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1108 
Vragen van het lid Abma (S.G.P.) voor 
een vertoningsverbod voor de f i lm 
«The life of Brian». (Ingezonden 5 
maart 1980) 

1 
Is het de bewindslieden bekend dat de 
f i lm «The life of Brian» al vóór de 
Kerstdagen van 1979 in Amsterdam, 
's-Gravenhage en Rotterdam werd 
vertoond en inmiddels in Utrecht, Nij-
megen, Eindhoven, Tilburg, Gronin-
gen en andere steden draait? 

2 
Is het de bewindslieden bekend dat de-
ze f i lm een uitzonderlijk godslasterlijk 
karakter heeft en om die reden ook 
door velen als kwetsend wordt erva-
ren? 

3 
Is het waar dat de f i lm in Noorwegen 
verboden werd? 

Bestaat er reden om ook voor ons land 
een dergelijk verbod uit te vaardigen? 

5 
Is het waar dat op 20 januari 1980 hier-
over een brief aan de Minister-Presi-
dent werd geschreven, die werd door-
gezonden aan het Departement van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk en dat sindsdien daarover niets 
meer werd vernomen? 

Antwoord 

Antwoord van Minister De Ruiter 
(Justitie), mede namens de Minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk. (Ontvangen 12 mei 1980) 

1 
Ja. 

2 
De f i lm «The life of Brian» heeft van-
wege zijn humoristisch en satirisch be-
doelde behandeling van het onder-
werp in de media ruime aandacht ge-
kregen. Om die reden mag worden 
aangenomen dat personen die door 
deze f i lm in hun godsdienstige gevoe-
lens gekwetst kunnen worden, de ver-
toning ervan niet gaan bijwonen. Of de 
f i lm godslasterlijk is in de zin van arti-
kel 147a van het Wetboek van Straf-
recht staat ter beoordeling van de 
rechter. Tot dusver hebben het open-
baar ministerie geen klachten of aan-
giften bereikt hetgeen er op kan wijzen 
dat in het algemeen het publiek de f i lm 
niet als godslasterlijk of krenkend voor 
de godsdienstige gevoelens ervaart. 
Het openbaar ministerie ziet onvol-
doende aanleiding vooreen strafrech-
telijk optreden; een veroordeling door 
de rechter wordt niet waarschijnlijk ge-
acht. 

3 
Ik heb kennis genomen van een 
kranteknipsel van die strekking. Verde-
re wetenschap hieromtrent ontbreekt 
mij. 

De mogelijkheid om de vertoning van 
fi lms geheel te verbieden is bij de in-
voering van de Wet op de fi lmverto-
ningen komen te vervallen. De Neder-
landse fi lmkeuring heeft sindsdien 
slechts tot taak te beoordelen of de 
vertoning van een haar ter keuring 
voorgelegde f i lm schadelijk is te ach-
ten voor personen beneden de leeftijd 
van twaalf dan wel zestien jaar. De on-
derhavigefi lm is door de keuring toe-
gelaten voor vertoning aan personen 
boven de twaalf jaar. 

5 
Een brief van de Stichting Vrienden 
van de Protestantse Gemeenschap 
van Mariazusters van die datum is via 
het Departement van Cultuur, Recre-
atie en Maatschappelijk Werk aan mij 
doorgezonden. De behandeling van 
deze brief is in verband met de beant-
woording van de onderhavige vragen 
opgehouden. Bij brief van heden heb 
ik de stichting geantwoord. 
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