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Engelse smaadwetgeving: rijkeluisrecht

Patrick van IJzendoorn, journalist

De Britse smaadwetgeving is een bron 
van vermaak. Elke maand dient er wel een 
leuke zaak in ‘kamer 13’, de smaadkamer, 
van de Royal Courts of Justice. Robbie 
Williams, Roman Polanski, John Cleese, 
Catherine Zeta-Jones, David Beckham, Ge-
orge Galloway... Wie er geen krant of uit-
gever heeft aangeklaagd, hoort er niet bij. 
Voor de in Londen gevestigde Nederlander 
Martin Rynja vormen de beruchte ‘libel 
laws’ echter een serieus gevaar omdat hij 
boeken uitgeeft die grote uitgeverijen uit 
angst voor een proces niet durven te publi-
ceren. Eén foutje en zijn kleine, onafhan-
kelijke uitgeverij Gibson Square is failliet.

De 41-jarige Rynja, die op Oxford zijn MA 
in de rechtsgeleerdheid heeft gehaald, 

richtte vijf jaar geleden Gibson Square op, ge-
noemd naar het pleintje in de trendy Londense 
wijk Islington waar hij woont en werkt. Hij 
publiceert spraakmakende boeken met een 
biografisch karakter, iets waar de Engelsen dol 
op zijn.
In 2004 maakte hij een grote klapper met House 
of Bush – House of Saud. Het grote uitgeverscon-
cern Random House durfde het niet aan om 
deze bestseller van de Amerikaanse onder-
zoeksjournalist Craig Unger, waar Michael 
Moore Fahrenheit 911 op baseerde, uit te geven.
‘Ik denk dat men vooral bang was voor een 
sjeik die op zijn website een soort trofeelijst 
heeft van kranten en uitgevers hij met succes 
heeft aangeklaagd. Ik heb die gewonnen zaken 
stuk voor stuk bekeken en die gingen allemaal 
over het sappige detail dat hij in een inrichting 
zou hebben gezeten. Bij Unger kwam dit niet 
ter sprake. Zijn boek is daar te serieus voor.’
Zoals elk spraakmakend boek dat hij uitgeeft, 
heeft hij House of Bush – House of Saud met een 
scherp juristenoog gelezen. Hij ontdekte er 
amper passages in waar de Engelse smaadrech-
ter moeite mee zou hebben.
‘Ik had het volste vertrouwen in Unger. Boven-
dien baseerde hij zich juist op rechtse bronnen. 

Er waren slechts een paar stukjes die ik hem 
heb laten herschrijven. Dat is standaard voor 
Britse boeken. Inhoudelijk is er niets veran-
derd, maar het staat er nu wat minder sugges-
tief.’
De Engelse editie is inmiddels ook in paper-
back verschenen en op de cover prijkt een op-
vallende aanbeveling: ‘Banned by Amazon 
UK’. Waar komt dat vandaan?
Rynja: ‘Om zijn beslissing uit te leggen had 
de directeur van Random House in The Guar-
dian uitgelegd waarom het boek volgens hem 
smaadgevaarlijk was. Dit had gevolgen kun-
nen hebben voor de boekhandels. In Engeland 
kan niet alleen de uitgever voor smaad worden 
berecht, maar ook de boekverkoper. Gelukkig 
hielden de boekhandels hun hoofd koel. Al-
leen Amazon UK weigerde het te verkopen. 
Ze zeiden een telefoontje hebben gehad van 
advocaten van paar sjeiks. Ik heb die advoca-
ten gebeld. Zij wisten nergens van. Ik weet nog 
steeds niet wat Amazon bezielt.’

Reeds op de eerste dag dat hij bij een kleine En-
gelse uitgeverij werkte, kwam hij in aanraking 
met de libel law. ‘Het boek in kwestie was een 
doorwrocht specialistisch boek over cultuur en 
klassieke componisten. De auteur schreef bij 
wijze van vergelijking hoe tegenwoordig stem-
men akoestisch verbeterd worden en maakte 
de fout argeloos een naam van zanger Neil 
Tennant van de Pet Shop Boys, als voorbeeld 
te noemen. Deze nam onmiddellijk actie. Een 
dure fout!’
Tot dusver is de Nederlander nog nooit namens 
Gibson Square in zweetkamertje 13 van het ge-
rechtshof beland. Wel krijgt hij zo nu en dan 
boze brieven. Een adellijke dame had hem van 
smaad beticht omdat haar man werd genoemd 
in een geruchtmakend boek over frauduleuze 
praktijken bij de veilinghuizen Sotheby’s en 
Christie’s. 
‘Dat bleek uiteindelijk te gaan om een foutje 
in de aristocratische titelatuur,’ lacht Rynja. ‘Ik 
weet trouwens niet of het verstandig was dit 
boek uit te geven. Er werden nogal wat reputa-
ties aangetast en de auteur had eerder een boek 

geschreven over Versace dat zo smadelijk was 
dat het zelfs in de Verenigde Staten niet kon 
worden uitgegeven.’
 Het unieke van de Britse libel is dat de 
bewijslast bij de gedaagde partij ligt. ‘Als een 
journalist schrijft “Ik zat gisterenavond te 
dineren en iemand zei dat Pietje dit en dat 
heeft gedaan”, kan Pietje kan naar de rechter 
stappen en van de journalist eisen dat hij zijn 

“aantijging” bewijst. Is het je niet opgeval-
len dat veel bekende mensen hier No comment 
zeggen wanneer een journalist met een pijn-
lijke vraag komt? Zolang ze niet reageren, 
kan de journalist niets opschrijven. Dit heeft 
als gevolg dat hier in het roddelcircuit veel 
bekend is, maar dat slechts een fractie wordt 
opgeschreven. De libel is dan ook een overblijf-
sel van het klassensysteem, bedoeld om repu-
taties te beschermen. Het zijn dan ook alleen 
mensen met geld die zaken aanspannen. In die 
zin is het rijkeluisrecht.’

Martin Rynja: Er waren slechts een paar stukjes die ik 

hem heb laten herschrijven. Dat is standaard voor Britse 

boeken, het staat er nu wat minder suggestief.
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