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VRAGEN 
door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 107 
van het Reglement van Orde, en de daarop door de Regering 

schriftelijk gegeven antwoorden 

1 2 4 6 . VRAGEN van het lid Beuker (R.K.P.N.) over de 
bestraffing van schendingen van de openbare eer-
baarheid. (Ingezonden 21 maart 1974.) 

1. Meent de Minister, dat het Wetboek van Strafrecht vol-
doende mogelijkheden biedt tot bescherming van de burgers 
tegen schendingen van de openbare eerbaarheid, doordat zij 
zich tegen hun wil en onverhoeds geconfronteerd zien met ge-
heel ontklede mensen op of langs de openbare weg? 

2. Is de Minister, indien hij vraag 1 bevestigend beant-
woordt, bereid het openbaar ministerie op te dragen tot een 
scherp vervolgingsbeleid met betrekking tot het zogenaamde 
„streaken"? 

3. Ziet de Minister, indien hij vraag 1 ontkennend beant-
woordt, aanleiding tot aanvulling van het Wetboek van Straf-
recht? 

4. Is de Minister, indien hij vraag 3 bevestigend beant-
woordt, niet voorts van mening dat, gezien het modieuze karak-
ter van het gesignaleerde verschijnsel, met zodanige wetswijzi-
ging bijzondere spoed dient te worden betracht? 

ANTWOORD van Minister Van Agt (Justitie). (Ontvangen 
16 april 1974.) 

1, 3 en 4. Artikel 239 van het Wetboek van Strafrecht stelt 
openbare schennis van de eerbaarheid strafbaar. 

Deze bepaling omschrijft dat begrip niet en laat dus de rech-
ter vrij daaraan, rekening houdend met de gevoelens van 
schroom die hier en nu in de bevolking leven, inhoud te geven. 
Ik zie geen reden om te dezen aanvulling van het Wetboek 
van Strafrecht te bevorderen. 

2. Het blootschichten of naaktijlen is een ook in kwantita-
tief opzicht singuliere gedraging. Het verschijnsel heeft weinig 
om het lijf. 

Het doet zich te sporadisch voor om daarvoor een vervoI-
gingsbeleid te formuleren. Toepassing van de bijkans alom 
aanvaarde gedachte, dat strafrechtelijke repressie ultimum re-
medium dient te zijn, leidt er overigens toe vooralsnog de uit-
werking van anderssoortige sancties af te wachten, met name 
de klimatologische van het kou vatten en de sociale dat zich 
alras meewarigheid en verveling meester maken van wie een 
rariteit in reprise krijgt te aanschouwen. 
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