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 Boekbespreking van :Quoc Loc Hong, The legal Inclusion of Extremist Speech, 
Promotie Tilburg 26 september 2005, Promotor G.C.G.J. van Roermund 
 
Het onderwerp dat Quoc Loc Hong voor zijn dissertatie heeft uitgekozen is zeer actueel. Op 
de dag van het schrijven van deze boekbespreking wijdde de Tweede Kamer een debat over 
de vrijheid van meningsuiting naar aanleiding van de Deense cartoon affaire en de 
opvattingen van de minister van Ardenne over ‘fundamentalistische securalisten’ die de 
vrijheid van meningsuiting zouden verabsoluteren ( TK 22 maart 2006). De vrijheid van 
meningsuiting is allesbehalve een rustig bezit.  Vooral de uitingen die gericht zijn tegen onze 
rechtsorde, tegen ons waarden- en normensysteem worden in toenemende mate bestreden 
door de overheid. Het onderwerp waarop Quoc Loc Hong zich richt. De regering heeft 
voorgesteld om apologie, het verheerlijken of goedpraten van terroristische daden strafbaar te 
stellen. Het CDA heeft in een rapport, ‘Alles van waarde, is weerbaar’ voorgesteld om de 
rechtsorde meer tanden te geven tegen extremisten, met name ten aanzien van extremistische 
uitingen. De rechtbank te Den Haag heeft in de zogenaamde ‘Hofstadzaak’ een aantal 
verdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen van 1 jaar tot 2 jaar gevangenisstraf omdat zij 
lid waren van een terroristische criminele organisatie die zich richtte op de verspreiding van 
haatzaaiende, opruiende en bedreigende literatuur. Niet alleen de cartoonzaak maar vooral de 
moord op Theo van Gogh is in Nederland aanleiding geweest tot zelfcensuur. Een aantal zeer 
uitgesproken politici als Wilders en Hirsi Ali staan onder voortdurende politiebewaking 
wegens bedreigingen en dit geldt ook voor een columnist als Ellian. Toen ik mijn eigen 
proefschrift verdedigde in 1981 over de vrijheid van meningsuiting, moest ik voor 
voorbeelden van extremistische uitingen vooral te rade gaan bij de Amerikaanse 
jurisprudentie. Één van de bekende voorbeelden betrof een betoging van neonazi’s door een 
joodse wijk( Skokiezaak).  Voor wat betreft Nederland ging het toch om een vooral 
academisch probleem. Helaas kan dat niet langer gezegd worden.  
Quoc Loc Hong vangt zijn proefschrift aan met het voorbeeld van het verbod van de Refah 
partij en de uitspraak van het EHRM daarover. In feite komt daar pregnant de centrale vraag 
naar voren of  in een democratie ondemocratische partijen verboden mogen worden. 
Al voor de Tweede Wereldoorlog beantwoordde G.van den Berg, in de context van de 
opkomst van de NSB, deze vraag in positieve zin. Quoc Loc Hong zoekt in zijn studie naar 
een consistente redenering waarin het concept van democratie in lijn ligt met de verdediging 
tegen partijen of opvattingen die de democratie om zeep willen helpen. Met extremistische 
uitingen bedoelt de schrijver uitingen die vijandig staan tegenover de democratie. Uitingen die 
uiteindelijk kunnen leiden tot meerderheidsvorming en wetgeving die een einde aan de 
democratie maken.  
De tweede belangrijke vraag ofwel  uitdaging, zoals de schrijver het zelf noemt, vormt het 
onderzoek naar een manier die voorkomt dat de verdediging tegen antidemocratische uitingen 
leidt tot de onderdrukking van politieke minderheden ofwel ‘political dissent’. Een staat die 
bezig is zichzelf te verdedigen tegen ondemocratische uitingen neigt er nu eenmaal altijd toe 
daarin te ver te gaan. Traditioneel wordt een rol toebedacht aan de rechter om excessen te 
voorkomen bij de zelfverdediging. 
Quoc Loc Hong gaat eerst op zoek naar een definitie van democratie welke consistent is met 
de zelfverdediging van democratie. De definitie van democratie als zelfbestuur ‘self-
legislation’ voldoet volgens de schrijver hier niet aan. Hij zet daarbij het formele concept van 
democratie, die geen weerwoord had op de bedreiging van de Nazi’s in Duitsland, af tegen 
een materiële conceptie van democratie met respect voor de menselijke waardigheid en 
individuele autonomie, geïnspireerd door het natuurrecht. De naoorlogse Duitse grondwet is 
hier een voorbeeld van en kenmerkt zich door een weerbare democratieconceptie. Toch is het 
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niet zo dat alleen de materiële democratieconceptie zich zou kunnen verweren tegen 
ondemocratische partijen. 
 
In zijn zoektocht naar een consistente democratietheorie behandelt hij auteurs als van der 
Wal, Meiklejohn en Saduriski. De laatste twee staan als verdedigingsmechanisme van de 
democratie niet de beperking van meningsuiting maar meer meningsuiting als verdediging 
van de democratie voor. Men zou dit een ‘counter-expression strategy’ kunnen noemen. In 
zijn zoektocht behandelt hij ook de theorie van Habermas die democratie ziet als een rationele 
discussie of ‘discourse’.  Belangrijk hierbij is dat geen leden van onze maatschappij worden 
gemarginaliseerd of uitgesloten. Maar toch bevredigt deze theorie de schrijver niet bij zijn 
zoektocht naar een consistente democratieopvatting die de logica in zich draagt dat 
extremistische uitingen verboden mogen worden. Het lijkt niet mogelijk de spanning tussen 
de wetgevende soevereiniteit van het volk en het recht van zelfbeschikking van de individuele 
rechtssubjecten op te lossen aan de hand van een éénduidige democratieopvatting. 
 
De overgang van deze zoektocht van Quoc Loc Hong naar de behandeling van de ‘clear and 
present danger test’ uit de Amerikaanse jurisprudentie komt mij wat bruusk over. De 
ontwikkeling van deze test door de Amerikaanse rechters kenmerkt zich mijns inziens door 
een praktische zoektocht van de rechter en lijkt zich niet sterk te baseren op een bepaalde 
democratieconceptie. De schrijver noemt de test de meest beschermende voor de vrijheid van 
meningsuiting die in de wereld ontwikkeld is. Daarin zou hij wel eens gelijk kunnen hebben 
en daarom ben ik zelf er ook zeer gecharmeerd van.  De test heeft ook pas zijn beschermende 
functie verkregen na vallen en opstaan en na herinterpretatie van de test. De schrijver 
beschrijft de ontwikkeling van de test direct na de Eerste Wereldoorlog tot de meer scherpe 
variant die ontwikkeld is na de tweede wereldoorlog als reactie op de 
communistenvervolgingen in de Verenigde Staten. Uitingen mogen alleen beperkt worden 
wanneer de uiting een duidelijk en direct gevaar oplevert voor geweld. Abstracte pleidooien 
voor de revolutie kunnen dan niet verboden worden. Middels deze test is een grote 
bescherming voor de vrijheid van meningsuiting bereikt. Daarin speelt de rechter een 
sleutelrol in het weerwerk tegen een al te actieve rol van de wetgever tegen ondemocratische 
uitingen.  
Toch is de zoektocht van de schrijver naar een consistente democratietheorie en ook naar de 
legitimatie van de rechter om zijn beschermende rol te spelen nog niet ten einde na de 
beschrijving van de ‘clear and present danger test’. Daarvoor behandelt hij vervolgens de 
theorie van Kelsen. Geïnspireerd door Kelsen ontwikkelt hij als kenmerk voor het concept 
van democratie dat minderheden de mogelijkheid moeten krijgen om tot wetgevende 
meerderheid uit te groeien. Wanneer een minderheid die mogelijkheid niet krijgt rest immers 
slechts geweld. Democratie betekent zelfbeperking van de meerderheid tegenover de 
minderheid. Basisrechten zijn eigelijk de rechten van een minderheid. Zij vormen de 
instrumenten waardoor een minderheid een politieke meerderheid kan worden. En zo komt de 
schrijver tenslotte terecht bij de theorie van Ely ( J.H. Ely, Democracy and Distrust: A Theory 
of Judicial review, Harvard University Press, 1980). De rechter heeft een actieve rol te spelen 
bij het open houden van de kanalen van de politieke besluitvorming en de bescherming van 
geïsoleerde minderheden die per definitie niet kunnen uitgroeien tot politieke meerderheid. 
Deze opvatting komt overeen met de beroemde voetnoot van rechter Stone in de zaak van 
Caroline Products. De legitimiteit van de politieke meerderheid in wetgeving ligt in 
zelfbeperking tegenover politieke minderheden. Hieraan ontleent de rechter ook het recht om 
een actieve rol te spelen in het bewaken van de zelfbeperking. Deze theorie voorkomt dat de 
rechter zelf de beslissingen van de meerderheid op rechtvaardigheid toetst en zijn eigen 
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beslissing stelt in plaats van die van de democratisch gekozen wetgever. Juist deze houding 
van de rechter ten opzichte van de New Deal wetgeving noopte Stone tot zijn voetnoot. 
 
 
De taak om het proces van democratie open te houden vormt ook de legitimatie voor de 
wetgever om extremistische uitingen te verbieden. Zo heeft de schrijver een oplossing 
gevonden voor zijn democratie dilemma. De ontwikkelde ‘clear and present danger’ test biedt 
voldoende garantie voor politieke minderheden dat ze niet monddood worden gemaakt en 
kunnen uitgroeien tot politieke meerderheid. Tevens biedt het de democratie bescherming 
tegen extremistische opvattingen die een direct gevaar voor geweld oproepen en daarmee de 
democratie bedreigen. Het EHRM achtte de Refah partij  een ‘sufficiently imminent’ risico 
voor de Turkse democratie. Met deze redenering ziet de schrijver een paralel met de door hem 
bepleitte test. Onder deze test is er geen reden bijvoorbeeld de SGP in Nederland te verbieden. 
Ik merk overigens hierbij op dat het Hof in Straatsburg zich nooit uitdrukkelijk heeft bekeerd 
tot de ‘clear and present danger test’ondanks aandringen door een minderheidsopinie. Maar ik 
ben het met Quoc Loc Hong eens dat men wel tendensen in de jurisprudentie van het EHRM 
daarvoor kan vinden hoewel de Refah zaak dan mijns inziens niet de meest overtuigende zaak 
is. 
 
 
Wil het democratieconcept consistent zijn met de bestrijding van extremistische uitingen dan 
moeten we democratie niet opvatten als zelfbestuur van het volk maar als zelfbeperking van 
de wetgevende meerderheid. Zo is de zoektocht niet vergeefs geweest. Met de conclusies van 
Quoc Loc Hong kan ik instemmen, al zijn ze niet erg origineel. Wel vind ik zijn zoektocht 
langs de verschillende rechttheoretici enigszins gekunsteld omdat ik het verband met zijn 
conclusies gezocht vind. De overgang plotseling naar de ‘clear and present danger test’ en 
daarna weer naar Kelsen maken op mij een wat verwrongen indruk. De logica daarin ontgaat 
mij. Dat neemt niet weg dat in deze dissertatie veel waardevols te vinden is over de 
grondslagen van de vrijheid van meningsuiting, de theorie van de democratie  en de 
legitimatie van de rol van de rechter in het beschermen van de vrijheid van meningsuiting. 
De rol van de rechter als beschermer van het democratisch proces en de beschermer van 
geïsoleerde minderheden zou bijvoorbeeld goed aan de hand van de jurisprudentie van het 
Hof te Straatsburg onderzocht kunnen worden. Er bestaat immers grote behoefte aan het 
ontwikkelen  van een lijn in de jurisprudentie om houvast te bieden wanneer de rechter wel 
een activistische rol moet spelen tegenover de wetgever en wanneer hij kan volstaan met een 
marginale toetsing of wel het gunnen van een ruime ‘margin of appreciation’ aan de lidstaten. 
Ik denk dat de explicitering van de rol van met name het EHRM zijn legitimatie ten goede zou 
komen. Nu lijkt de rol van de rechter in de scherpte waarop hij toetst wat willekeurig. Daarbij 
zou inderdaad de theorie van Ely nuttige diensten kunnen bewijzen. Daarop heeft  ook Quoc 
Loc Hong terecht gewezen.  
 
 
Jit Peters 
Hoogleraar Staats- en bestuursrecht 
Universiteit van Amsterdam 


