperkt. In zijn dissenting opinion bij
AbramsAbrams legt Holmes verder uit wat hij bedoelt met zijn clear and present
dangerdanger test: de vrijheid van meningsuiting kan alleen beperkt worden indienn 'there is present danger of immediate evil or an intent to bring it
about...Congresss certainly cannot forbid all effort to change the mind of
thee country.' Vervolgens introduceert Holmes het marketplace model
'Thee ultimate good desired is better reached by free trade in ideas'.36 In
GitlowGitlow laat het Supreme Court weer een veroordeling van een pamflet333 NY Times Co. v. United States, 403 US 713 (1971); Smolla 1992, p. 251-265; Rotunda & Nowak 1992,
p.. 84-89344 Snepp v. United States, 444 U.S. 507 (1980).
355 Schenck v. United States, 249 US 47 (1919). Abrams v. United States, 250 US 616 (1919).
366 Rotunda & N o w a k 1992, p. 53-75.
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tenuitdelerr in stand. In zijn dissent toont Holmes aan dat zijn clear and
presentpresent danger toets waarschijnlijk tot een andere uitkomst had geleid.
Bijj de beperking van de uitingsvrijheid wegens smaad en laster komt
botsingg van grondrechten aan de orde. Vrijheid van meningsuiting en
hett recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer staan hier
rechtt tegenover elkaar. Oorspronkelijk was daarbij de aandacht voor het
rechtt van de gedaagde vrij minimaal. Na NY Times is daarvoor een test
diee de grondrechten met elkaar in evenwicht probeert te brengen.37
Oorspronkelijkk waren libel en defamation net als obsceniteit geheel buitenn het bereik van het First Amendment geplaatst. Sinds New York
TimesTimes v. Sullivan ligt dat gecompliceerder. In die zaak klaagde een politiebeambtee over libel aangezien er negatief was geschreven over zijn politiekorps.. Op grond van het recht van de staat Alabama gold de waarheidd wel als geldig verweer maar lag de bewijslast voor het feit dat een
uitlatingg waar was bij de krant. Daardoor kreeg de politiebeambte gelijk
enn werd hem 500.000 dollar schadevergoeding toegekend. Het Supremee Court vernietigt de uitspraak en legt ook statelijke defamation
laww aan de banden van het First Amendment. Een belangrijke rol in de
uitspraakk speelde het feit dat het Supreme Court er rekening mee hield
datt het hier ging om het bekritiseren van een publieke persoonlijkheid.
Hett toestaan van dergelijke libel rechtspraak zou kunnen leiden tot zelfcensuurr hetgeen niet de bedoeling is. Een publiek figuur kan alleen een
libellibel zaak winnen als er sprake is van actual malice of 'reckless disregard
ofof wether it was false or not'.38 De New York Times test geldt uitdrukkelijk
niett voor privé-figuren. Bovendien gelden andere regels als het niet gaat
omm een zaak van publiek belang.39
Eenn andere beperking van expressie is toegestaan als het gaat om zogenaamdee 'fighting words'. Dit laat zich verzoenen met het marketplace of
ideass model door vast te stellen dat het hier om het soort expressie gaat,
datt een automatische onbewuste reactie oproept.40 Het begin van de
lightingg words doctrine ligt (net als het begin van de jurisprudentie
overr obsceniteit) bij Chaplinsky. Zodra woorden enkel door ze te uiten
gevaarr oproepen, verdienen ze geen bescherming door het First
Amendment,, aldus het Supreme Court. Werkelijk geweld hoefde daarbijj niet bewezen te worden, het was voldoende dat de kans bestond dat
dee woorden een dergelijke reactie te weeg zouden brengen.41 Later
377 Rotunda & Nowak 1992, p. 196-224.
388 New York Times Co. v. Sullivan, 376 US 254 (1964).
399 Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders, Inc., 472 US 749 (1985).
4
Rotunda Sr Nowak 1992, p. 240-241.
4 11 Chaplinsky v State of New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942).
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werdd het criterium aangescherpt met behulp van het doel van de vrijheidd van meningsuiting. In Terminiello v. Chicago zegt het Supreme
Courtt onder meer dat de functie van communicatievrijheid is '...to invitee dispute. It may indeed best serve its high purpose, when it creates
aa condition of unrest, creates dissatisfaction with conditions as they are,
orr even stirs people to anger...'.42 Dit wijst er op dat een zekere mate
vann provocerend en uitdagend taalgebruik wel degelijk is toegestaan.43
Eenn verdere aanscherping volgde in Cohen. Het criterium van agressie
oproepenn is volgens de rechters in Cohen niet meer voldoende om voetstootss fighting words aan te nemen. Ook moet worden gekeken naar
hett publiek, de duur van de uiting en het gevolg van de uiting. Daarbij
iss een keiharde belediging in het gezicht natuurlijk concreter dan een
abstractee belediging in het algemeen.44 In latere jurisprudentie zijn
veell wetten die dit soort gedrag reguleerden ongrondwettig verklaard
omdatt ze hetzij vague, hetzij overbroad waren.
9-55 TECHNIEK

Bijj de bespreking van de rol die techniek speelt bij de interpretatie van
hett First Amendment gaan we als volgt te werk. Eerst wordt een voorbeeldd gegeven van de rol die verspreidingstechnieken hebben gespeeld
inn het pre-elektronische tijdperk. Hier plaatsen we de opkomst van het
commonn carrier model. Vervolgens komt de introductie van elektronischee media als film, radio en telegrafie aan bod. Daarna bespreken we
dee opkomst van de one to many massamedia en de parallelle ontwikkelingg van telco's en kabelbedrijven. In een vierde paragraaf bespreek ik
dee constitutionele reactie op de komst van het informatietijdperk met
dee bijbehorende nieuwe verspreidingsmethoden.
g.5.1g.5.1 Drukpers

Eenn eerste vraag wordt opgeroepen door de tekst van het First Amendmentt zelf. Welke betekenis moet gehecht worden aan het naast elkaar
opnemenn van freedom of the press en freedom of speech} Er zijn grofwegg drie benaderingen om de betekenis van het woord 'press' uit te leggen.. Volgens de institutionele benadering wordt in het First Amendmentt het instituut Pers als enige private instelling voorzien van
bijzonderee constitutionele bescherming.45 Volgens anderen is het apart
opnemenn van een persvrijheidsbepaling bedoeld om juist voor de pers
bepaaldee bescherming veilig te stellen hetgeen bijvoorbeeld zou kunnen
leidenn tot een recht op toegang voor de pers en een bescherming van het
4 22
433
444
455

Terminiello v. Chicago, 337 US i, (1949), geciteerd bij: Rotunda & Nowak 1992, p.. 242.
Rotunda & Nowak 1992, p. 243,
Cohen v. California, 403 US 15, (1971); Rotunda & Nowak 1992, p. 245.
Stewart 1975, p. 633-634.

170 0

journalistiekk brongeheim. Weer andere schrijvers vinden dat de bepalingg aldus moet worden geïnterpreteerd dat het woord 'press' staat voor
elkee methode om informatie over te brengen. Opperrechter Burger behoordee tot deze laatste groep en zag geen verschil tussen: 'the right of
thosee that seek to disseminate ideas by way of a newspaper and those
whoo give lectures or speeches and seek to enlarge their audience'.46 Deze
benaderingg zou men de functionele benadering kunnen noemen. Als
probleemm van deze benadering wordt gezien dat het woord press dan
zo'nn brede betekenis krijgt dat de functie van het woord press naast
speechspeech eigenlijk niet meer bestaat. Een 'register-benadering' komt neer
opp een opsomming van wat de pers inhoudt. Bijvoorbeeld 'kranten,
pamfletten,, nieuwsbrieven' etcetera. Het Hof lijkt deze benadering te
hanterenn in Lovell v. City of Griffin uit 1931. Het nadeel van die laatste benaderingg ligt in het arbitraire karakter van zo'n opsomming.47 Volgens
Smollaa moet daarentegen met behulp van de escalation clause gezocht
wordenn naar een actieve aanpassing aan nieuwe technologie. 'When it is
technologicall change that brings on the increase in governmental
power,, this escalation clause means that constitutional doctrines must
bee adapted to new technologies'48 Het First Amendment zelf geeft de
presspress clause ook dezelfde bescherming als de speech clause.^
9.5.29.5.2 Post
Dee Postdienst moet universeel zijn om werkelijk te kunnen slagen. In
koloniaall Amerika moest post tot in de 19e eeuw gecombineerd worden
mett andere diensten teneinde winstgevend te zijn. Een natuurlijke
bondgenoott bleek de krant te zijn. Dit omdat het postnet optrad als distributienett voor het nieuws, omdat het postkantoor een nieuwscentrum
bijj uitstek was vóór het tijdperk van wireservices en reporters en omdat
dee functie van postmeester een politieke was zodat de regering op die
manierr kon zorgen voor een centraal gestuurde openbare informatievoorziening.500 Dommering beschrijft het belang van de post voor het
informatievoorzieningprocess als volgt: 'Zonder verspreiding blijft het
gedruktee en geschreven woord gevangen tussen de vier muren van de
domeinenn van de geestelijke elite.'51
Postt was al snel een belangrijk net voor het vervoer van openbare informatie.. Senator Calhoun zei het in 1817 als volgt: 'Let us conquer space.
ItIt is thus that... a citizen of the west will read the news of Boston still moist
4 66 First national Bank of Boston v. Bellotti,
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477 Lovell v. City of Griffin, 305 US 444 (1938).
4

aa

Smolla 1992, p. 182.

499 Rotunda & Nowak 1999, p. 362.
5
DeSola P o o h g 8 3 , p. 755 11 Dommering e.a. 2000, p. 241.

171 1

fromfrom the press. The mail and the press are the nerves of the body politic'.52
Krantenn kregen een gereduceerd tarief en de neutraliteit van de post
werdd al bedreigd. Ten tijde van de burgeroorlog kwam vanzelf de inhoudd van de te vervoeren post in de belangstelling te staan. Hier kan
hett ontstaan van het common carrier beginsel worden geplaatst. Dat beginsell houdt onder meer in dat common carriers een leverplicht hebben,, en niet mogen discrimineren tussen de verschillende soorten informatie.533 'Carriers, because often they are monopolies, at least locally, are
requiredrequired to serve their customers in a quite impartial way. To this extent
thoughthough the law of common carriage differs from Ithe law of press and platform,form, it is also designed to protect free expression'^
Artikell i, section 8 van de constitutie waarin staat dat het huis van afgevaardigdenn de bevoegdheid heeft postkantoren in te stellen werd niet
inn conflict geacht met het First Amendment zodat het als opdracht
werdd gezien het postnet te ontwikkelen en daarbij bepaalde kranten te
subsidiëren.. Waar het First Amendment het Congres verbood zich te
bemoeienn met de pers, kon het via de post wel degelijk invloed uitoefenen.. Sociale doelen werden een hoofdonderdeel van het postbeleid.
Aann de goedkope posttarieven voor kranten werden kortingen voor boekenn en tijdschriften toegevoegd.
Postt werd gereguleerd op basis van de commerce clause (dat het Congres
dee bevoegdheid verleende de interstatelijke handel te reguleren) maar
kreegg in de vorm van de non-discriminatieplicht toch ook een element
vann algemeen belang mee. De post ontwikkelde zich tot een communicatiemiddell waar iedere burger recht op had, ongeacht diens woonplaatss en de winstgevendheid van de aan hem verstrekte dienst. Zo
werdd de post bezongen als voorwaarde voor vrij debat en openbare discussie.555 Het alom aanwezige postsysteem was een belangrijke componentt van de vroege Amerikaanse democratie. Het enorme land werd
verbondenn door het web van informatie dat door de post in stand gehoudenn werd. 'Without mails and newspapers 'the people' would not have
beenbeen well enough informed to participate in the process of government.'56
Dee Sola Pool onderscheidt twee constitutionele problemen bij de post:
a.. the legaliteit van een monopolie op één bepaalde communicatievorm
5 22 Geciteerd bij De Sola Pool 1983, p. 77.
533 Dommering e.a. 2000, p. 245-246.
544 De Sola Pool 1983, p. 75.
555 De Sola Pool 1983, p. 79.
5 "" Berm an 1995, p. 1635-1636. Aldaar g e c i t e e r d : 'For the purpose of diffusing knowledge [...] - every
s t a t ee - c i t y - c o u n t y - v i l l a g e - and t o w n s h i p in the union should be t i e d t o g e t h e r by means of the
p o s t o f f i c e .. This is t h e t r u e non-electric wire of the g o v e r n m e n t '
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enn b. de vraag in hoeverre mag worden gediscrimineerd naar de boodschap.. In de vs hebben noch het Congres, noch het Supreme Court deze
vragenn eenduidig beantwoord. Vaak werd een middenweg bewandeld
waarbijj hetzij enige afbreuk werd gedaan aan het common carrier beginsel,, hetzij enige restricties werden opgelegd aan wie post mocht vervoeren.577 Het begrip common carrier is ondertussen nooit echt goed gedefinieerd.. The Communications Act 1934 omschrijft een common
carrierr circulair als 'any person engaged as a common carrier for hire'.58
Hierr komen we ook een overlap tegen met het recht op niet-openbare
communicatie.. 'Among these rights of 'far greater importance than the
transportationn of the mail' were both freedom of speech and protection
againstt unreasonable search and seizure. The latter was the crucial
pointt for sealed first class material: without a warrant, the post office
hadd no right to open letters and so had no way of excluding unmailable
matter.. With regard to open printed matter, the contents of which could
bee easily established, the crucial point was the First Amendment.'59
Inn een zaak waarin de postmeester het vervoer van een socialistische
krantt weigerde ontkende het Supreme Court dat er een schending was
vann het First Amendment, omdat er ook andere manieren waren om de
krantt te verspreiden. Maar Holmes merkte in zijn dissenting opinion
opp dat, while the government was not obligated to provide mail service of any
kind,kind, if it did provide it, it must do so without discrimination, 'the use of
mailsmails is almost as much a part of free speech as the right to use our tongues.'ues.'6060 In Lamont ging het om een wet die het nodig maakte dat voor het
versturenn van communistische post aan de geadresseerde moest wordenn gevraagd of deze wel prijs stelde op een exemplaar van bijvoorbeeld
dee Peking Post. Een geadresseerde, de heer Lamont, begon nadat hem
zoietss gevraagd was een rechtszaak en won bij een unaniem Supreme
Court.. Relevant was onder andere dat uit werd gemaakt dat het First
Amendmentt zich eveneens uitstrekt tot de ontvanger van informatie.
Mett andere woorden, de postautoriteiten mogen niet weigeren door de
overheidd onwenselijk geachte propaganda te bezorgen.61
Concluderendd kan gesteld worden dat de post als verspreidingsmethodee vooral werd benaderd als transportbedrijf met publieke dienst-taak.
Eisenn als non-discriminatie en de vervoersplicht hebben echter wel degelijkk betekenis voor de bescherming van de communicatievrijheid.
577 De Sola Pool 1983, p. 81-83; Dommering e.a. 2000, p. 245-246.
5 88 Ross 1998, p. 294..
599 De Sola Pool 1983, p. 84.
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g.5.3g.5.3 Telegrafie

Anderss dan in Europa, ontwikkelde de telegrafie zich in de Verenigde
Statenn niet parallel aan de post. Waar in Europa de postale monopolies
zichh veelal uitstrekten tot de nieuwe dienst van de telegrafie, was dat in
Amerikaa geenszins het geval. Telegraph Law is in de Verenigde Staten
veeleerr te vergelijken met het recht dat van toepassing was op de ontwikkelingg van de spoorwegen.62 Het model voor telegrafierecht stamt
vann de zich ontwikkelende common carrier benadering bij de spoorwegen.. Daarbij was cruciaal dat telegrafie in beginsel niet werd gezien als
nieuwee communicatietechnologie maar als business machine, aangezien
dee kosten voor het vervoer van informatie buitengewoon hoog waren.
Omm die reden reguleerde het Congres onder de commerce clause. Desalnietteminn maakte de pers al vanaf de jaren 1840 gretig gebruik van de
telegraaf.. De hoge kosten van de telegrafie maakten het echter onmogelijkk voor individuele kranten er veel gebruik van te maken. Er moest
duss een gemeenschappelijk gebruik worden ontwikkeld, de nieuwsbureaus.. Een gevecht ontstond tussen telegrafiebedrijven en uitgevers
overr wie de nieuwsbureaus zouden beheren. De telegraafbedrijven
probeerdenn uit te groeien tot meer dan slechts transporteur maar uiteindelijkk behaalden de krantenuitgevers de overwinning en bleven in
hett bezit van de nieuwsbureaus. Telegrafiebedrijven weigerden aanvankelijkk berichten van concurrerende kranten of nieuwsbureaus te
vervoeren,, maar moesten deze strijd na verloop van tijd staken. Overigenss werd een vergelijkbare strijd gevoerd in Europa. Na protesten over
dergelijkee tirannie van de telegrafiebedrijven werden zij in Europa bij
dee postdienst gevoegd, op voorwaarde dat zij zich niet zouden bemoeienn met het zelf produceren van informatie.63
Vanaff 1866 werd de telegrafie in de Verenigde Staten geleidelijk aan
gemonopoliseerd.. Nog in 1899 maakt het Congres de vergelijking met
dee spoorwegen. Beide zijn common carriers, en beide zijn commerciëlee ondernemingen. Het is niet zo dat de telefoon- en telegraafbedrijven
inn ruil voor het monopolie een common carrier status aannamen. Veeleerr leidden de marktomstandigheden er vanzelf toe dat een common
carrierr situatie ontstond.64
Dee Sola Pool onderscheidt een aantal kenmerken aan common carriers
naastt het discriminatieverbod. Zo moeten ze vaak een vergunning verkrijgenn en mogen ze hun klanten vaak niet vragen hun rechten op zij
tee zetten. Tenslotte zijn de tarieven vaak gereguleerd. In de Verenigde
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Statenn werd in de Telecommunications Act van 1934 bepaald dat zowel
telefoniee als telegrafie common carriers waren en dat tarieven konden
wordenn vastgesteld door de Federal Communications Commission
(FCC).655 Zoals gezegd werd telegrafie niet bij het First Amendment gerekendd vanwege de hoge kosten in het gebruik, waardoor het niet werd
gezienn als medium om meningen te uiten.
9.5.49.5.4 Telefoon
Telefoniee werd in de vs duidelijk gezien als opvolger van telegrafie en
duss werd op dezelfde manier common carrier law toegepast.66 'The
phonee was not seen as a successor to the printing press'. De benadering
vann het medium was anders dan die van de drukpers. Er zou geen vergunningg worden afgegeven tenzij de staat dat goed achtte.
Dee uitvoerige regulering van de telefoonindustrie werd gezien als een
middell om het First Amendment recht van een ieder tot non-discriminatoiree toegang te garanderen. 6? De telefoonindustrie was gedurende
hett grootste deel van de twintigste eeuw gereguleerd als een transporteurr van andermans goederen. Daar kwam in de jaren '90 van de twintigstee eeuw verandering in. Net als de kabelmaatschappijen begonnen
dee telecommunicatiebedrijven tegen het hek te springen dat stond om
hunn pure vervoerstaak.68 Aan het einde van de twintigste eeuw nam de
bemoeieniss van de overheid met de inhoud van telefoniegesprekken toe,
enn nam tegelijkertijd de bemoeienis van de operators met hun vracht
toe.69 9
Dee mogelijkheid van bescherming van telefonie in het kader van het
Firstt Amendment kwam aan de orde in Sable Communications. Het
gingg om een soort mengvorm van openbare en privé-communicatie
aangezienn het ging om tevoren opgenomen bandjes waar onbeperkte
aantallenn luisteraars op ieder gewenst moment naar konden luisteren
doorr in te bellen. Het ging in die zaak om een telefoonsekslijn, in Amerikaa dial-a porn geheten. De vraag was of de overheid de toegang tot dergelijkee telefoondiensten mocht beperken op grond van hun onfatsoenlijkheid.70 0
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Hett Supreme Court maakt hier een zorgvuldig onderscheid ten opzichtee van de regulering van de omroep. De aandacht gaat uit naar de
specifiekee aard van het te reguleren medium. Immers, de regels die in
Pacifica,Pacifica, een omroepzaak, aan de orde kwamen, hadden als doel onfatsoenlijkee programma's op zulke tijdstippen uit te zenden dat de kans
datt kinderen er naar zouden kijken (of luisteren, het ging om een radio
uitzending)) zo klein mogelijk werd gehouden. Het Supreme Court
geeftt aan dat dit argument voor commerciële telefoonlijnen niet of nauwelijkss op gaat: 'placing a telephone call is not the same as turning on
aa radio and being taken by surprise by an indecent message.'71 In de
SableSable zaak zag het Supreme Court geen captive audience probleem en
werdd de regeling in strijd met het First Amendment bevonden. Beslissendd voor de mate van bescherming is dus ook de context van de ontvangst.722 De toets die wordt aangelegd geeft aan dat voor regulering van
beschermdee uitingen de hoogste mate van precisie gebruikt moet worden;; 'It is not enough that the government's ends are compelling; the
meanss must be narrowly tailored to achieve those ends' 73 De Sable'least'least restrictive means'-test werd zo het criterium voor de grondwettigheidd van de regulering van toegang tot grondwettelijk beschermd indecentt materiaal 74 Belangrijk is dat het Supreme Court blijkbaar van
meningg is dat nieuwe elektronische media op hun eigen merites moetenn worden beoordeeld, terwijl daarbij hun technologische eigenschappenn in ogenschouw moeten worden genomen.
Ookk de regel dat common carriers niet zelf inhoud mogen aanbieden
kwamm onder druk te staan. Met behulp van het First Amendment zijn
telefoonbedrijvenn er in geslaagd af te dwingen dat zij bijvoorbeeld videodienstenn kunnen aanbieden. Er zijn twee hoofdconclusies te trekken:: Ten eerste hebben common carriers een First Amendment recht
omm te weigeren bepaalde informatie door te geven. Ten tweede mag de
overheid,, mits inhoudsneutraal, bepaalde vormen van toegang reguleren. 75 5
Niett iedereen is enthousiast over de bovenbeschreven ontwikkelingen.
Hett langzaam afbrokkelen van het common carrier model heeft grote
implicatiess voor de toekomst van de telecommunicatiebedrijven in het
informatietijdperk.. Zo vreest Barron dat het afzwakken van de nondiscriminatieplichtt gevolgen zal hebben voor de vrijheid: 'The end result
7 11 Sable Comm. v. FCC, 492 US 115, (1989} at 127-128.
7 22 Bricker 1999, p. 4 e.v.
733 V a s h e e t g g g , p. 6.
744 Berman 1995, p. 1631.
755 H a m m o n d 1995, p. 54.
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couldd be that the regional telco will not only control who enters the
conduitt but also what can be said on it.'76
9-5-59-5-5

Film

Dee film kwam er in het begin van de 20ste eeuw bekaaid vanaf wat betreftt bescherming door het First Amendment. In Mutual Film v Ohio
uitt 1915 was een wet aan de orde die een goedkeuring door een raad van
censuurr voorschreef voor het vertonen van films. De advocaat van Mutualtual legt uitgebreid uit hoe het nieuwe medium film werkt, en hoe het
kann worden gebruikt om meningen en informatie over te brengen.
Schamperr merkt het Supreme Court op dat als die films dan zo goed
zijn,, ze wel door de censuur zullen komen. Nee, 'common sense' verzett zich tegen het op één lijn stellen van film met de vrijheid van meningsuitingg via de pers. Dat komt mede doordat 'the exhibition of movingg pictures is a business pure and simple, originated and conducted
forr profit, like other spectacles, not to be regarded, ... we think, as part
off the press of the country or as organs of public opinion. They are
meree representations of events, of ideas and sentiments published and
known,, vivid, useful and entertaining no doubt, but, as we have said capablee of evil, having power for it, the greater because of their attractivenesss and manner of exhibition.'77

Blijkbaarr zijn er drie elementen die er voor zorgen dat film niet beschermdd wordt door het First Amendment: a. for business b. great attractivenesstractiveness en c. capability of evil (and prurient). Al in 1948 oordeelde he
Supremee Court dat expression devoid of ideas ook onder het First Amendmentt valt. Belangrijkste reden was dat het onderscheid tussen informerenn en amuseren niet te maken valt. Dit vormde een zogenaamde
ongrijpbaree grens, en was daarom niet geschikt als criterium om te bepalenn of er wel of geen First Amendment bescherming was.
Hett Supreme Court gaat pas om in 1952 in Burstyn v. Wilson. Dan wordt
uitgemaaktt dat ook films onder het First Amendment vallen. Hoewel
mett deze zaak het bereik van het First Amendment flink werd uitgebreidd behelsde het tegelijkertijd een relativering van de bescherming.78
Inn Burstyn geeft het Hof ook al aan dat erkenning van First Amendmentt bescherming niet het einde van het probleem is, maar het begin.
Daarmeee neemt het Hof de benadering over van opperrechter Jackson
inn diens concurring opinion bij Kovacs v. Cooper. Deze houdt een be766 Barron 1993, p. 403.
777 Mutual Film v. Industrial Commission of Ohio 236 US 230 (1915).
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toogg voor volkomen mediumspecifieke bescherming en stelt vast: 'the
movingg picture screen, the radio, the newspaper, the handbill, the
soundd truck and the street orator have differring natures, values, abusess dangers. Each, in my view, is a law unto itself.'79 Het Hof verlaat
inn Burstyn de notie dat films eerder amuseren dan informeren en
noemtt de film een belangrijk medium voor de communicatie van
ideeën.. Ook laat het Hof het argument dat film slechts uit zakelijk oogpuntt gemaakt wordt, vallen, aangezien dat argument ook in veel gevallenn opgaat voor de printmedia. Desalniettemin blijft 'the potential for
evil'evil' van films een belangrijke factor voor het bepalen van de toegestanee mate van community control.
9.5.69.5.6 Ether-Omroep
Anderss dan bij de regulering van telefonie en telegrafie, was de staat er
zekerr van doordrongen dat de regulering van omroep in de Verenigde
Statenn in de jaren '20 wel degelijk implicaties had voor de uitingsvrijheid.. De toepasselijkheid van het First Amendment werd flink bediscussieerdd in de aanloop naar de Radio Act 1927. Uiteindelijk besloot het
Congress toch de inhoud te reguleren, niet omdat men het First Amendmentt niet relevant achtte, maar eerder omdat in de nieuwe technologischee context het First Amendment wat onhandig leek. Er werd, in tegenstellingg tot in diverse landen in Europa, niet gekozen voor
nationalisatie.. Bij de ontdekking van de mogelijkheden van het spectrumm traden al gauw de eerste gevallen van interferentie op, hetgeen
eenn belangrijke reden werd voor regulering.80 De oplossing werd gevondenn in een vergunningenstelsel.81
Dee technologische context werd gevormd door spectrumschaarste, die
reedss in 1925 gevoeld werd. De Radio Act 1912 gaf echter alleen de bevoegdheidd het spectrum te reguleren ter voorkoming van interferentie,
niett als verdeelmiddel in schaarste. Weliswaar dacht men dat in de toekomstt door technologische verandering wellicht de schaarste kon wordenn opgelost, in de jaren twintig zag men geen andere oplossing dan het
aanwijzenn van de gelukkigen die het spectrum zouden mogen gaan gebruiken. .
Uiteindelijkk ontstond het systeem van 1927: de omroepen werden aangewezenn en kregen vergunningen van de regering, doch de regering
799 Kovacs v. Cooper, 336 U.S. 77 (1949) (Jackson, Concurring), het ging in casu overigens over de
'soundd t r u c k ' , de ook in de Nederlandsejurisprudentie belangrijke geluidswagen.
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mochtt niet de inhoud van de programma's controleren of aan censuur
onderwerpen.822 In de begintijd deden de radiostations veel aan 'privatee censoring'. Een van de redenen was dat de adverteerders belang
haddenn bij een zo groot mogelijk publiek. De neiging bestond om te
proberenn te voorkomen dat iemand in het publiek benadeeld of gekwetstt werd door de uitzending. Dit had te maken met het idee van
radioo als 'a uniquely powerful force'. 'Here is an agency that has reachedd deep into the family life. We can protect the home by preventing
thee entry of printed matter destructive to its ideals but we must doubleguardd the radio.'83
Dee omroepen verdedigden zich tegen beschuldigingen van (zelfcensuurr met een vergelijking met de redactionele verantwoordelijkheid
vann krantenredacties. Echter, zo voerden tegenstanders aan, het is
steedss moeilijker een radiostation op te richten en bovendien is een
krantenredactiee niet aangesteld door de overheid.84
Watt was nu de ratio voor overheidsregulering van de inhoud van omroep-programma's?? In Banzhafv. FCC kwam een aantal redenen naar
voren:: De rechter oordeelde in die zaak dat omroep verschilt van geschrevenn pers omdat die laatste een karakteristieke verscheidenheid
biedtt die toegankelijk is voor mensen zonder technische kennis of
dikkee portemonnees. Bovendien oordeelde hij dat bij geschreven communicatiee iets van een affirmative action nodig was om kennis te nemen
vann de informatie, terwijl de radio zo de kamer in 'knalt' en daarmee de
nietsvermoedendee luisteraar kan verrassen; 'broadcast messages, in
contrast,, are 'in the air'.' Het Hof kwam tot het oordeel dat aangezien
hett effect van de elektronische media moeilijk was te berekenen, en
aangezienn ze 'pervasive' zijn, het redelijk is te veronderstellen dat de impactt van omroep groter is dan die van de pers.85 Zowel de 'multiplicity'
alss de 'pervasiveness' doctrine zijn echter zwak. Ten eerste is de dikke
portemonneee toch al gauw nodig om van een massa medium gebruik
tee maken. Ten tweede is het relatieve effect geen reden om de beschermingg aan te passen. Dat zou er immers op neer komen dat alleen expressiee zonder effect maximaal beschermd wordt.86
All in NBC v. LTS overwoog het Supreme Court dat een weigering van
eenn vergunning aan een radiostation om redenen van algemeen be8 22
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langg geen inbreuk op het First Amendment betekende. Er bestond immerss geen door het First Amendment beschermd recht op een vergunning.. Duidelijk werd de nadruk gelegd op het belang van het luisterendee publiek en de ontwikkeling van het medium. 87 De hoofdlijn
wass dat er geen recht op omroepvrijheid bestond aangezien het recht
vann het publiek paramount was. Zolang ideeën niet direct werden onderdruktt mochten dan ook best voorwaarden aan omroepen worden
gesteld.888 In Red Lion gaat het Supreme Court dan de spectrumzekerheidd als ratio hanteren voor regulering van de omroep. Hiermee is het
schaarsteargumentt geïntroduceerd als onderliggende motivering om
dee inhoud van omroepprogramma's te reguleren. Het Hof merkt hier
opp dat 'only a tiny fraction of [the public] can hope to communicate if
intelligablee communication is to be had, even if the entire radio spectrumm is to be utilized in the present state of commercially acceptable
technology'.899 Overigens heeft de public trustee rol van de omroepen
ookk duidelijke voordelen aangezien dat de markt afschermt: 'The
broadcasterss waxed proudly of their role. The First Amendment seemedd to them to mean that Congress shouldn't mess with people's
rightt to speak, or with their right to be the press. The people have
somee rights, and 'the press 'has others'.90 Hiermee lijkt het Supreme
Courtt de benadering van de free marketplace of ideas te verlaten. Immers,, er wordt niet meer vertrouwd op de informatiemarkt om zelf te
regulerenn wat wordt gehoord. In plaats daarvan wordt de luisteraar beschermd.. Opvallend genoeg speelt bij de discussie over toegang tot het
spectrumm het fenomeen publieke omroep, public broadcasting, nauwelijkss een rol. Wel wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de
pluraliteitt van sprekers.
Vann Alstyne vergelijkt Red Lion met Miami Herald om de verschillen
aann te geven in benadering van pers en omroep.91 In Tornillio v. Miami
HeraldHerald besloot het Supreme Court juist dat er geen recht op toegang tot
dee pers is aangezien de overheid daarmee teveel invloed zou verwerven
opp de inhoud van de media.92 Als na iedere controversiële uitlating een
tegenstanderr aan het woord moet worden gelaten zouden kranten controversiëlee meningen wel eens kunnen gaan mijden, een duidelijk chillingling effect. Van Alstyne trekt de vergelijking met het systeem dat werd
gehanteerdd in de tijd dat de drukpers net was uitgevonden, waarbij ook
8
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eenn exclusieve concessie werd verleend aan een monopolist, en andere
publicatiess verboden waren.93
Hett censuurverbod uit de Communications Act is uitgelegd als een verbodd op voorafgaand toezicht op de inhoud van uitzendingen voor radio
off televisie. De FCC kan wel op grond van de inhoud van uitzendingen
overgaann tot het niet vernieuwen van een vergunning. Immers, de FCC
moett het vergunningenbeleid voeren 'according to 'the public interest,
convenienceconvenience and necessity.'
Dee keuze voor dit systeem heeft alles te maken met onbekendheid met
hett nieuwe medium. Ten eerste was de overheid in de jaren '30 nog niet
ergg zeker over het doel, nut en de ontwikkelingsmogelijkheden van het
spectrum.944 Daarom gold dat regulering noodzakelijk was ter ontwikkelingg van het nieuwe medium.95 Ten tweede was er (zoals hierboven aangegeven)) het idee dat het vrije gebruik van frequenties zou leiden tot
grotee interferentie. In NBC V. US verwoordde opperrechter Frankfurter
dee schaarstemotivering voor de regulering van het spectrum als volgt:
'radio'radio broadcasting facilities are limited; they are not available to all who may
wishwish to use them; the radio spectrum simply is not large enough to accomodatedate everybody.'96 De kritiek op de 'scarcity rationale' is tweeledig. Enerzijdss is schaarste een eigenschap van ieder economisch goed - dus ook
vann de hulpbronnen die de pers gebruikt. Anderzijds is er volgens sommigenn geen daadwerkelijk gebrek aan omroepfrequenties.97
Tenn derde was het ook in het belang van de industrie om aan te sturen
opp een vergunningenstelsel aangezien dat een bescherming opleverde
tegenn omroepen die later op de markt kwamen. Ten slotte bestond er
zekerr in het Congres grote angst voor de enorme invloed van de radio
enn de omroepen. Het beleid van de FCC leek vanaf het begin op dat van
dee Interstate Commerce Commission. De FCC keek of 'the public interest,, convenience and necessity were best served by the particular cargo
orr mix of freight a broadcaster would provide.'98
Dee FCC oefende inhoudscontrole uit via de nonrenewal mogelijkheid.
Hett gaat dan bijvoorbeeld om het niet voldoen aan het aangegeven programmaprofiell of het gebruik van 'indecent or vulgar language'. Daarnaastt kon de FCC door eyebrowlifiing, het onder druk zetten van omroe933 Van Alstyne 1990, p. 6g.
944 V e r b e m e 2000, H. 4.
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penn om 'vrijwillig' af te zien van bepaalde programmering tijdens familymily hours, een grote invloed uitoefenen.
All deze factoren kunnen leiden tot een sterke zelfcensuur door de omroepen."" In CBS v. FCC sprak de rechter zich uit over een weigering van
dee omroepen een bepaalde documentaire over president Carter uit te
zenden.. De FCC achtte dat in strijd met de verplichting tot equal access
voorr politieke kandidaten. Het Supreme Court hield de beslissing van
dee FCC overeind, ondanks de vergaande implicaties voor de vrijheid van
meningsuiting.1000 In Red Lion ging het om een right to reply zaak. Een
kleinn radiostation had een programma uitgezonden met opmerkingen
overr een journalist en had deze laatste een weerwoord aangeboden
tegenn betaling van het standaardbedrag van 5 dollar. De FCC gaf echter
dee opdracht gratis tijd ter beschikking te stellen aan het beledigde individu.. Dit vond Red Lion een te grote inbreuk op de redactionele vrijheid
onderr het First Amendment. Het Supreme Court koos echter de kant
vann de FCC en oordeelde dat de manier waarop de FCC de wet toepaste
binnenn de grenzen van het First Amendment bleef.101
Dee conclusie uit Red Lion is duidelijk. De uitingsvrijheid die voor de omroepp bestaat is niet te vergelijken met die voor drukpersuitingen. Soms
moett een omroep nu eenmaal andere stemmen laten horen dan ze zelf
zouu willen omdat die stemmen anders 'banned from the airwaves' zoudenn zijn. Daaruit volgt bijna een positieve verplichting van de FCC om de
fairnesss doctrine te handhaven.102 Die plicht gaat echter niet zo ver dat er
eenn individueel recht op toegang tot elektronische media uit kan worden
afgeleid.. Dat zou immers de rijken bevoordelen en niet in het publieke
belangg zijn. Bij frequentieschaarste zullen de frequenties bij gelijke rechtenn eindigen bij de hoogste bieder. Het omroepsysteem zou daarmee
veranderenn in 'a system of self-appointed editorial commentators'.™3
Dee plicht aan omroepen om 'fair' te zijn was echter idioot vaag. Brennann noemt het dan ook naïef te verwachten dat omroepen die vooral
luisterr (en kijk-)cijfer belangen hebben een pluriform en controversieel
aanbodd zullen creëren.104
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Interessantt is dat de FCC in latere zaken wat lijkt af te stappen van de
scarcityy rationale en de neiging tot inhoudelijke beïnvloeding. Zo werd
inn 1988 de fairness doctrine overboord gezet met de volgende overwegingg van de FCC: 'The evil of the government intervention in the editoriall process of the press (wether print or electronic) and the right of individualss to receive political viewpoints unfettered by government
interferencee are not changed because the electromagnetic spectrum (or
anyy other resource necessare to convey expression) is scarce or because
thee governement (in conjunction with the marketplace) allocates that
scarcee resource...'105 Deze uitspraak is des te belangrijker aangezien
vrijwell iedere beperking van de communicatievrijheid in het kader van
dee omroep gebaseerd werd op spectrumschaarste.106
Desalnietteminn blijft het argument van de controle van de ether met het
oogg op het bevorderen van pluriformiteit springlevend. Zo vond het
Supremee Court het goed dat de FCC er bij haar toewijzingsbeleid van
vergunningenn naar streeft meer minderheidsgroepen op de ether te
krijgenn zodat het radioaanbod pluriformer wordt.107
Hett verschil met het vijf jaar later gewezen Miami Herald arrest is opvallend.. In die uitspraak werd uitgemaakt dat er geen recht op toegang
tott de pers bestaat. Anders dan in de omroep is er geen fairness doctrinee die de mogelijkheid van een weerwoord vereist.108
Inn FCC v. NCCB bleek dat ook strenge mededingingsregels door de beugell konden, zolang ze het antitrust belang dienden en zolang er sprake
iss van technische schaarste.109 In Pacifica oordeelde het Hooggerechtshoff dat de bevoegdheid van de FCC om de inhoud van programma's te
beoordelenn zich mede uitstrekt over de bevoegdheid adult speech te reguleren.. Dat wil dus zeggen dat niet alleen obscene speech (buiten de beschermingg van het First Amendment geplaatst) maar ook indecent
speechspeech door de FCC geweerd mag worden op bepaalde tijden.110 Justice
Burgerr voegde het captive audience argument toe. Zo werd het pervasivenesss argument aangevuld met privacy belangen en zorgen om kinderen.. In hun dissenting opinion verwerpen Brennan en Marshall het
gebruiktee argument van de privacy van de luisteraar. Dit ten eerste
omdatt een radio moet worden ingeschakeld en zo een handeling van de
10
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luisteraarr nodig is. Ten tweede omdat de bescherming van de jeugdigenn primair een taak is van de ouders, niet van de FCC. Rotunda en
Nowakk overwegen dan ook naar aanleiding van Pacifica: 'The willingnesss to allow government regulation of content, so long as the regulationn appears to these justices to promote reasonable ends is a disquietingg and a significant departure from traditional First Amendment
theory...'.'1111 Aangezien de beslissing in hoge mate werd beïnvloed door
dee resultaats wens van de zittende rechters wordt dit wel een voorbeeld
vann result oriented jurisprudence genoemd. Justice Stevens verwoordt dit
mett de befaamde uitspraak over een varken in de hal: "We simply hold
thatt when the commission finds that a pig has entered the parlor [insteadd of the barnyard], the exercise of its regulatory power does not dependd on proof that the pig is obscene.'112 Deze varkenstest, zo merken
Rotundaa en Nowak droogjes op, zal weinig duidelijkheid scheppen voor
dee lagere rechter.
9.5.79.5.7 Kabel
Hierbovenn werd duidelijk dat de ether-omroep kan rekenen op de laagstee grondwettelijke bescherming in het spectrum van het First Amendement.. De kabel was er aanvankelijk niet veel beter aan toe. Volgens
sommigenn geldt hier geen schaarste argument en maakt dat het verschill met omroep: meer kanalen kunnen via één kabel verspreid worden.. Anderzijds is door machtsverhoudingen ook schaarste ontstaan,
maarr het Supreme Court zegt daarover dat 'economie scarcity does not
justifyy intrusions into First Amendment rights.' Zelfs als er sprake is
vann schaarste op de kabel dan moet nog worden gekeken welke toets
wordtt aangelegd: 'Even then, it would be necessary to decide whether
mediaa should be governed by constitutional standards governing old or
neww media.'113 In Preferred Communications ging het om een weigering
doorr de gemeente Los Angeles om een vergunning te verlenen aan een
kabelmaatschappijj om via de kabel programma's te verspreiden. De
stadd beweerde dat er geen sprake was van een inbreuk op First
Amendmentt rechten aangezien het kabelbedrijf niet had meegeboden
opp de veiling voor de tot op dat moment enige vergunning [franchise].
Volgenss de stad zouden meerdere kabelsystemen leiden tot minder
kwaliteitt en verkeersoverlast. Dat laatste element wijst op een andere
vormm van schaarste, die van de graafrechten. Het kabelbedrijf reageerdee hierop met de stelling dat dergelijke problemen ook oplosbaar waren
zonderr de vrijheid van meningsuiting in deze mate te beperken. Het
Supremee Court was ook van oordeel dat er wel degelijk First Amend1 1 11
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mentt aspecten speelden en verwees terug met de opdracht zowel de uitingenn van het kabelbedrijf als de handelingen van het kabelbedrijf te
beoordelenn in het licht van het First Amendment en zo af te wegen
tegenn maatschappelijke belangen.114
Dee vraag naar de status van de communicatievrijheid van de kabelbedrijvenn kwam tevens aan de orde in Turner Broadcasting v. FCC. De vraag
wass daarbij aan de orde of de verplichting bepaalde programma's door
tee geven - de must carry regeling - die de FCC aan de kabelmaatschappijenn oplegde niet in strijd was met het First Amendment.115 De regeringg betoogde dat de overheid - in lijn met Red Lion - de bevoegdheid
hadd bepaalde op inhoud gerichte regulering op de kabel toe te passen.
Dee grote vraag was welke benadering het Supreme Court zou toepassenn op de kabel. Werd het printmodel gevolgd van het arrest Miami
HeraldHerald of werden de kabelaars als omroep behandeld conform Red
Lion?Lion? Hierbij speelde een rol dat het Supreme Court in de Miami Heraldald uitspraak geen beperking had opgenomen die er voor zorgde dat de
uitspraakk alleen gold voor het printmedium. In feite zorgde die uitspraakk ervoor dat iedere inhoudsgerichte beperking van elk medium behalvee de ether-omroep - onder vuur kwam te liggen van de strict scrutinytiny analyse.116 Het Supreme Court verwerpt dan ook de stelling dat
TurnerTurner moet worden beoordeeld onder de Red Lion doctrine. Immers,
RedRed Lion is gebaseerd op de unieke en onderscheidende eigenschap dat
omroepfrequentiess een schaarse bron zijn die moet worden verdeeld
tussenn vele aanvragers terwijl de kabel dergelijke inherente schaarste
niett kent. Het Supreme Court stelt dat in het licht van de technologischee vooruitgang geen beperking van het aantal sprekers via de kabel te
verwachtenn valt. Evenmin is er het gevaar van interferentie dat bij de
frequentiess speelt.117
Ookk het argument van de regering dat de regulering noodzakelijk is
vanwegee de imperfecte kabelmarkt vindt geen gehoor. Immers, wetten
diee de media, of elementen daarvan, speciaal aanwijzen voor een bijzonderr regime dienen streng getoetst te worden aan het First Amendment.. Dat wil dus zeggen dat een zeker ingrijpen op grond van het mededingingsrechtt misschien geoorloofd kan zijn, maar dat een ingrijpen
datt zich uitsluitend richt op de kabel aan strenge eisen zal moeten vol11
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doen.1188 Wel is het zo dat de kabel eerder aanleiding geeft tot ingrijpen
dann de pers. Immers, anders dan bij de krant, oefent het kabelbedrijf
sterkee controle uit over de ontvangstvrijheid van het publiek. Hoe sterk
hett monopolie van een krant ook is in een bepaalde markt, er is geen
mogelijkheidd om lezers ervan te weerhouden een andere krant te
lezen.119 9
Inn de zaak Turner meende slechts een minderheid dat de must carry bepalingenn op de inhoud gericht waren en dat dus getoetst moest worden
volgenss strict scrutiny. Die toets konden de must carry regels volgens de
minderheidd niet doorstaan. De meerderheid meent echter dat de bepalingenn geen blijk geven van een bevoordeling van bepaalde inhoud of
vorm,, maar eerder zorgen voor een garantie van een vrije ontvangst
doorr het publiek.120 Het Hof vermijdt de netelige kwestie van de verzoeningg van First Amendment vrijheden met de plichten van common
carriers.121 1
Naa die vaststelling past de meerderheid de O'Brien toets toe, de zogenaamdee intermediate scrutiny analysis. Volgens de meerderheid dienen
dee must carry bepalingen legitieme overheidsbelangen als het handhavenn van waardevolle lokale televisie, het stimuleren van de verspreiding
vann informatie uit een verscheidenheid van bronnen en het stimuleren
vann een eerlijke mededinging op de televisiemarkt.122 Het Supreme
Courtt komt tot de conclusie dat must carry bepalingen daarom niet per
definitiee in strijd zijn met het First Amendment. Geiler geeft aan dat de
benaderingg van de minderheid meer op zijn plaats was geweest. Immers,, de must carry regels bevoordelen wel degelijk de lokale omroepenn en de educatieve televisie. Door te bepalen dat het hier niet ging om
inhoudsgerichtee regulering stelt het Hof het antwoord uit op de moeilijkee vraag of must carry bepalingen onder omstandigheden de strict
scrutinyscrutiny toets zouden kunnen overleven. De belangrijkste conclusie uit
TurnerTurner is dat Red Lion nog verder geïsoleerd is en daardoor in betekenis
teruggebracht.. Red Lion heeft nog uitsluitend invloed als het gaat om
ether-omroepp en die invloed zal afnemen als gevolg van convergentie
mett de verschillende vormen van elektronisch publiceren. Zelfs als het
gaatt om de verdeling van het spectrum is Red Lion beperkt tot de verdelingg van omroepfrequenties. Geiler voorspelt dat het Supreme Court
11
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uiteindelijkk alle elektronische media zal beoordelen door middel van
hetprintmodel. 123 3
Inn de zaak Denver spreekt Justice Breyer zich uit over communicatievrijheidd in een dynamische industrie met grote technologische turbulentie.. Hij is tegen 'a rigid single standard, good now and for all future
mediaa and purposes' omdat dat de overheid kan belemmeren in toekomstigg optreden tegen serieuze problemen.124 Justice Kennedy is in
zijnn dissent zeer kritisch over de afwachtende houding van de meerderheid,, juist waar het gaat om nieuwe techniek. 'When confronted
withh a threat to free speech in the context of emerging technology, we
oughtt to have the discipline to analyze the case by reference to existing
elaborationss of constant First Amendment principles.125
Inn 2000 maakte het Supreme Court nogmaals duidelijk dat ook kabel
opp een ruime First Amendment bescherming aanspraak kan maken.
Dee mogelijkheid van signal bleed - het verschijnsel dat ondanks een
blokkeringg gedeelten van een kanaal zichtbaar of hoorbaar blijven - betekendee niet dat sommige bedrijven de toegang tot de kabel geheel ontzegdd kon worden. Die verplichting in de Telecommunications Act 1996
werdd in United States v. Playboy in strijd met het First Amendment bevonden.1266 Deze uitspraak lijkt te wijzen op een verdere verschuiving in
dee richting van het printmodel. Immers, het belang van de beschermingg van mogelijke jeugdige kijkers kon hier niet opwegen tegen de
beperkingg van de vrijheid van Playboy.
9.5.89.5.8 Internet
Dee vraag was lange tijd welk model het Supreme Court zou gaan toepassenn bij zaken met betrekking tot het Internet. Gevreesd werd al dat
eenn omroepmodel zou worden toegepast met alle reguleringsgevolgen
vann dien. 'The metaphor of the broadcaster and the consumer conditionss us to accept the maximum possible inequality as a natural necessity:: a few talk and the rest merely listen.'127 Bij het onderscheid tussen
Internett en andere media speelt interactiviteit een belangrijke rol. Waar
dee traditionele massamedia gebruik maken van omroeptechnologie die
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opp de kijker afkomt - in Pacifica heeft het Hof het zelfs over 'assault' zullenn gebruikers op het Internet h u n informatie zelf opvragen. 128 Dit
maaktt het mogelijk het legitieme overheidsdoel van de bescherming
vann minderjarigen te bereiken zonder de vergaande regulering die bij
dee omroep wordt toegepast.129
'Firstt Amendment doctrines which are tied to the traditional lines of
demarcationn among print, broadcast, and common carrier media lose
theirr vitality as those lines blur, requiring resort to other principles to
determinee the constitutionally appropriate level of regulation', aldus
Smolla. 1300 Hierbij is het interessant nog eens te kijken naar de motiveringring van Pacifica. In die zaak ging het volgens het Supreme Court in
SableSable niet om een totaal verbod op het uitzenden van indecent materiaal,, maar werd beoogd de uitzendingen zo te kanaliseren dat kinderen
err niet aan zouden worden blootgesteld. Dit kon bereikt worden door
bepaaldee programma's slechts buiten de 'family hours' uit te zenden. 131
Eenn dergelijk compromis lijkt bij Internet echter niet mogelijk. Een
anderr verschil is het dial in-karakter van het Internet, waarbij een 'affirmativee step' gedaan moet worden, terwijl televisie en radio je zo zoudenn kunnen overspoelen. Bij de invoering van de Telecommunications
Actt 1996 was een speciale sectie toegevoegd met betrekking tot onfatsoenlijkee uitingen op het Internet. 132 Dit gedeelte, de Communications
Decencyy Act (CDA), kwam direct na de ondertekening door president
Clintonn onder vuur te liggen. Dit leidde uiteindelijk tot de tot nog toe
belangrijkstee jurisprudentie met betrekking tot communicatievrijheid
opp Internet.
Dee belangrijkste gewraakte bepaling is artikel 223 (a), de zogenaamde
indecencyy provision, die bepaalt dat degene die het mogelijk maakt dat
eenn minderjarige toegang verkrijgt tot onfatsoenlijk materiaal via telecommunicatiee een stevige geldboete kan krijgen. Ook 223(d) lag onder
vuur.. Daar ging het om 'patently offensive' materiaal. 133 De CDA werd
inn 1996 door de rechter in strijd met het First Amendment geoordeeld
inn de zaak ACLU V. Reno 1. 134
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Dee rechter hanteerde de toets uit Sable, die inhield dat beperking van
beschermdee uitingen aan strict scrutiny moest voldoen. Gezien de vage
enn breed werkende bepalingen van de CDA werd de wet niet narrowly
tailoredtailored geacht voor het legitieme belang van de bescherming van minderjarigen.. Daarbij wordt expliciet overwogen dat de Internet vrij moet
blijvenn van overheidsbemoeienis die kan leiden tot obstakels van de
groeii van dit zo belangrijke communicatiemiddel.135 Door het gebrek
aann een simpele technologie voor leeftij ds verificatie zou een chilling effectfect optreden aangezien men alleen nog maar materiaal zal produceren
datt geschikt is voor alle leeftijden.136 Daarbij besteedde de rechter ook
aandachtt aan de mogelijke beschikbaarheid van een alternatief in de
vormm van softwarepakketten waarmee ouders zelf het Internet kunnen
filterenfilteren teneinde hun kinderen te beschermen.
Inn de zaak ACLU V. Reno i is een marketplace of ideas benadering te onderscheiden.. De rechter stelt het belang van de vrije uitwisseling van
ideeënn expliciet voorop. Volgens rechter Dalzell was voor het analyserenn van het Internet het marketplace model het meest geschikt. Hiermeee wordt wel een mediaspecifieke benadering gehanteerd. Immers,
hett marketplacemodel wordt bij uitstek geschikt geacht in het kader
vann de Internet technologie. Drie aspecten van het Internet geven daar
aanleidingg toe. Ten eerste biedt het Internet als medium de mogelijkheidd van maximale participatie. In tegenstelling tot de situatie bij anderee massamedia kan iedereen met een computer meedoen. Ten tweede
biedtt het Internet een enorme diversiteit. Door de lage toegangsdrempelss is de inhoud van het net buitengewoon divers. Tenslotte is op het
Internett in grote mate sprake van gelijkheid van de deelnemers aan
communicatie.. Door de architectuur van het net is het niet mogelijk dat
éénn organisatie het hele medium beheerst. Het resultaat daarvan is dat
allee ideeën een kans hebben gehoord en besproken te worden. Judge
Malzelll concludeert dan ook dat 'it is no exaggeration that the Internet
hass achieved ... the most participatory marketplace of mass speech that
thiss county - and indeed the world - has yet seen.' Als gevolg daarvan
iss een afname van het aantal deelnemers een kwaliteitsverlies, hetgeen
betekentt dat er van een mogelijk ongrondwettige afname van de 'free
tradee of ideas' op Internet sprake is.137 De marketplace benadering lijkt
eveneenss een rol te spelen in Zeran v, America Online. Daar ging het om
dee vraag of AOL als provider aansprakelijk was voor het feit dat bepaaldee lasterlijke emails niet van het net verwijderd werden. Ook hier besteeddee de rechter uitgebreid aandacht aan het belang van de vrije uit7
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wisselingg van ideeën die niet gediend zou zijn bij een aansprakelijkheid
vann de access provider.138

Hett Supreme Court bevestigde het oordeel van de lagere rechter en beschouwtt de CDA als te beperkend voor de ontwikkeling van het Internet.
Daarbijj zijn twee elementen van eminent belang. Ten eerste merkt het
Supremee Court op dat het Internet tot bloei is gekomen zonder beperkingenn met betrekking tot de inhoud. Ten tweede blijkt volgens de Supremee Court uit de manier waarop de CDA is vormgegeven dat het Congress geen enkele rekening heeft gehouden met de unieke
eigenschappenn van het Internet. 139 De conclusie is duidelijk: 'Cyberspace,space, like the physical world, is entitled to the protections of the First
Amendment.'Amendment.' Eerst stelde het Court vast dat het ging om content base
restrictions,, en vervolgens dat de bepalingen in strijd waren met het
Firstt Amendment aangezien zij 'overbroad' waren. 140
Nadatt het Supreme Court de CDA had geblokkeerd ondernam het Congress een nieuwe poging om het Internet geschikt voor kinderen te
maken.. Getracht werd daarbij de constitutionele gebreken van de CDA
tee repareren. Deze wet, de Children Online Protection Act (COPA), door tegenstanderss ook wel CDA ii genoemd), moest minder vaag zijn dan de
doorr het Supreme Court verworpen CDA. Met name de definitie van
materiaall dat schadelijk is voor minderjarigen lijkt rechtstreeks afkomstigg uit Miller v. California?^ Net als bij de CDA werd echter onmiddellijkk bij de rechter een zaak aangespannen wegens schending van het
Firstt Amendment. Ook hier stelden eisers dat de COPA te breed was in
haarr omschrijving om dat de regeling niet beperkt was tot commerciëlee pornoaanbieders. Voorts stelden zij dat de communicatievrijheid van
minderjarigenn in het geding was, en dat de vrijheid van volwassenen
omm toegang te krijgen tot door het First Amendment beschermde uitingenn beperkt werd. De rechter blokkeerde de wet bij voorlopige voorzieningg [preliminary injunction] in ACLUV. Reno in. De rechter paste de
strictstrict scrutiny toets toe om te bezien of er een beperking was van beschermdee uitingen en besloot dat inderdaad sprake was van een inbreuk. 1422 Zelfs in het licht van het legitieme overheidsbelang om minderjarigenn te beschermen, hield de tekst van de COPA onvoldoende
rekeningg met het First Amendment. Het Supreme Court heeft nog niet
overr de COPA geoordeeld.
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Eenn nieuwe stroom zaken komt op gang over het gebruik van filtersoftwaree door bibliotheken. Bibliotheken hebben te maken met een ingewikkeldee paradox met betrekking tot Internet en het First Amendment.. Zij lopen het gevaar van rechtszaken van twee kanten. Bezorgde
ouderss die eisen dat bibliotheken het Internet filteren zodat hun kroost
niett in aanraking komt met allerlei smerigs aan de ene kant. Aan de anderee kant klanten van bibliotheken waar wel filters zijn geïnstalleerd
diee zich beperkt voelen in hun communicatievrijheid.143 In een belangrijkee uitspraak uit 1998 oordeelde de rechtbank in Loudon, Virginia,
datt een bibliotheekbeleid dat het instellen van filters verplicht stelde, in
strijdd was met het First Amendment. Immers, volwassenen werd onnodigg de toegang tot grondwettelijk beschermd materiaal ontzegd. De
rechterr in die zaak beschouwde bibliotheken als een soort openbaar
forumm hetgeen betekent dat iedere op de inhoud gerichte beperking
'narrowlyy drawn to effectuate a compelling state interest' moest zijn.144
Relevantt was ook dat de rechtbank mogelijkheden zag voor minder vergaandee beperkingen. Het blokkeren van bepaalde Internet sites kon
volgenss de rechtbank vergeleken worden met het verwijderen uit de
boekenkastt van bepaalde boeken op grond van hun inhoud. Daarmee
wordtt teruggegrepen op Pico, een zaak waarin het Supreme Court een
onderscheidd maakte tussen het aanschafbeleid van een schoolbibliotheekk en het beleid om bepaalde boeken vanwege hun inhoud te verwijderen.. In die zaak oordeelde opperrechter Brennan dat een verwijderingsbeslissingg inbreuk maakte op de ontvangstvrijheid van de
potentiëlee lezer.145
Eenn andere vraag naar de betekenis van speech is aan de orde bij de beoordelingg van uitvoerverboden van encryptiesoftware. In twee uitsprakenn is uitgemaakt dat dergelijke programmatuur, mits in broncode opgesteld,, wel aanspraak kan maken op bescherming door het First
Amendment,, ondanks de ook aanwezige functionele aspecten. We zien
hierr dat de gehanteerde speechtoets aangepast wordt aan de nieuwere
techniek.. Het Supreme Court heeft zich over deze kwestie nog niet uitgesproken.145 5
Eenn internetzaak die raakt aan de internationale bescherming van de
uitingsvrijheidd is de Yahoo\ zaak (zie ook para. 5.2.4). De District Court
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forfor the Northern District of California sprak zich uit over de vraag of het
Fransee vonnis in de vs gehandhaafd kon worden.147 De rechter legt uit
waarr de zaak nu wel en niet over gaat. Het gaat hier niet over de vraag
off nazisme en holocaust verwerpelijk zijn. Het gaat evenmin over de
vraagg of Frankrijk het recht heeft om wetten te maken over holocaustontkenningg en de handel in nazi-spulletjes. Het gaat uitsluitend om de
vraagg of de Amerikaanse grondwet het toelaat dat de uitingsvrijheid van
Amerikanenn kan worden beperkt op grond van wetten van een ander
land,, omdat inwoners van dat andere land via Internet toegang kunnen
krijgenn tot Amerikaanse uitingen. De implicaties van die vraag zijn
enorm.. 'The modern world is home to widely varied cultures with radically
divergentdivergent value systems'. Legale uitingen in de Verenigde Staten zouden
inn landen als China of Saoedi-Arabië vaak niet toegestaan zijn. Handhavingg van zo'n Chinees verbod in de vs moet worden beoordeeld op
grondd van de Amerikaanse grondwet. En daarin is het beginsel van vrijheidd van meningsuiting, vervat in het First Amendment, dominant. 'It is
preferablepreferable to permit the non-violent expression of offensive viewpoints
thanthan to impose viewpoint-based governmental regulation upon speech.'
Dee Franse uitspraak is evident in strijd met het First Amendment. De
rechterr in Californië besluit dan ook zonder veel omhaal dat het Fransee vonnis te weinig precies is, veel te ver gaat en door het dreigen met
hogee boetes de uitingsvrijheid van Yahoo! ernstig beperkt. Het Franse
vonniss kan daarom in de Verenigde Staten niet worden gehandhaafd.
9 . 66

CONCLUSIE

Dee bescherming van de openbare communicatievrijheid is in de Verenigdee Staten sterk verankerd in het First Amendment. Doordat geen
beperkingsclausulee is opgenomen, heeft de rechter telkens moeten uitmakenn in hoeverre het grondrecht beperkt kon worden. Dit heeft er toe
geleidd dat sommige vormen van expressie in het geheel buiten het toepassingsbereikk van het First Amendment zijn gehouden. Bij andere
vormenn van expressie is de vraag of een beperking rechtmatig is sterk
afhankelijkk van het onderscheid tussen beperkingen gericht op de inhoudd en andere beperkingen. Beperkingen die zich richten op de inhoudd van een uiting moeten voldoen aan de zware strict scrutiny toets
enn zijn zelden grondwettig. Zogenaamde time, place and manner beperkingenn moeten nog altijd inhoudsneutraal zijn, gericht op een legitiemm overheidsbelang en de mogelijkheid open laten van alternatieve
verspreidingsvormen.. Een geheel ander beperkingsmechanisme geldt
err voor de regulering van de ether-omroep. Uit Red Lion blijkt dat over14
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heidsreguleringg van omroep wel is toegestaan omdat het een indringendd medium is en omdat er door de schaarste op de ether nu eenmaal
moett worden gezorgd voor pluriformiteit. In uitspraken over de kabel
maaktee het Supreme Court echter duidelijk dat de argumenten voor reguleringg van de ether-omroep hier niet zonder meer op van toepassing
zijn. .
Dee rechter kijkt naar de intentie achter een bepaalde handeling. Is communicerenn het doel, dan is er bescherming van het First Amendment.
Hoewell het First Amendment slechts spreekt van 'speech' en van 'the
press',, heeft het Supreme Court het grondrecht van toepassing geacht
opp de moderne media. Historisch gezien hebben het Supreme Court,
hett Congres en de FCC de betekenis van het First Amendment voor
nieuwee media vooral ontleend aan analogie met oudere media of juist
aann de verschillen met oudere media. In het daaruit voortvloeiende systeemm kreeg telefonie nauwelijks bescherming, waren de omroep en de
anderee nieuwe media in geringe mate beschermd, en was de pers vrijwell onaantastbaar. Thans zorgt technologische convergentie er echter
voorr dat alle 'special characteristics' die voorheen de media van elkaar
onderscheidden,, langzaam verdwijnen.148 Het wordt moeilijk voor het
Supremee Court vast te blijven houden aan het bipolaire onderscheid
tussenn print en omroep. 'It should become simpler even for the Supremee Court Justices to realize that only a unitary First Amendment for
alll media will do.'149
Hoewell het Supreme Court bereid is geweest nieuwe media te beschermen,, is dat wel gebeurd binnen een techniekafhankelijke benadering.. Bovendien zijn technische, economische en sociale argumenten
niett altijd uit elkaar gehouden bij het bepalen van het beschermingsniveauu van een nieuwe informatietechnologie. 'The Supreme Court, unfortunately,, has tended to intertwine the technical characteristics of
mediaa - such as spectrum scarcity in broadcasting - with the social
characteristicss of media - such as the cultural role played by television
andd radio in American life.'150 Daarnaast zagen we - in het voorbeeld
vann de bescherming van de film - dat ook de rechter niet altijd snel is
inn het erkennen van het belang van een nieuw medium. Communicatietechnologiee heeft de neiging zich zo snel te ontwikkelen dat in de beginfasee iedere poging tot inperking of regulering is gedoemd te mislukkenn tot het moment dat een zekere demystificatie is opgetreden.151
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'Historyy teaches a consistent lesson regarding the introduction of new
communicationss technologies: Government should be wary of private
barrierss to communication and equally wary of public barriers', aldus
Krattenmaker.152 2
Dee jurisprudentie die thans gewezen is met betrekking tot de communicatiee vrijheid in het Internettijdperk lijkt er op te wijzen dat het Supremee Court - met toepassing van het marketplace of ideas model eerderr geneigd is het printmodel te hanteren dan het omroepmodel. De
ontwikkelingg en groei van het nieuwe medium, het open karakter van
hett Web, en het vrijwel onbeperkte publiek dat een ieder ermee kan bereikenn nopen het Supreme Court tot een zeer kritische houding ten opzichtee van overheidsregulering op het Internet. Rotunda en Nowak vattenn het als volgt samen: 'The Court has granted the Government
greaterr power to regulate the broadcast media on the grounds that there
iss a scarcity of broadcast channels and it is invasive in nature. These
considerationss simply do not apply to cyberspace.'153
Grofwegg kan uit de jurisprudentie een driedeling worden gedestilleerd
inn de bescherming van de communicatievrijheid. Het printmodel,
waarbijj de hoogste graad van bescherming geldt, het common carrier
modell dat non-discriminatie en toegangsplichten kent, maar inhoudelijkk op afstand blijft en het omroepmodel dat een sterkere inhoudelijke
bemoeieniss kent.
Doorr convergentie van de media die de onderscheiden categorieën
vormden,, werd duidelijk dat deze driedeling niet in stand kan blijven.
Dee eerste jurisprudentie over de nieuwe media lijkt in de richting te
wijzenn van een hantering van het printmodel, zij het een printmodel in
aangepastee vorm. Het staat nog niet vast dat het Supreme Court niet
eenn nieuwe onderverdeling zal maken tussen common carriers en printers/publishers.. Zo lijken de kabeluitspraken er op te wijzen dat de interactiee tussen marktimperfectie en communicatievrijheid nog niet
voorr alle media op dezelfde manier wordt beoordeeld. Een andere verschuivingg is zichtbaar in de richting van horizontalisering van de beperkingen.. In plaats van directe overheidsregulering wordt steeds vaker
gezochtt naar regulering via zelfregulering, technische voorschriften of
gesubsidieerdee filterprogramma's. Bij de beoordeling van dergelijke
initiatievenn gaat het er vooral om welk model van de communicatievrijheidd de rechter toepast. Wordt het marketplace of ideas model toegepastt dan is een beperking van speech alleen toegestaan om een be1
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staandee marktimperfectie weg te nemen. Dit veronderstelt dat een beperkingg doelgericht, van beperkte duur en efficiënt moet zijn.
Err is een fasering waarneembaar met betrekking tot de reactie op informatietechnologischee veranderingen. De rechter neemt in het begin veelall een afwachtende houding aan. Vervolgens wordt gezocht naar analogiee met bestaande technieken teneinde de gewenste bescherming te
verlenen.. In de derde fase formuleert het Supreme Court de standaard
voorr de dan niet meer zo verschrikkelijk nieuwe techniek. Hierbij is de
verbreidingssnelheidd van de techniek natuurlijk van groot belang.154 In
dee nieuwste uitspraken inzake internet, kabel en telefoondiensten lijkt
dann ook een meer structurele marketplace benadering zichtbaar.
Dee Red Lion uitspraak lijkt steeds meer een geïsoleerde beslissing en de
vraagg is gerechtvaardigd hoe lang die uitspraak nog stand zal houden.
Hett verschil tussen soorten speech lijkt wel een lang leven beschoren.
Vooralsnogg lijkt het Supreme Court, bij gebrek aan een duidelijke beperkingsclausule,, het onderscheid tussen soorten speech als enige methodee te hanteren om verschillende beschermingsregimes te kunnen
gebruiken.. Weliswaar blijft het gekunsteld te stellen dat sommige uitingenn geheel buiten de reikwijdte van het First Amendment vallen, de
bereiktee differentiatie in beschermingsniveau laat zich op zich wel verdedigenn binnen het marketplace model. Alleen de volkomen uitsluiting
vann sommige soorten uitingen lijkt disproportioneel.
Hett zal interessant zijn te zien hoe het Supreme Court in de nabije toekomstt zal oordelen over beperkingen van de uitingsvrijheid via Internet
enn wat de betekenis is van het wegvallen van gescheiden local communityy standards.
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544 in dat kader valt op te merken dat de verspreiding van nieuwe communicatietechnieken steeds
snellerr verloopt. Duurde het nog vele jaren voor radio om een luisteraarspubliek van 50 miljoen
tee bereiken, de chatdienst op Internet had daar slechts 2 1/2 jaar voor nodig. Dit heeft gevolgen
voorr de snelheid waarmee het Supreme Court zich moet uitspreken over de bescherming van
nieuwee technieken, vgl. Benjamin 1999.
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