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overkomt. Er leeft in onze fracties toe-
nemende bezorgdheid ten aanzien van 
het geestelijke proces dat zich in onze 
samenleving bezig is te voltrekken. Er 
zal tegenover de afstotende werking, 
zoals deze bij mondige burgers door 
de initiatiefnemers wordt verwacht, 
toch ook iets zijn van een gewenning 
en een negatieve invloed naar een ne-
gatief gedrag. Wij hebben niet alleen 
met de enkeling en de verwachtingen 
en de mondigheid van die enkeling te 
maken, maar ook met het geheel van 
de samenleving waarvoor wi j met el-
kaar verantwoordelijk zijn. 

Het is niet alleen de vrijheid van het 
individu die hierbij een rol speelt, 
maar ook de bescherming van de sa-
menleving. Er zijn momenteel in de 
f i lm ook uitingen van gebrek aan res-
pect voor opvattingen en levensge-
woonten van anderen. Een perverseof 
sadistische f i lm die men laat spelen in 
milieus die voor anderen heilig zijn, 
demonstreert een gebrek aan bescha-
ving en respect voor het leven en de 
inrichting daarvan van individuen en 
groepen. 

Het gaat niet alleen om de biosco-
pen, maar ook om de televisie. Moeten 
wij nu aannemen dat het alleen maar 
aan de televisie-instellingen wordt 
overgelaten welke niet meer gekeurde 
fi lms in de huiskamers mogen worden 
vertoond? Het is niet alleen een zaak 
van naar vrije keuze omdraaien van de 
knop, maar het wordt ook een zaak van 
het kweken van een mentaliteit die 
kans geeft op het extreme in te spelen. 
Zien de initiatiefnemers dat via detele-
visie ook een stuk ontmenselijking 
plaatsvindt? 

U zult hebben begrepen dat ik in het 
algemeen bij mijn bezwaren tegen niet 
gekeurde extreme films uitsluit die 
f i lms die wel geweld tonen in bijvoor-
beeld andere landen, en die de bedoe-
ling hebben ons te confronteren met 
uitingen van regimes en reacties daar-
op waarover wi j geïnformeerd moeten 
zijn om daarover een kritische beoor-
del i ng te verwerven. 

Ik zeg het nogmaals, zeer vele leden 
van de drie fracties staan uiterst kri-
tisch tegenover dit wetsontwerp en 
het zal in belangrijke mate van een dui-
delijk antwoord van de initiatiefne-
mers op de vele door mij gestelde vra-
gen afhangen hoe de leden van deze 
fracties hun stem zullen uitbrengen 
over dit ontwerp van wet. 

Concluderend moet ik stellen dat 
veel leden van de drie fracties waar-
voor ik spreek, op dit ogenblik toch 
veel bezwaar hebben tegen een abso-

lute afschaffing van de keuring: - om-
dat daarmede de extreme fi lms met 
hun kwaadaardige invloed ter be-
scherming van de samenleving niet 
worden geweerd; - omdat, wanneer 
er besloten wordt tot afschaffing van 
fi lmkeuring, er een leeftijdsgrens is ge-
trokken waarvan wij menen dat die te 
laag ligt, mede in verband met het feit 
dat de controle erop minimaal is; -
omdat wi j er bezwaar tegen hebben 
dat de herkeuring niet is geregeld; -
omdat wi j bezwaar hebben tegen een 
lid-voorzitter die geen ambtelijke voor-
zitter meer is; - omdat wi j het be-
zwaarlijk vinden dat geen mededeling 
wordt gedaan van de motieven voor 
de afkeuring. 

Bovendien vragen wij ons af of de 
motivering tot afkeuring niet meer in 
de openbaarheid moet worden ge-
bracht. 

D 
De heer Kweksilber (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik spreek mede namens 
de fracties van de PvdA en de PPR. 

Al in 1901 werd in de Tweede Kamer 
over het 'bioscoopkwaad' gesproken. 
Men debatteerde over maatregelen die 
moesten worden genomen om 'de 
jeugd te beschermen tegen het ten-
toonstellen van afbeeldingen betref-
fende moorden, wreedaardige hande-
lingen en dergelijke' en tegen 'het ver-
tonen van zodanige voorstellingen in 
bioscoop- en cinematograaftheaters.'. 
In Rotterdam konden toen kinderen 
beneden 16 jaar lichtbeelden alleen 
aanschouwen wanneer zij een schrifte-

lijke goedkeuring van door burge-
meester en wethouders aangewezen 
personen konden voorleggen. Het col-
lege van burgemeester en wethouders 
in Sittard nam helemaal geen risico. In 
deze voorzichtige stad werden 'alle bi-
oscopische voorstellingen van moord, 
moordaanslag, zelfmoord, inbraak van 
gebouwen, of brandkasten, hetzij met 
behulp van valse sleutels of andere in-
braakwerktuigen', verboden. 

Ruys de Beerenbrouck schreef in 
1921 in de memorie van toelichting: 
'Bedacht dient te worden dat er ten 
slotte een leeftijd komt, waarop ieder 
zelf het oordeel des onderscheids 
dient te bezitten.'. In 1926 verscheen 
de Bioscoopwet, 'ter bestrijding van de 
zedelijke en maatschappelijke gevaren 
van de bioscoop.'. De eerste voorzitter 
van de centrale commissie voor de 
fi lmkeuring, die in 1928 met haar werk-
zaamheden kon beginnen, - David van 
Staveren - legde de nadruk op één 
taak van de f i lmkeuring: 'Hoofdopgave 
van onze commissie is: kinderbe-
scherming.'. 

De enig juiste consequentie, een 
keuring alleen met het oog op jonge-
ren, werd niet getrokken. Aan de cen-
trale commissie werd een criterium in 
de hand gegeven dat geheel 'naar ei-
gen inzicht kon worden gehanteerd. 
Wat in ieder afzonderlijk geval in strijd 
is met de goede zeden of de openbare 
orde, moet de commissie naar gewe-
ten beslissen.'. 

Ik citeer de Bioscoopwet: 'In het 
openbaar worden geen f i lms vertoond 
dan indien en voor zover zij door de 
centrale commissie, als niet in strijd 
met de goede zeden of de openbare 
orde, voor openbare vertoning zijn 
toegelaten.'. Waarmee dan ook alle na-
righeid begon: 'goede zeden', 'open-
bare orde' en het geweten der keur-
ders. Goede zeden en openbare orde -
niets is rekbaarder - noopten de keur-
ders bijvoorbeeld voor de oorlog een 
van de weinige overtuigende religieu-
ze films, 'Grazige Weiden', te verbie-
den vooral door de houding van pro-
testantse leden van de fi lmkeuring. Na 
de oorlog werd deze fi lm in Nederland 
vertoond, onder meer door de Christe-
lijke Filmactie CEFA. 

Verboden werden voor de oorlog 
anti-nazistische fi lms als 'Bekentenis 
van een nazispion' en na de oorlog, 
ook bij herkeuring, Louis Malle's 'Les 
amants'; enkele jaren later werd hij 
eindelijk toegelaten en bewonderd als 
een ontroerend poëtisch filmwerk. 

Bijna werd de opmerkelijke sociale 
fi lm uit Denemarken, 'Ditte een men-
senkind' verboden, omdat het plas-
sertje van een klein jongetje niet geto-
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lereerd kon worden. Pas toen dit kwet-
sende stukje er uitgehaald was, mocht 
de f i lm in onze bioscopen draaien. 

'Openbare orde en goede zeden ...' 
Men zou zeggen, dat als er één 
fi lm was die tegen deze normen in-
druiste, dit de weerzinwekkende racis-
tische 'Africa addio' van de beruchte 
Italiaanse regisseur Jacopetti was. Dit 
maaksel deed aan de in Hitlers Duits-
land gemaakte en tijdens de oorlog 
ook in Nederland vertoonde anti-semi-
tische f i lm 'Jud Süsz' denken. Maar 
'Africa addio' kwam zonder kleer-
scheuren in de bioscopen. 

In artikel 19 van de Bioscoopwet le-
zen wi j : 'Indien van de openbare verto-
ning ener door de centrale commissie 
toegelaten fi lm stoornis van de open-
bare orde is te duchten, is de Burge-
meester bevoegd de openbare verto-
ning van zulk een f i lm te verbieden.'. 
De bevoegdheid van de Burgemeester 
ex artikel 221, lid 2, van de Gemeente-
wet. 

En weer duikt een herinnering op: 
jaren geleden was de Burgemeester 
van Apeldoorn er heilig van overtuigd, 
dat de vertoning van een rock-en-roll-
f i lm in zijn gemeente verschrikkelijke 
gevolgen zou hebben, dus mocht de 
f i lm in zijn stad niet draaien. In het 
zuiden des lands werd, ook al jaren ge-
leden, de Duitse f i lm 'De zondares' met 
de (nu wereldberoemde) Hildegard 
Knef, die als schildersmodel eventjes 
uit de verte heel haar blote lichaam liet 
zien, verboden. Dit ook op grond van 
de toen nog 'functionerende' Katholie-
ke Filmkeuring. Wat was het gevolg? 
Nederlanders gingen massaal naar 
vriendelijker streken in eigen land of 
naar België, om de 'Sünderin' te bekij-
ken. 

In zijn Handboek voor het gemeente-
recht waarschuwde professor Oud in 
1959: 'Onaanvaardbaar is, dat er voor 
de zedelijkheid een ander criterium 
zou gelden in Amsterdam dan in 
Maastricht of op het platteland van 
Drenthe.'. Op 8 mei 1969 schreef mr. 
Geertsema in het Algemeen Handels-
blad, naar aanleiding van het rapport 
van de adviescommissie 'Filmkeuring' 
(commissie-Witte): 'Het is voor mij een 
raadsel waarom een commissie, die zo 
kordaat de filmkeuring voor volwasse-
nen wil afschaffen (en terecht!), daar-
uit niet de logische consequentie trekt, 
dat ook de Burgemeester zijn be-
voegdheden op dit terrein dient te ver-
liezen. Mijns inziens gaat deze op het 
ogenblik nog in de Bioscoopwet neerge 
legde bevoegdheid uit van even verou-
derde opvattingen, als waartegen de 
commissie ten strijde is getrokken.'. 

In 1971 is de werkgroep-Filmvor-
ming van de Stichting Filmcentrum, 
orgaan van de Raad van Kerken, in een 
nota tot deze conclusie gekomen: 
'De gemeentelijke nakeuring is niet in 
overeenstemming met normale demo-
cratische verhoudingen en bovendien 
door de sociaal-culturele ontwikkeling, 
urbanisatie, industrialisatie, opkomst 
van de televisie, intensivering van de 
communicatie, vervaging van nationa-
le grenzen en schaalvergroting, achter-
haald. Deze vorm van keuring dient ge-
heel te worden afgeschaft.'. 

Het voorstel van wet van de heer 
Voogd en mevrouw Haas-Berger tot 
afschaffing van de filmkeuring voor 
volwassenen, invoering van een nieuw 
systeem van keuring voor jeugdigen, 
en intrekking van de bevoegdheid van 
de Burgemeester ex artikel 221, lid 2 
van de Gemeentewet - wi l een einde 
maken aan groteske toestanden op het 
gebied van fi lmvertoningen voor vol-
wassenen. 

Waarmee wi j bij het heden beland 
zijn, bij f i lms van nu en de maatschap-
pij van nu. De f i lm is geen vader of 
moeder van de maatschappij, maar 
een legitiem kind van onze samenle-
ving. 'Witter dan wi t ' schreeuwt de re-
clamespot. Gekker dan gek zijn veel 
f i lms. Het zijn 'zuiver' commerciële 
produkties, ze moeten geld in 't laatje 
brengen. Dat is het doel waar hun di-
recties, aandeelhouders en producers 
naar streven. Tijdens een congres 'te-
gen de pornografie', 1908 in Parijs, 
stonden in het politiek-literaire spot-
blad 'De ware Jacob' deze regels: 

'Pornografie is overal, overal, mijn 
vrinden, 't Is de vraag maar, wie ze wel 
en wie ze niet 'w i l ' vinden.'. 

Niemand heeft zich bekommerd om 
het zieleheil van rijken, die sinds het 
begin van de cinematografie voor een 
smak geld in het genot van porno-
filmpjes konden komen. Nu kunnen er 
ook minder gegoeden van genieten, 
voor minder geld. Waarom ingaan te-
gen deze democratisering? In een 
Spaans vers, een Copla, werd gezegd: 

'Men zegt, als rijken drinken: 
'Dat gaat er vrolijk toe'. 
Als armen drinken, scheldt men 't 
Voor dronkemansgedoe.'. 
Een kostelijke curiositeit uit een ver 

verleden: In 1913 werd een fi lm met 
Asta Nielsen door de Deense keuring 
verboden, toen bekend werd dat de ac-
trice in de f i lm echt huilde. Dat kon niet 
door de beugel, omdat echte tranen in 
tegenstelling tot glycerine-tranen, een 
verkeerde invloed zouden kunnen heb-
ben op personen met een labiele aard. 

Overigens is de golf van sexfilms nu 
niet zo uniek. Dit is meer of minder -

met nadruk op méér - een herhaling 
van wat er in de jaren twint ig in enkele 
landen gebeurde. In Amerika waar van 
de lopende band een onoverzienbaar 
aantal bedfilms rolt, was in vroeger ja-
ren op het witte doek volgens de zelf-
censuur van de f i lmbedri jven verbo-
den - ik citeer: 'het wellustig kussen of 
kussen met open mond. In het alge-
meen mag hartstocht alleen op een zo-
danige wijze getoond worden, dat er 
geen lagere emoties door gewekt kun-
nen worden. ' . 

In 1970 werd in Amerika door een 
gezaghebbende commissie onder lei-
ding van professor Wil l iam Lockhart, 
die door de juristen van zijn land als 
'een van de meest degelijke kenners 
op het gebied van de pornografie' 
wordt beschouwd, aanbevolen alle 
wetsbepalingen op te heffen die 'de 
verkoop, de expositie of de distributie 
van pornografische voorstellingen in 
woord en beeld, aan mondige volwas-
senen verbieden.'. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb zowat 
150 titels verzameld van in onze bi-
oscopen sinds 1973 roulerende sex-en 
porno-fi lms. Ik kan ze deponeren bij de 
griffie, ter inzage voor de kamerleden. 
Een vermakelijke collectie deze titels. 
Ik geef de Voorzitter in overweging de-
ze l i jstte doen opnemen in de Hande-
lingen. 

De Voorzitter: Ik neem aan dat tegen 
het opnemen van deze lijst als noot in 
de Handelingen geen bezwaar bestaat.1 

[Deze noot is opgenomen aan het ein-
de van de weekeditie]. 

De heer Kweksilber (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! In onze meestal sombe-
re dagbladen vormen die titels humo-
ristische lichtpunten bijvoorbeeld: De 
dolle liefdesavonturen van drie apo-
thekersdochters; Vreemd gaan in de 
baas z'n t i jd; Borsten als dodelijke wa-
pens. Heel wat gebeurt, zoals bekend 
is, in Tirol, in het Beieren van Franz Jo-
sef Strauss. Na het overweldigende 
succes van 'Vrolijke ontucht in Tirol ' , 
kwamen er tientallen fi lms met titels 
waarin de woorden ontucht of Tirol 
of Beieren niet van de lucht waren. In 
Knokke zag ik de uiteraard Vlaamse 
aankondiging van een nieuwe f i lm: 
Colinot de Rokkenslippert. Om tot de 
parlementaire taal terug te keren, niet 
zonder succes bleef de f i lm: Staats-
secretaris voor bedzaken. 

Waar ouders van wakker liggen, 
heet een f i lm. Je vraagt je af waar titel-
verzinners van wakker liggen . . . . Zij 
hebben 's nachts wat anders te doen 
dan met sexbommen te spelen. 

De vloed van in elkaar geflanste sex-
en porno-fi lms is op dit ogenblik en de 
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volgende ogenblikken niet tegen te 
houden. Zij worden door een massaal 
publiek bekeken. Zij activeren de lach-
spieren, zij komen vaak over als acro-
batische lessen. 

Als volwassenen willen zien, hoe uit-
zonderlijke en uitzonderlijk rare gym-
nastiek wordt bedreven in en buiten 
het bed . . . .wat dan nog? Wanneer 
volwassenen zich wil len laten prikke-
len (meestal lukt het niet eens).. . 
. . . .wat dan nog? Wat is er op tegen 
dat volwassenen alle mogelijke en on-
mogelijke f i lms gaan zien (waarbij ik 
niet alleen aan porno denk)? Op absur 
de acties volgen absurde reacties. De 
sexuele doofpot werd opgevolgd door 
sexueel exhibitionisme. Totdat ook dit 
misschien tot een reactie zal leiden. 
Het is allemaal een natuurlijk proces. 
In Scandinavië hebben ze het al gehad. 
Een van de achtergronden, een van de 
successen van zeer veel f i lms is het te-
gemoetkomen aan wensdromen van 
bioscoopbezoekers. Ook in deze con-
text moeten de voluptueuze celluloid-
maaksels worden gezien. 

Wij wil len het in een nieuwe en aan 
onze tijd aangepaste fi lmkeuring op-
nemen voor kinderen. Wij proberen 
hen te beschermen. (Hoewel ook dit 
vermoedelijk niet zo erg nodig is). Wij 
willen het - terloops - ook opnemen 
voor de keurders, die het, als zij met 
zich zelf te rade gaan, als een ondoen-
lijke en onmogelijke taak zouden moe-
ten beschouwen, bij hetf i lmaanbod 
van nu te moeten 'selecteren' ten be-
hoeve van volwassenen. Wat kan en 
wat kan niet? Wat mag en wat mag 
niet? Welk gedeelte van die en die f i lm 
kan nog net en welke sequenties kun-
nen net niet? Naast de kinderbescher-
ming dus de keurderbescherming. De 
'ten bate' van volwassenen werkende 
selecteerders moeten hun hoofd in de 
schoot leggen. 

In dictatuurlanden waar korte rokjes 
en lang haar niet mogen, worden sex-
films niet toegelaten. In die landen, 
waar gefolterd wordt, waar geweld en 
terreur heersen, wordt gewaakt over 
de 'kuisheid.' Eén sprekend voorbeeld: 
De ' immoraliteitswet' in Zuid-Afrika 
verbiedt huwelijken en sexuele om-
gang tussen mensen van verschillend 
ras (zoals het geval was in Hitler's Der-
de Rijk). En ' immoreel ' is in dit Zuid-
Afrika ook het vertonen van minder 
preutse f i lms. 

Mijnheer de Voorzitter! Zijn geweld-
films, sadistische fi lms niet schadelijk, 
niet gevaarlijk voor volwassenen? Wij 
hebben het hier en nu immers alleen 
over opheffing van de filmkeuring 

voor volwassenen. Rapporten over dit 
onderwerp, samengesteld door peda 
gogen, psychologen, sociologen, psy-
chiaters, sexuologen, juristen, politie-
autoriteiten, hebben het vooral over 
jongeren. Sommigen zijn tot de con-
clusie gekomen, dat dergelijke fi lms 
schadelijk kunnen zijn voor hen, dat zij 
hun agressie kunnen verhogen. Ande-
ren beweren precies het tegendeel; zij 
zeggen dat deze films agressie kunnen 
tegengaan. Recent verschenen rappor-
ten wijzen uit dat zij die menen dat ge-
weldf ilms negatief noch positief zijn, 
de meerderheid vormen. Met andere 
woorden: de bioscoop kweekt geen 
misdadigers, in de bioscoop worden 
echter ook geen agressieve driften af-
gereageerd. 

Ik wi l hierbij opmerken, dat zelfs kin-
deren, hele generaties kinderen gru-
welijke sprookjes hebben verwerkt, en 
dat zij afschuwelijke strips ('De kus des 
doods' en 'De Orgie van Bloed') die 
ook al jaren op de markt zijn, kunnen 
verwerken. Zij zijn geen moordenaars 
en geen kannibalen geworden, on-
danks het luisteren naaren lezen van 
sprookjes van Grimm, Hauff en ande-
ren. 

Het grootste kwaad in onze tijd is de 
onverschilligheid, de 'het laat me alle-
maal koud'-mentaliteit. Zou het niet zo 
zijn dat het onkritisch zien van leugen-
achtigefi lms apathisch en onver-
schillig kan maken ten opzichte van 
agressie? Dat is dan geen spectaculai-
re gevolgtrekking, maar wel een con-
clusie om over na te denken. Maar hier 
kan geen filmkeuring iets aan doen. 
Wel zou het onderwijs nuttig werk kun-
nen verrichten, in het kader van de 
kunstzinnige en maatschappelijke vor-
ming. Ik doel op f i lmvorming. Waar 
zou die moeten beginnen? Op de Pe-
dagogische Academie. Op school. Niet 
zo zeer als een apart en als een nieuw 
vak. Wel in het kader van andere vak-
ken (aardrijkskunde, geschiedenis, so-
ciologie, talen); hierbij kan de bespre-
king en de analyse van een speelfilm 
of documentaire bijzonder interessant 
en onthullend zijn. Hoe komt een f i lm 
tot stand? Wat wil die film? Alleen 
maar geld binnenhalen? Kinderen zou-
den moeten leren door een fi lm heen 
te kijken, achter de schermen van de 
produktie te kijken. Jaren geleden 
werd er een begin gemaakt met ' f i lnv 
vorming' . Veel verder is men niet ge-
komen. Behalve de scholen hebben 
vormingscentra een taak op dit terrein. 
Op enkele scholen in Londen zijn les-
sen over criminaliteit, over misdaad en 
gevolgen van misdaad uitermate suc-
cesvol, zoals is gebleken. 

Ja, het kwaad van de onverschillig-
heid.... Is zij niet vooral het gevolg van 
hulpeloosheid, van moedeloosheid? 
Zou zij voortkomen uit f iction, of door 
het reële, door het officiële geweld, 
door de officiële hypocrisie in een 
groot deel van de wereld, door on-
menselijkheid en misdaden waarmee 
wi j via beelden uit de werkelijkheid 
worden geconfronteerd, door 'gewo-
ne', door gewoon geworden televisie-
journaals bij voorbeeld? Wij zien mis-
daden, gepleegd door de meest mach-
tigen en de meest moraliserenden in 
onze wereld. Wij zien hoe mensen de 
waardigheid, de waarde, het bestaans-
recht, het leven wordt ontnomen. Wij 
horen en lezen, dat de supermachten 
over 'zeven verschrikkelijke wapens' 
beschikken, waarmee vergeleken de 
atoombommen op Hiroshima en Na-
gasaki kinderspel waren. Wi j lezen dat 
de Amerikaanse generaal James Hol-
lingworth triomfantelijk tot journalis-
ten zei: 'De beste tactiek is, de Viet-Cong 
in zijn hol opzoeken en doodschieten. 
De Viet-Cong afmaken vind ik het 
mooiste wat er is'. 

Wij horen en lezen, dat na de fascis-
tische staatsgreep in Chili tussen 11 en 
29 september 1973,15.000 burgers 
werden vermoord. Onvergeten blijven 
Stalins massale moordparti jen, Ausch-
witz, het symbool van ontluistering 
van mens en menselijkheid, de CIA, de 
KGB, Amin en... en ... en... 

Herinnert men zich nog de beelden 
van de 'verhevigde bombardementen' 
op Noord-Vietnam en Cambodja? 

Natuurlijk mogen de kranten dit al-
les niet verzwijgen. Natuurlijk mogen 
de televisiejournaals en de commenta-
toren dit alles niet verzwijgen. Zij en 
wi j mogen de ogen niet sluiten voor de 
werkelijkheid. 

Welke persfoto's werden de laatste 
jaren - (door prins Bernhard) - onder-
scheiden? Foto's uit dezelfde werke-
lijkheid, vooral uit Indo-China. Het was 
juist, dat zij een prijs kregen. Zij type-
ren onze t i jd. 

Wie zal ooit vergeten een ook in Ne-
derland uitgezonden BBC-reportage 
na een Amerikaanse napalm-aanval en 
de woorden van de verslaggever: 'Zit 
niet zo onbewogen te kijken, dat hier is 
een echt kind dat met napalm wordt 
verbrand, dat daar brandend over de 
weg loopt in Vietnam....'? Welke ge-
weldfi lm kan tegen deze werkelijkheid 
op? Welke speelfilm kan cynischer, 
weerzinwekkender en schokkender 
zijn dan 'gewone' beelden van de ge-
nocide in Vietnam, een document, dat 
een week geleden terecht door de 
VPRO werd uitgezonden? 
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Wie zou willen ontkennen, dat er te 
walgelijke speelfilms zijn? Wij zijn met 
de heren Voogd en Kosto van mening, 
'dat er voor deze excessen rechters 
zijn', die zouden kunnen ingrijpen, 
desnoods ook bij racistische fi lms. Kan 
echter worden gesproken van 'de f i lm ' 
als veroorzaker van geweld? Is de f i lm 
niet veeleer een spiegel van veelsoor-
tig geweld? 'Mensen maken is gemak-
kelijk; mensen doden is gemakkelijker. 
Waar maken wi j ons dan druk om?', 
constateerde Jerzy Lee, de Poolse au-
teur van veel 'ongekamde gedachten', 
zoals hij zijn boek noemde. 

Het is belachelijk, f i lms van alles en 
nog wat de schuld te geven, in een zie-
ke maatschappij die mensen ziek kan 
maken. Nu en in de naaste toekomst 
zullen wij in de bioscoop een groot as-
sortiment rampenfilms te zien krijgen: 
reusachtige schepen gaan ten onder, 
vliegtuigen storten neer, de brand in 
een wolkenkrabber, de aardbevingen 
Los Angeles, het einde van de Zeppe-
lin, giftige bijen die een stad in Texas 
terroriseren, de gijzeling van een voet-
balstadion, een gek die atoombom-
men heeft gestolen en die de wereld 
bedreigt, een witte haai die mensen 
opvreet (deze f i lm blijkt het grootste 
kassucces van alle tijden te zijn). Uit 
een als rampzalig ervaren ti jd vluchten 
mensen naar fi lms waarvan zij besef-
fen dat ze verzonnen zijn en die zij dan 
ook als zodanig ervaren: een mis-
schien merkwaardige vluchtpoging uit 
een absurde realiteit naar een gefanta-
seerde realiteit. 

Waar vinden in onze werkelijkheid 
het duidelijkst de kleine oorlogen 
plaats? Op de autowegen en in de 
voetbalstadions. Een mooi onderwerp, 
overigens voor een science fiction-
f i lm: auto en voetballen worden ver-
boden, hetgeen tot een veelkleurige 
revolutie leidt. 

De tijden veranderen en wi j met hen. 
In 1926 werd in het weekblad van de 
Sociaal-demokratische Vrouwenbond 
fel geprotesteerd in een ingezonden 
brief. Waartegen? Tegen een fi lmdo-
cumentaire over het Rijnland. Waar-
om? Omdat de fi lm Rijndorpjes toonde 
waar druiven geplukt werden en wi jn 
gekeurd werd. Dat was een schandelij-
ke propagande voorzuiporgieën. 

De tijden veranderen. Criteria veran-
deren. Critici veranderen. Een acht-
tienjarige nu is anders dan een acht-
tienjarige in 1928. Al die bijna vijftig ja-
ren heeft de Filmkeuring vastgehou-
den aan de leeftijdsgrens van 18 wat 
jongeren betreft. Een nieuwe fi lmkeu-
ring kan alleen de functie hebben van 

een soort kinderbescherming en die 
kan zich alleen uitstrekken tot het zes-
tiende jaar al had ik liever gezien dat 
dit veertien jaar was geworden. Ik heb 
geprobeerd aan te tonen dat wanneer 
bezorgde ouderen het over 'het ge-
vaar' van bepaalde f i lms hebben, het 
gevaar voor kinderen bedoeld wordt. 
De consequentie uit deze zienswijze 
werd echter niet getrokken. Dat moet 
dan nu maar gebeuren. Bij kinderen 
tot hun zestiende kan je nog met goed 
fatsoen zeggen: porno-fi lms, sex-sa-
distische, dus 'SS-films' komen voor 
deze kinderen zonder meer niet in aan-
merking. Zoals trouwens voor steeds 
meer recensenten dit soort films ge-
lukkig niet in aanmerking komt voor 
bespreking in de krant... en zoals een 
bepaalde boekenproduktie ook onbe-
sproken blijft. 

Filmkeuring voor volwassenen is uit 
de t i jd. Sinds de jaren vijft ig wordt aan 
de verouderde fi lmkeuring gesleuteld: 
door de Wiardi Beekman-Stichting, 
door de Nederlandse Jeugdgemeen-
schap die van mening was dat heel de 
f i lmkeuring, dus ook die voor jeugdi-
gen, opgedoekt moet worden - door 
de reeds genoemde werkgroep Filnv 
vorming van de Stichting Filmcen-
t rum, orgaan van de Raad van Kerken, 
die in 1971 in een nota tot de slotsom 
kwam dat een f i lmkeuring nieuwe stijl 
alleen het vaststellen van leeftijds-
grenzen voor kinderen ter hand zou 
moeten nemen; ik citeer paragraaf 
één: 'In een democratische samenle-
ving wordt uitgegaan van de persoon-
lijke vrijheid en mondigheid van de 
burgers. Zij moeten zelf beoordelen, 
welke f i lms zij wil len zien en welke 
niet. Een regeling zoals wi j die in Ne-
derland kennen, waarbij de toelaat-
baarheid van f i lms ook voor volwasse-
nen, wordt beoordeeld door van over-
heidswege ingestelde keuringscom-
missies, is met dit uitgangspunt niet 
overeen te brengen.' Op verzoek van 
de Generale Synode der Nederlandse 
Hervormde Kerk werd in 1970 door 
een commissie van het Nationaal Pro-
testant Centrum voor de Geestelijke 
Volksgezondheid een rapport samen-
gesteld, waaruit ik citeer: 'Gesteld kan 
worden dat er een ti jd komt in het le-
ven van de mens waarop hij voldoen-
de gevormd is om schokken op te van-
gen en om zich voldoende te weer te 
kunnen stellen tegen psychische kwets-
uren. In onze ti jd en in ons cultuurpa-
troon is deze leeftijd op gemiddeld 16 
jaar te stellen.' 'Boven die leeftijd - zo 
staat ook in dit rapport - dient de ver-
toning van fi lms te worden vrijgelaten, 
binnen de grenzen van het strafrecht'. 

De cultuur van onze ti jd wordt mede 
bepaald door f i lms van Chaplin, Eisen-
stein en Poedowkin, René Clair, Ingmar 
Bergman, Bunuel, de Sica, Visconti, 
Fellini. (Sommige fi lms van deze 
grote regisseurs werden verboden 
in eerste instantie, uit andere f i lms 
werden 'aanstoot gevende' scènes ge-
knipt.) Er zijn hiernaast heel wat ge-
woon leuke, amusante, goed verteer-
bare fi lms. Er komen steeds meer be-
langri jkefi lms uit Azië, Afrika en 
Latijns-Amerika. En er zijn een massa 
wegwerp-f i lms; zij worden, zoals an-
dere nutteloze dingen, weggegooid. 
Ze zijn een half uur na het bioscoopbe-
zoek totaal vergeten. 

Apart wi l ik nog een veel besproken 
categorie noemen: de religieuze, bij-
belse f i lms. In 1896, nauwelijks een 
jaar na de allereerste f i lmvertoningen 
door Lumière, stelde deze pionier der-
tien bijbelse tafreeltjes op 220 meter 
celluloid samen. Tot de eerste in het 
openbaar vertoonde fi lms met naakte 
mensen behoren bijbelse f i lms in de 
jaren twint ig. Een niet aflatende 
stroom bijbelse spektakelfilms vanaf 
'Adam en Eva' waarmee alles begint tot 
en met 'Sodom en Gomorrha' waar-
meer alles ophoudt, kregen we in de ja-
ren 1950/'60 te zien en zij draaien op-
nieuw overal in de bioscopen. Een van 
de internationale bestsellers in '74/'75 
werd 'De Exorcist'. De Jezuïet Domeni-
co Grasso, gezaghebbend theoloog in 
het Vatikaan, toonde zich gelukkig 
over deze f i lm omdat de duivel er een 
dominerende rol in speelde; hij was 
blij dat de duivel (ik citeer) 'in de mode 
was gekomen', want, zo verklaarde hi j : 
'De existentie van de duivel kan ge-
makkelijker worden bewezen dan die 
van de Heilige Geest.' Deze f i lm maak-
te mensen - letterlijk - misselijk. Deze 
fi lm werd door anderen geprezen, om 
alle mogelijke redenen. 

'Bijbelse' f i lms roepen de afschuw 
op van belijdende christenen. 'Bijbel-
se' f i lms roepen bij belijdende christe-
nen blijdschap en ontroering op: het 
zoveelste bewijs, hóe interpretabel 
ook fi lms kunnen zijn. Ik kan niet nala-
ten nu Jules de Corte te citeren die in 
het weekblad Hervormd Nederland 
van een week geleden heeft gezegd: 
'De EO, dat vind ik iets verschrikkelijks, 
iets verbiedenswaardigs.'. 

Ik herinner mij een NCRV-tv-forum 
met de heer Diepenhorst. Ons thema 
was: de religieuze f i lm. Naast ons za-
ten predikanten. Wat bleek uit dit soms 
geëmotioneerde gesprek? Eén van de 
dominees dweepte met De Milles 'Tien 
Geboden'; hij gebruikte die f i lm vaak -
'en met succes' - voor zijn evangelisa-
tiebijeenkomsten. 
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vonden deze f i lm en z'n vele broertjes 
'kitscherig', zelfs 'heiligschennend'. Dit 
gesprek over één bepaalde groep films 
resulteerde in kreten als 'zij zijn onmis-
baar in ons werk' maar ook 'ze moes-
ten verboden worden! ' . 

Ook denk ik nu aan contacten met 
wat toen de 'Hervormde Kweekschool' 
heette ('de school van Van Hulst'): in 
discussies tijdens en na de lessen over 
maatschappij en kunst - vooral over 
de f i lm in onze ti jd - spraken de mees-
te leerlingen als hun mening uit: 'Het 
moet afgelopen zijn met die gekke 
fi lmkeuring.'. 

In deze Kamer meenr1*? ik ook op fa-
cetten en problemen te mogen ingaan, 
die schijnbaar slechts zijdelings te ma-
ken hebben met het onderhavige 
vraagstuk. 

De conclusie: aan het voorstel van 
wet van de heer Voogd en mevrouw 
Haas-Berger geven de fracties van PPR 
en PvdA graag hun stem. Aan dit ont-
werp is door de heer Voogd (in oude 
tijden samen met de heer Visser en 
daarna met mevrouw Goudsmit) lang 
gewerkt. Wij hebben bewondering 
voor de ijver en vasthoudendheid die 
aan dit wetsontwerp ten grondslag lig-
gen. Even belachelijk als de 'maatrege-
len' die ten aanzien van voorstellingen 
in 'cinematograaftheaters' in het begin 
van onze eeuw werden genomen en 
die het begin van mijn betoog vorm-
den, is het handhaven van de fi lmkeu-
ring voor volwassenen anno 1975. On-
ze fi lmkeuring is maar een klein pro-
bleem, een Madurodam-probleem. 
Om principiële redenen moet deze 
keuring eindelijk verdwijnen. 

De nieuwe keuring moet beperkt 
blijven tot twee groepen, kinderen tot 
12 en van 12 tot 16 jaar; er moet ge-
keurd worden met als norm de eventu-
ele schadelijkheid van bepaalde fi lms 
voor de geestelijke gezondheid van 
kinderen. De burgemeester mag niet 
het laatste woord hebben. En wi j ho-
pen dat 'geselecteerd' zal worden door 
een doelmatig werkende, uiterst des-
kundige, niet geheimzinnig doende 
commissie en dat ter wille van het 
goed functioneren van deze commis-
sie, enkele oneffenheden (in zake her-
keuring, motivering van afkeuring en 
de positie van de voorzitter van de 
commissie) glad zullen worden gestre-
ken. 

Het verschil tussen bioscopen en 
omroepverenigingen is, dat in het pak-
ket van de televisie de speelfilms maar 
een onderdeel vormen. Na gesprek-
ken, die mijn fractiegenoot Brongers-

ma hieromtrent met de Minister van 
Justitie heeft gehad wi l ik tot besluit 
nog enkele opmerkingen maken over 
een andere zaak, die goed beschouwd 
niet zo anders is. Nu, naar wi j 
hopen, de fi lmkeuring vervalt, althans 
voor personen ouder dan 16 jaar, blijft 
over de strafrechtelijke repressie. 

Die strafrechtelijke repressie keert 
zich tegen het opzettelijk smaden en 
beledigen van personen (art. 261 en 
266), het beledigen van het openbaar 
gezag, een openbaar lichaam of een 
openbare voorstell ing (art. 137a en 
137b)van mensengroepen wegens 
hun ras, godsdienst of levensovertui-
ging (art. 137d). We kunnen daar vrede 
mee hebben. Maar er is ook de straf-
rechtelijke repressie op grond van art. 
240 Wetboek van Strafrecht, dat zich 
onder meer r ichttegen het openlijk 
vertonen van f i lms, waarvan de verto-
ner weet of ernstige reden heeft om te 
vermoeden dat zij 'aanstotelijk voor de 
eerbaarheid' zijn. Een uitzondenngs-
positie dus voor pornografisch mate-
riaal, want f i lms die men op andere 
gronden, bijvoorbeeld wegens ge-
weldsverheerlijking verwerpelijk zou 
kunnen achten, blijven buiten schot. 
Deze uitzondering lijkt mij uit de t i jd. 

Bij zijn eerste optreden als Minister 
van Justitie, in de memorie van toelich-
ting op de begroting 1972, schreef Minis-
ter Van Agt: 'Het bestuderen van de wen-
selijkheid om te komen tot aanpassing 
van de strafrechtelijke wetgeving zal in 
de komende ti jd prioriteit krijgen. De 
ondergetekende denkt hierbij in het 
bijzonder aan een herziening van de t i-
tels van het Wetboek van Strafrecht 
over de misdrijven en overtredingen 
tegen de zeden . . . '(blz. 6, linkerko-
lom). Sindsdien zijn vier jaar verlopen, 
maar terwijl Minister Polak deze titels 
op drie punten verbeterde, moet van 
deze Minister nog het eerste voorstel 
komen, dit ondanks het feit, dat de 
commissie-Melai reeds in 1973 een in-
terim-rapport met uitgewerkte en toe-
gelichte voorstellen heeft aangebo-
den. De commissie-Melai stelt voor, het 
openlijk vertonen van aanstotelijke 
fi lms alleen dan straf baar te houden 
als dit gebeurt op of aan voor het 
openbaar verkeer bestemde plaatsen, 
dus niet in de bioscoop. Bij al dan niet 
openlijke vertoning aan minderjarigen 
zou de grens voor strafbaarheid, nu 
door art. 240bis nog bepaald op 18 
jaar, getrokken moeten worden bij 16 
jaar en dus aangepast bij de be-
schermde leeftijd van artikel 247. Wan-
neer mogen we eindelijk van de Minis-
ter de indiening van een wetsontwerp 
verwachten? 

D 
De heer Meuleman (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het voorstel van wet tot af-
schaffing van de fi lmkeuring voor vol-
wassenen, invoering van een nieuw 
systeem van fi lmkeuring voor jeugdi-
gen en intrekking van de bevoegdheid 
van de burgemeester komt bij ons niet 
al te best over. Wij leven in een t i jd, 
waarin bijna alles kan, alles mag en al-
les wordt toegelaten. We krijgen nu 
het voorstel, het hele filmbestel voor 
mensen ouder dan 16 jaar vrij te ge-
ven. Dit vinden wij een ernstige zaak. 
Het is een duidelijke stap die ertoe 
leidt, de jeugd in kennis te brengen 
met de verderfelijke, godslasterlijke en 
weerzinwekkende pornografische, sa-
distische, gewelddadige f i lms, die he-
laasin ruime mate worden aangebo-
den. Wij zouden gaarne een veel stren-
gere selectie op deze fi lms toegepast 
willen zien. Kennis nemend van wat 
blijkens de aankondigingen in de bla-
den alzo wordt vertoond, moet helaas 
worden geconstateerd, dat er veel bij 
is, dat in strijd is met Gods woord en 
de goede zeden aantast. De fi lmkeu-
ring is nu al niet streng, getuige datge-
ne wat is toegelaten, terwijl het geens-
zins verantwoord is. Wanneer aan de-
ze commissie nog meer bevoegdhe-
den worden ontnomen, gaat het zeer 
zeker van kwaad tot erger. Het is in elk 
geval nog een rem. Het is ons geble-
ken naar aanleiding van de bespreking, 
die de vaste Commissie voor CRM 
mocht hebben met de leden van 
de centrale commissie voor de f i lm-
keuring, dat genoemde commissie on-
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