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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 16 mei 1977 

De vaste Commissie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk1 en 
de vaste Commissie voor Justitie2 voerden op 2 maart 1977 mondeling over-
leg met de Minister van Justitie over het vervolgingsbeleid ten aanzien van 
bioscoopexploitanten, terzake van overtreding van artikel 240 Wetboek van 
Strafrecht. 

Genoemde commissies hebben de eer de uitkomsten van het overleg als 
volgt samen te vatten. 

In verband met aanvaarding van de motie-Schwarz3 in de Eerste Kamer 
stelde de voorzitter voor om allereerst aan de Minister de vraag voor te leg-
gen of aanvaarding van deze motie het vervolgingsbeleid inzake delicten, 
genoemd in artikel 240 Wetboek van Strafrecht ingrijpend zou wijzigen. 
Mocht de Minister nl. van mening zijn dat het beleid ter zake in de zin van de 
motie diende te worden gewijzigd, dan zou aan dit overleg alle grond ontval-
len zijn. 

De Minister merkte in zijn inleidende woorden op, dat de motie-Schwarz 
ten onrechte het bestaan van meer dan één strafvervolging doet vermoe-
den. Op het moment waarop het overleg werd gevoerd, was niet meer dan 
één strafvervolging in gang gezet, aldus de bewindsman. 

Naar de mening van de Minister moest de in de motie uitgedrukte wens 
worden opgevat als het totaal onthouden van bemoeiingen van de zijde van 
justitie op het terrein van de vertoning van films in gewone bioscopen. Deze 
conclusie, zo stelde de Minister, sluit echter slecht aan op de overwegingen 
waarop de motie-Schwarz is gebaseerd. Dit geldt met name voor de overwe-
ging, inhoudende, dat in anticipatie op toekomstige wetgeving geen priori-
taire aandacht dient te worden geschonken aan vervolging terzake van 
schending van artikel 240 Wetboek van Strafrecht. De Minister was van me-
ning, dat van een dergelijke prioritaire aandacht in de praktijk geen sprake is. 
Hij wees daarbij op de grote mate van vrijheid, welke in Nederland bestaat 
om de «lorrigeprodukten» op de beeldbuis en inde (boek)handel te bren-
gen. Wel is sprake van weer een nieuwe grensverlegging, nl. het vertonen 
van pornografische films in de gewone bioscopen, die het optreden van de 
procureurs-generaal (P's-G) rechtvaardigt en die er de oorzaak van is, dat de 
motie-Schwarz niet ten uitvoer kan worden gebracht, zo sprak de Minister. 
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Een lid van de fractie van de P.v.d.A. had een drietal punten van kritiek. 
1. De datum waarop het besluit van de P.G.'s viel, was ongelukkig. Op 23 

december 1976 werd in de Staatscourant mededeling gedaan van de beslis-
sing middels een publikatie van een brief van de 5 P.G.'s aan de Bioscoop-
bond. Het parlement, dat vanwege het kerstreces (aanvang 23 december 
1976 04.12 uur) slechts in zijn zwakste vorm - het stellen van schriftelijke vra-
gen - , kon reageren, werd buitenspel gezet, aldus dit lid van de fractie van 
de P.v.d.A. Dit lid vroeg zich af welke redenen achter de keuze van deze da-
tum konden hebben gestoken. Het bewust uitschakelen van het parlement 
wenste het niet als mogelijk motief te suggereren. Dan bleef zijns inziens 
over een onvoorstelbare naïviteit. Het vroeg zich af of één maand uitstel van 
de beslissing de totale verloedering van het Nederlandse volk ten gevolge 
zou kunnen hebben gehad. 

2. Het kwantitatieve criterium (49 of 51 zitplaatsen) was naar de mening 
van dit lid zodanig arbitrair, dat de Nederlandse rechtsorde er door belache-
lijk werd gemaakt. Het haalde hierbij aan de gebeurtenis rond de Amster-
damse bioscoop «Parisien», waarbij één keer een film in beslag werdgeno-
men, de tweede keer dezelfde film voor vertoning werd vrijgelaten, dit op 
grond van het aantal zitplaatsen in de zalen waarin de films werden ver-
toond. 

3. De bedoeling van het initiatief-ontwerp Voogd/Haas-Berger (nr. 11 021) 
was het garanderen van de mondigheid van de volwassene, die zelf kiest 
wat hij wenst te zien. De enige aarzeling die inde Kamer omtrent de materie 
bestond was gelegen in het aspect van het geweld. Jjaar tegen geweld is de 
in de brief van de P.G.'s genoemde actie niet gericht. Het lid, dat overigens 
ook hiertegen geen actief overheidsoptreden wenselijk achtte, was van me-
ning dat met dit alles de klok 50 jaar werd teruggezet. Bovendien handelde 
de Minister, aldus dit lid, tegen een uitdrukkelijk door de Kamer genomen 
besluit. De term «contempt of Parliament» achtte het op deze handelswij-
ze zeer toepasselijk. 

Een ander schadelijk effect van het handelen van de Minister vond hetzelf-
de lid in de wijze waarop het jeugdbeleid van het Ministerie van Cultuur, Re-
creatie en Maatschappelijk Werk, dat uitvoering geeft aan de Wet op de film-
keuringen, wordt dwarsgezeten. Concluderende, stelde het lid behorende 
tot de fractie van de P.v.d.A., dat de maatregel die in de brief werd aange-
kondigd, via een omweg een uitholling inhoudt van besluiten, die het Parle-
ment reeds heeft genomen. Zelfs worden tegengestelde maatregelen aan-
gekondigd. Het lid kon hiervoor geen waardering opbrengen. 

Een ander lid behorende tot de fractie van de P.v.d.A. stelde de verant-
woordelijkheid van de Minister en het Openbaar Ministerie aan de orde. 
Waar soms de nadruk wordt gelegd op wetshandhaving, wordt later de be-
nodigde vrije beleidsruimte benadrukt. Dit draagt niet bij tot duidelijkheid. 
Men dient, aldus het lid, de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de Minis-
ter, die krachtens artikel 6 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie directie-
ven aan het openbaar ministerie verstrekt, niet uit het oog te verliezen. Aan-
leiding hiertoe zou kunnen zijn het feit, dat omtrent de in de brief gepubli-
ceerde maatregelen de opvatting in vele media wordt verspreid, als zouden 
de maatregelen geheel voor rekening en verantwoording zijn van de P.G.'s. 
Zou dit al zo zijn, zo stelde dit lid, dan is de vraag hoe het Openbaar Minis-
terie deze bevoegdheid heeft verkregen. Het lid wees in dit verband op 
een publikatie van de Minister in een brochure van de Rechtskundige Afde-
ling van het Thijm genootschap (Pre-advies 30 maart 1968, blz. 13 en 20) 
waarin de bewindsman zich verzette tegen het door middel van wettelijke 
voorschriften indoctrineren van het zedelijk normbesef der justitiabelen. Het 
vroeg zich of hoe de door de Minister geschreven woorden kunnen worden 
gerijmd met de door hem nu afgekondigde maatregelen, welke de Minister 
baseert op het sluimerende artikel 240 Wetboek van Strafrecht. Ook het aan 
het Nederlandse parlement ter goedkeuring voorgelegde VN-verdrag inzake 
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oorlogspropaganda, waarin een verbod van dergelijke propaganda wordt 
afgewezen met een beroep op de vrijheid van meningsuiting, doet de vraag 
rijzen waarom dan op het terrein van de vertoning van pornografische films 
zo stringent moet worden opgetreden. Deze vraag klemt te meer, daar in Ne-
derlandgeen enkele vorm van preventief toezicht bestaat bij de verschijning 
van kranten en films, aldus het lid. Nu blijkens de brief een procedure zal 
worden gerealiseerd, waarbij het Openbaar Ministerie zich door één of meer 
deskundigen zal laten adviseren omtrent een oordeel over het al dan niet 
pornografisch karaktervan de film wordt, aldus dit lid behorende tot de f rac-
tie van de P.v.d.A., een preventieve censuur op filmvertoningen ingevoerd. 
Tot slot sprake dit lid zijn spijt uit over het feit, dat de Minister bij het publice-
ren van de maatregel niet de conclusies van de commissie Melai in haar laat-
ste rapport heeft doen meewegen. 

Een derde lid van de fractie van de P.v.d.A. informeerde naar de wijze 
waarop de Minister betrokken is geweest bij de totstandkoming van de door 
de P.G.'s gepubliceerde maatregelen. Het doen herleven van het sluimeren-
de artikel 240 Wetboek van Strafrecht noemde dit lid een actieve beleids-
daad die aan de Minister moet worden toegekend. 

Hetzelfde lid vroeg de Minister het juiste aantal strafvervolgingen nog-
maals te vermelden. Het lid had nl. vernomen, dat er ten minste 3 strafver-
volgingen, c.q. inbeslagnemingen hadden plaatsgevonden (o.a. in 's-Gra-
venhage bij de Vereniging voor Vrije Filmkeuze). 

Met betrekking tot de in de brief genoemde deskundigen stelde dit lid be-
horende tot de fractie van de P.v.d.A. de vraag of deze deskundigen ook ad-
viezen zullen gaan uitbrengen overfilms waarin seks gepaard gaat met ge-
weld. 

Een lid behorende tot de fractie van de P.P.R. sloot zich aan bij de opvat-
ting, dat de handelwijze van de P.G.'s en de minister kan worden bestem-
peld als een contempt of Parliament. 

Het lid was met de Minister van mening, dat het inderdaad gaat om lorrige 
produkten, dat wil zeggen: zodanig waardeloze produkten, dat een reactie 
zoals de minister en de P.G.'s hebben aangekondigd niet in verhouding staat 
tot het kwaad dat bestreden wordt. Immers, de praktijk heeft meermalen 
blijk gegeven van verminderde belangstelling voor pornografie zodra deze 
vrijelijk bemachtigd kan worden. Het lid vroeg zich af welke filosofie daarom 
achter het beleid van de Minister is gelegen. Het zou bovendien graag eens 
een integrale visie op het seksuele normenstelsel in de huidige maatschappij 
van de Minister vernemen. Hetzelfde lid benadrukte eveneens de kwestie 
van het geweld in films. Waarom treedt de Minister daartegen niet op, zo 
luidde de laatste vraag van dit lid behorende tot de fractie van de P.P.R. 

Een lid van de fractie van de C.P.N, stelde vast dat de Minister had gehan-
deld in strijd met besluiten door de Kamer genomen. De fractie waarvan het 
lid deel uitmaakt, had met overtuiging het wetsontwerp Voogd/Haas-Berger 
gesteund. De belangrijkste overweging daarvoor was dat de filmkeuring 
kan ontaarden in politieke censuur. Pornografie, aldus dit lid, heeft wel dege-
lijk, zij het niet rechtstreeks, te maken met de vrijheid van meningsuiting. 

Ten aanzien van het ingrijpen van justitie signaleerde het lid twee gronden 
die dit optreden moeten rechtvaardigen. Allereerst de zgn. harde porno. De 
Minister omschreef in een debat in de Eerste Kamer dit begrip als zijnde pro-
dukten die vrij algemeen worden gediskwalificeerd, aldus dit lid. Het conclu-
deerde dat deze definitie tot vele misverstanden aanleiding kan geven. De 
praktijk heeft ook getoond dat de norm van algemene diskwalificatie niet 
hanteerbaar is en dus niet het ingrijpen van justitie kan rechtvaardigen. 

De tweede «meubilaire» norm (de 50 stoelen) kwam dit lid behorende tot 
de fractie van de C.P.N, vreemd voor. Met deze norm worden niet de zede-
lijkheidsprincipes gediend, maar worden veeleer eisen gesteld aan de inrich-
ting van bioscopen. Dit behoort echter niet tot de competentie van de Minis-
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ter van Justitie, maar eerder tot die van de Ministervan Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk en de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, aldus het lid. Bovendien wordt over het hoofd gezien, dat in de bi-
oscoopwereld een trend aanwezig is die leidt tot schaalverkleining (60-90 
stoelen per zaal). 

Een ander punt, hiermee samenhangend, was naar de mening van hetzelf-
de lid, dat de rechter op de stoel van de wetgever wordt geplaatst aangezien 
de rechter nu een uitspraak zal moeten doen over wetgeving waarover de 
Tweede Kamer een definitief (wijzigings)oordeel nog niet heeft geformu-
leerd. 

Ten slotte wees dit lid op de memorie van toelichting op artikel 240 Wet-
boek van Strafrecht, waarin wordt gesteld, dat het bij de hantering van dit 
wetsartikel niet gaat om vrijwillig eigen zedenbederf. Bij het zien van deze 
films gaat het naar de mening van dit lid om een gewilde confrontatie met 
de pornografie, zodat artikel 240 Wetboek van Strafrecht niet toepasselijk 
kan zijn. Ten slotte merkte dit lid op, dat er niet, zoals de Minister in de Eerste 
Kamer had betoogd, sprake was van een nieuw maatschappelijk feit. Im-
mers, aldus dit lid, de drie films, Deep Throat, The Devil in miss Jones en 
French Blue waren reeds in de zomer van 1976 in enkele bioscopen te zien. 
De Minister trad echter pas eind 1976 op, vlak na het aanvaarden van het ini-
tiatief-wetsontwerp Voogd/Haas-Berger. Het lid sprak het vermoeden uit, 
dat hier sprake was van een opvallend toeval. 

Een lid van de fractie van de A.R.P., mede sprekend namens de leden van 
de fracties van de K.V.P. en de C.H.U. was van mening dat er vanwege de 
aandacht die voortdurend aan de zaak van de pornografie wordt besteed re-
den is tot verontrusting. Het constateerde tevens verontrusting over het zo 
gemakkelijk gehanteerde begrip «volwassen» samenleving, terwijl in toene-
mende mate vergroving en ontmenselijking van de samenleving is te be-
speuren. Met het oog op de interpretatie van het begrip volwassenheid, die 
naar de mening van dit lid een andere is dan die van de leden van de fractie 
van de P.v.d.A., was dit lid van mening, dat de handelwijze van de P.G.'s op 
geen enkele wijze in strijd kon worden geacht met de geest van de door de 
Staten-Generaal genomen beslissingen. Immers was bij de behandeling van 
het initiatief-wetsontwerp bekend, dat naast de wet op de filmkeuringen een 
artikel 240 in het Wetboek van Strafrecht bestond. Het citeerde voorts een lid 
van de fractie van de P.v.d.A., dat tijdens de behandeling van het initiatief-
wetsontwerp in de Kamer sprak: «Ik wijs erop, dat zolang artikel 240 Wet-
boek van Strafrecht geldt voor toneel, literatuur en tentoonstellingen, het 
niet onredelijk is dat dit artikel 240 ook voor de film geldt. Het is niet onrede-
lijk, dat de film aan een zelfde regime is onderworpen als andere disciplines 
op het terrein van de cultuur, die achteraf worden beoordeeld, niet door een 
bepaald college, maar door de rechterlijke macht in Nederland. Zolang artikel 
240 bestaat moet de filmwereld, die terecht jarenlang heeft geprotesteerd te-
gen die uitzonderingspositie, zichzelf daarin niet weer willen isoleren, zij het 
dan in een voor haar positieve zin». Weliswaar, zo sprak het lid, betekende 
deze uitspraak niet, dat het lid behorende tot de fractie van de P.v.d.A. hoop-
te dat nu in zeer actieve zin zou worden opgetreden, maar het betekende 
evenmin dat toepassing van artikel 240 Wetboek van Strafrecht geheel ach-
terwege zou blijven na aanvaarding van het initiatief-wetsontwerp Voogd/ 
Haas-Berger. 

Het lid behorende tot de fractie van de A.R.P. gaf toe, evenals inde brief 
geschiedde, dat het 50-stoelencriterium een arbitraire norm is. Echter, zo 
vervolgde het, het gaat hier om kanalisatie van kwaad, iets dat op vele ande-
re terreinen ook veel geschiedt. Het noemde hier de gokzucht en de prostitu-
tie. 

Het lid informeerde vervolgens bij de Minister naar de stand van zaken 
rond de rapportage door de Commissie Zedelijkheidswetgeving. Vervolgens 
merkte het lid op dat de inhoud van artikel 240 Wetboek van Strafrecht eens 
aan de orde zou moeten worden gesteld. Met name sadisme en geweld zou-
den in het artikel moeten worden opgenomen. 
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Ten slotte merkte het op dat de gehele problematiek rond de pornograf ie 
zich afspeelt tegen de keuze voor vr i jheid of bevoogding van het ind iv idu. 
Deze keuze heeft b.v. de fractie, namens welke het lid sprak, gebracht tot een 
aan banden leggen van de STER-reclame voor alcohol. Ook in dit geval g ing 
het toch om beperking van een stuk vr i jheid van het individu (het ontvangen 
van reclameboodschappen op de beeldbuis). Nu velen in de Kamer zonder 
veel moeite ook vóór deze laatste keuze waren zou het schi jnhei l ig genoemd 
mogen worden o m uit principiële oogpunten ineens een inbreuk op de gees-
teli jke vr i jheid, zo daar al sprake van is, nu te verwerpen. 

Een lid van de fractie van de V.V.D. was van men ing , dat pornograf ie in het 
algemeen een heilzaam effect kan hebben op slapeloosheid. Het stelde 
voorts, dat het init iatief van de Kamer om artikel 240 Wetboek van Strafrecht 
te wi jz igen, waarvan sommige leden vonden dat het de Kamer daaraan tot 
nu toe ontbrak, zich op verschi l lende wijzen kan ui ten. De verst strekkende 
vorm is het indienen van een ini t iat ief-ontwerp. Uiteraard neemt de Kamer 
ook het init iatief wanneer zij de Regering u i tnodigt de wet aan te passen aan 
gewijzigde inzichten, aldus dit l id. Het stelde echter het oneens te zijn met de 
opvat t ing van een lid van de fractie van de A.R.P., inhoudende dat er reden 
tot verontrust ing bestaat door de voor tdurende belangstel l ing die de por-
nografie onderv indt . Allereerst is belangstel l ing op zijn plaats aangezien het 
hier gaat om een zaak, waarb i j de wetgever de maatschappeli jke ontwikke-
l ingen niet kan bi jhouden en de administrat ie dan maar gaat doen wat ei-
genli jk door de wetgever behoort te worden gedaan. Het lid achtte dit een ui-
terst verontrustende ontwikkel ing. Zeker waar niet de rechter, maar de admi -
nistratie de plaats van de wetgever inneemt. De administrat ie bepaalt in dit 
geval immers óf de rechter wordt ingeschakeld, wanneer het cr i ter ium van 
de 49/51 stoelen aan de orde is. 

Een tweede rechtvaardiging voor de verontrustende belangstel l ing is het 
getalscr i ter ium in de ogen van hetzelfde l id. Het was van mening, dat, uit 
een oogpunt van geestelijke volksgezondheid, de vertoning van pornograf i -
sche f i lms eerder in kleine dan in grote bioscopen verboden diende te wor-
den. Immers, juist de beslotenheid en de ger inge omvang van het kijkers-
aantal bij deze f i lms doet veel meer schadeli jke invloeden vermoeden dan 
waarvoor men nu bevreesd is in de gewone bioscopen. Bovendien, zo stelde 
dit l id, zijn de grote bioscopen in handen van exploi tanten die aan allerlei-
wettel i jke voorschr i f ten dienen te vo ldoen. In de kleine bioscopen, die voor-
alsnog het ingr i jpen van de P.G.'s niet hebben te duchten, worden deze 
voorschr i f ten met voeten getreden. In deze etabl issementen komt de keihar-
de commerc ie in zijn meest wanstal t ige vo rmen naar voren, zo betoogde dit 
l id. Waarom word t dan, zo vervolgde het, met de aangekondigde actie het 
wi jdverbre ide gerucht bevest igd, dat wanneer men maar op de meest bruta-
le wijze de wet ontduikt , de justit ie geen actie onderneemt, terwi j l kleinere 
overtredingen in de «legale» sfeer streng worden vervolgd. Tot slot van zijn 
betoog sloot dit l id zich geheel aan bij de opmerk ingen gemaakt door het in 
dit verslag als eerste genoemde lid van de fractie van de P.v.d.A. 

De Minister van Justi t ie deelde mede, dat het besluit omtrent de in de 
door de P.G.'s gepubl iceerde brief aangekondigde actie werd genomen t i j -
dens een vergader ing van de P.G.'s op 2 december 1976. Daarvoor (begin 
september) was reeds over een zodanig optreden overleg gevoerd, dit naar 
aanleiding van de ver ton ing van de bewuste f i lms in de zomer van 1976. De 
bewindsman stelde uitdrukkeli jk, dat geen sprake was van opzet, toen de 
brief, tot de verzending waarvan werd besloten op 2 december 1976, werd 
gepubl iceerd op 22 december 1976. De periode, welke lag tussen het mo-
ment waarop werd besloten de brief te doen uitgaan en het moment waarop 
de brief werd gepubl iceerd, werd in beslag genomen door administrat ieve 
activiteiten, welke noodzakelijk zijn voor de to ts tandkoming van een defini-
tief besluit van deze aard, zo sprak de Minister. 
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Ten aanzien van de inhoud van het besluit constateerde de Minister, dat 
van vele zijden felle kritiek is geuit. De bedoeling van het getalscriterium was 
gelegen in de noodzaak om snel te kunnen optreden tegen een nieuwe ont-
wikkeling welke zich op het gebied van de pornografie manifesteerde, nl. de 
vertoning van pornografische films in gewone bioscopen. Men had, aldus 
de Minister, ook kunnen wachten tot dat een geheel in details uitgewerkte 
regeling zou zijn gemaakt. De tijd die daarvoor ongetwijfeld zou zijn nodig 
geweest zou zodanig lang zijn, dat het verwijt, dat in redelijkheid dan niet 
mag worden opgetreden omdat het verschijnsel burgerrecht heeft verwor-
ven, onmiddellijk zou zijn gehoord. Ten behoeve nu van een werkbaar crite-
rium - het begrip «gewone» bioscopen is te vaag - is het 50 stoelen criteri-
um naar voren gekomen, zij het dat dit criterium van voorlopige aard is. 

De Minister wees erop, dat er in onze wetgeving veel arbitraire criteria zijn 
opgenomen. Hij verwees daarbij o.a. naar het wetsontwerp Voogd/Haas-
Berger en de daarin genoemde leeftijdsgrenzen. Arbitrair, zo stelde de Minis-
ter, zou men ook de kanalisatie van de prostitutie kunnen noemen. Het ver-
volgingsbeleid t.a.v. bepaalde vermogensdelicten doet op sommige gebie-
den een verminderde activiteit van de zijde van justitie vermoeden, iets dat 
men eveneens arbitrair zou kunnen achten. 

De Minister merkte t.a.v. het in veel films voorkomende, afstotelijke ge-
weld op, dat de wetgeving te dezen geen schaduwartikel kent van artikel 240 
Wetboek van Strafrecht. Gezien de nog korte kabinetsperiode zijn, zo deelde 
de bewindsman mede, geen voornemens op dit punt te verwachten. 

Met betrekking tot het vraagstuk van de staatsrechtelijke verantwoorde-
lijkheid van de Minister van Justitie voor het doen en nalaten van het Open-
baar Ministerie gaf de Minister te kennen, dat zijns inziens deze verantwoor-
delijkheid ten volle geldt voor alle handelen en nalaten van het Openbaar 
Ministerie. Overigens was deze kwestie al eens eerder ter discussie gesteld. 
In casu betekent deze verantwoordelijkheid, dat de Minister ten volle aan-
spreekbaar is voor de door de P.G.'s verstuurde brief aan de Bioscoopbond. 
De betrokkenheid van de Minister bij de totstandkoming van het besluit be-
stond in het fiatteren op een datum, kort voor 18 november 1976 van het 
initiatief van de P.G.'s, zo deelde de Minister mede. 

De Minister was van mening, anders dan een lid behorende tot de fractie 
van de P.v.d.A., dat met de handelwijze van de P.G.'s geen sprake was van 
preventief toezicht. De films worden in roulatie gebracht en vertoond; in be-
slagneming is pas achteraf mogelijk op basis van artikel 240 Wetboek van 
Strafrecht. Inbeslagneming vindt pas plaats nadat de justitie zich heeft laten 
adviseren door deskundigen. Het feit, dat sommige deskundigen vroeger lid 
waren van de Centrale Filmkeuringscommissie achtte de bewindsman geen 
overwegend bezwaar. De zojuist beschreven handelwijze maakt in ieder ge-
val het toezicht niet preventief. 

De Minister deelde mee dat strafvervolgingen gaande waren in Maas-
tricht, Amsterdam en Den Haag. In het Haagse geval was zeer onduidelijk of 
inderdaad sprake was van een besloten voorstelling, aldus de bewindsman. 
De filosofie welke achter de handelwijze van de P.G.'s moet worden gezocht 
is de wens om zoveel mogelijk de wet te handhaven, zo deelde de Minister 
mede. Bij een wijziging van de wet komen naar het oordeel van de Minister 
twee beginselen naar voren. Allereerst luidt een kernvraag of het aangaat 
om mondige, psychisch stabiele mensen tegen zichzelf te beschermen, 
daarnaast is een cruciale vraag of er eigenlijk wel iets te beschermen valt. 
Echter, de wetgever heeft artikel 240 Wetboek van Strafrecht nog laten 
staan, niet per ongeluk, maar bewust. Het artikel wordt inderdaad weinig 
toegepast, maar de non-usus, zo daar sprake van is, is omgezet in usus om-
dat een nieuw object van toepassing werd. Contempt of Parliament is daar-
om wel een misbruikte kwalificatie, aldus de bewindsman, omdat daarvan 
slechts sprake zou kunnen zijn indien artikel 240 zou zijn geschrapt. De Mi-
nister interpreteerde de woorden van het lid van de fractie van de V.V.D. als 
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een wens tot vervolging van de kleine sexbioscopen. Hij kondigde aan dat 
maatregelen tegen deze «besmuikte instituten» spoedig zullen worden be-
kendgemaakt. 

Een lid van de fractie van de P.v.d.A. onderstreepte nogmaals zijn visie op 
de mondige mens. De opvatting van de Minister omtrent de mondigheid van 
de mens in de samenleving achtte het te pessimistisch. Met betrekking tot 
de datum waarop het besluit van de P.G.'s tot stand kwam (3 december 
1976) vroeg hetzelfde lid zich af waarom naar aanleiding van dit besluit geen 
verklaring van de pers werd afgelegd. Tegelijkertijd werd door dit lid be-
treurd dat de Minister de gevolgen van een mogelijke coïncidentie van publi-
katie van het besluit en reces van de Kamer niet heeft beseft. 

Hetzelfde lid merkte met betrekking tot de50-stoelennorm op, dat er in-
derdaad meer voorbeelden zijn te geven van arbitraire normen, maar dat de 
50-stoelennorm zo arbitrair is dat ze ridicuul geacht wordt. Dit nu, is niet met 
alle arbitraire normen het geval. Het lid ontkende overigens, dat de leeftijds-
norm van 14 jaar in het wetsontwerp Voogd/Haas-Berger, die overigens 
door de Kamer is gewijzigd, arbitrair zou zijn. Deze norm is gekozen na raad-
plegen van jeugdpsychiaters en jeugdpsychologen. Ten slotte merkte het-
zelfde lid op, dat het op z'n standpunt inzake het negeren van het parlement 
bleef staan. 

Een ander lid behorende tot de fractie van de P.v.d.A. was van oordeel dat 
helaas de opvattingen van de Minister in de tijd van 10 jaar ingrijpend zijn 
gewijzigd. Een derde lid van de fractie van de P.v.d.A. signaleerde nog een 
coïncidentie, die het minder makkelijk kan accepteren. Het lid had nl. in au-
gustus 1976 de Minister vragen gesteld naar aanleiding van het uitblijven 
van de handtekening onder het initiatief-wetsontwerp Voogd/Haas-Berger. 
Pas op 11 november ontving dit lid antwoord op de toen inmiddels monde-
ling gestelde vragen. Deze beantwoording vond plaats door de Staatssecre-
taris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Bij die gelegenheid 
werd tevens duidelijk, aldus hetzelfde lid, dat de Minister van Justitie het 
ontwerp niet mede zou ondertekenen. In diezelfde week gaf de Minister zijn 
fiat aan het initiatief van de P.G.'s. Dit kwam het lid toch zeer toevallig voor. 
Het zou hierover gaarne de versie van de Minister vernemen. 

Ten slotte vroeg dit lid aan de Minister of de in de brief genoemde deskun-
digen speciaal zullen gaan letten op films, waarin de seks gepaard gaat met 
geweld. Als dan al gekozen moet worden uit twee kwaden, dan zou het lid 
een keuze voor de laatste mogelijkheid willen uitspreken. 

Een lid van de fractie van de C.P.N, merkte op, dat de Minister in dezelfde 
periode waarin hij moeite had met de contrasignering van het initiatief-
ontwerp Voogd/Haas-Berger zijn fiat gaf aan een plan tot ingrijpen, dat ge-
heel indruiste tegen de bedoelingen van het parlement. Hetzelfde lid vroeg 
welke stappen te verwachten zijn van de zijde van de Minister op het brede 
gebied van de zedelijkheidsproblematiek. 

Een lid van de fractie van de V.V.D. was van mening, dat niet alle grenzen 
arbitrair zijn, maar dat arbitrair is de vraag waar de grens moet worden ge-
legd. Het leggen van grenzen op zichzelf is niet arbitrair, aangezien dit voort-
komt uit de wens de te verwachten kwade gevolgen te minimaliseren. Het lid 
meende met instemming van de Minister te constateren, dat door de grens 
welke in de brief is gelegd, het kwaad is gemaximaliseerd. 

Ten aanzien van het nog bestaande artikel 240 Wetboek van Strafrecht 
merkte hetzelfde lid op, dat ten tijde van de indiening van het initiatief-wets-
ontwerp Voogd/Haas-Berger de commissie-Melai nog aan het studeren was 
op de materie. Zou deze commissie ook artikel 240 in haar onderzoek 
hebben betrokken, dan zou zij ongetwijfeld het verwijt hebben gehoord, dat 
zij zich niet met in ontwikkeling zijnde onderwerpen moet bezig houden. Ver-
volgens stelde het lid, dat de Kamer haar wensen rond artikel 240 duidelijk 
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aan de Regering had kenbaar gemaakt en dat het eerder op de weg van een 
kabinet, met het daarbij behorende ambtenarenapparaat, ligt om in deze 
materie opheldering te verschaffen dan dat dit aan Kamerleden zou moeten 
worden overgelaten. 

De Minister gaf toe dat niet zo zeer de grenzen zelf als wel de wijze waarop 
de grenzen worden gelegd, arbitrair is. De bewindsman merkte op, dat na een 
gesprek met «bioscopologen», die de kleine bioscopen aanduidden als za-
len met doorgaans minder dan 50 zitplaatsen, de 50-stoelennorm werd 
gesteld. Voorts ontkende de Minister dat de deskundigen, welke justitie aan-
trekt om te adviseren over de pornografie, steeds dezelfde personen zullen 
zijn als vroeger ten tijde van de Centrale Filmkeuringscommissie. Ook naar 
de normen, die voortaan zullen worden gehanteerd kan men niet stellen, dat 
alles bij het oude blijft. Immers, nu wordt artikel 240 Wetboek van Strafrecht 
toegepast, terwijl vroeger de Bioscoopwet moest worden gehanteerd. 

Over de door een lid behorende tot de fractie van de P.v.d.A. gesignaleer-
de coïncidentie gaf de Minister te kennen, dat ook hier sprake is van toeval. 
In ieder geval ishet onjuist, wanneer men uit dit toeval van gebeurtenissen 
concludeert dat de Minister een bewuste tegenzet tegen het aanvaarden van 
het wetsontwerp Voogd/Haas-Berger heeft willen doen. Het ging uitsluitend 
om het optreden tegen het reeds eerder genoemde nieuwe verschijnsel. De 
Minister gaf vervolgens te kennen, dat hij inderdaad binnen het aangekon-
digde optreden de voorkeur gaf aan acties gericht tegen seks gepaard gaande 
met geweld. Vervolgens deelde de bewindsman mede, dat de ontwikkelin-
gen in het besloten seksbedrijf van dien aard zijn, dat langer uitstel van optre-
den niet kan worden gedoogd. 

De Minister was het niet eens met de opmerking van een lid behorende tot 
de fractie van de V.V.D. dat door de gepubliceerde maatregel het kwaad 
wordt gemaximaliseerd. Hij wees nogmaals op het feit, dat het gaat om een 
nieuw fenomeen, terwijl het reeds bestaande kwaad tevens voorwerp is ge-
worden van kritischer aandacht. 

De voorzitter van de vaste Commissie voor Justitie, 
Geurtsen 

De voorzitter van de vaste Commissie voor Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, 
Kleisterlee 

De waarnemend griffier, 
Nieuwenhuizen 
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