
Gesterkt mogelijk door de 
bijbelse zingeving rond de 
nieuwe regeringsploeg, wil 
minister Donner, zelf van bijbelse huize, ‘dierenporno’ verbieden. 
Het werd tijd. Hoe geschokt en gekwetst nam ik als kind kennis 
van de vertelling over de ‘blootpad’, die pas na vele avonturen 
proper gekleed werd met een schild. Om niet te spreken over het 
anaal exhibitionisme en de potloodventerij in dierentuinen en, 
vooral bij grotere honden, op straat. Het Berlijnse beertje Knut zal 
sekstoerisme gaan bedrijven, schrijven de couranten zonder blos. 
Dat alles zie ik toekomstige generaties graag bespaard worden. 
 Anderzijds heb ik ons straf- en civielrechtelijk stelsel, waarin 
liefde met dieren mits met zachtheid bedreven, tot straf noch aan-
sprakelijkheid aanleiding geeft, altijd hoog geschat. Bekend is 
voorts dat eertijds, op het uitgestrekte, volkomen achterlijke plat-
teland dat Nederland was, het samenliggen met kippen, varkens 
en gehoornd kleinvee wijdverbreid was, ja zelfs voor een spaar-
zame deugd doorging, gegeven de hoge kosten verbonden aan 

vergelijkbaar gerief met de eigen 
soort, in de stad. Meerdere heden-
daagse uitdrukkingen herinneren 
nog aan die pre-moderne tijd. En 
deze plattelanders, die zouden al-

lemaal CDA gestemd hebben, was die partij er geweest en had de 
eenvoudige landman een stem gehad, toen. Een zekere mate van 
onachtzaamheid voor de eigen achterban speelt de bewindsman 
parten. 
 Dat wordt te meer duidelijk als de vertelling in Genesis in 
herinnering wordt gebracht. Het is nauwelijks voorstelbaar – zou 
ook valse verwachtingen hebben gewekt – dat de zorgvuldig in 
paren op de ark samengebrachte dieren, daarna strak – ik zou wil-
len zeggen ‘op islamitische wijze’ – gescheiden zijn gehouden tij-
dens de barre tocht van 7 maanden en 17 dagen. Welke intekenaar 
voor een cruise laat zich dat welgevallen? Maar dan is bijna geen 
voorstelling te maken van de scènes die zich aan boord hebben 
afgespeeld, zichtbaar voor elkaar en de orthodoxe stuurman en 
diens gezin. Een marinefregat is er niets bij. 
 Al met al heeft het mijn voorkeur porno van en rond dieren 
te laten wat het is. Uitzondering zal mogelijk gemaakt moeten 
worden voor beeldmateriaal van kleine, minderjarige dieren. Niet 
omdat die, zoals de menselijke evenknie, bescherming behoeven 
tegen uitbuiting en beschadiging. Wel omdat het doorsneebeeld 
van onze omgang met huisdieren overduidelijk leert dat de mens 
geneigd is de eigen begoocheling in het dier te projecteren en 
dan, als bewezen ‘natuurlijke staat’, tot menselijke maat te verhef-
fen.  
 

Hopelijk zal het christelijk cohort in de chambre de réflexion dit 
wat ondoordachte legislatieve spasme, mocht het vrucht dragen, 
brengen daar waar het hoort: in de trapemmer.

Column

Dierenporno

Joost Beversluis

Actualiteiten

20 april 2007    advocatenblad    207

De BOA meent dat de Orde 
per direct moet stoppen met 
de audits, omdat advocaten 
nu ‘een voor hen zeer onaan-
gename en diffamerende pro-
cedure’ moeten ondergaan en 
kans lopen op een ‘smet op 
het tuchtrechtelijk blazoen’, 
terwijl de rechtsvraag naar 
de verbindendheid van de 
Verordening WID/Wet MOT 
bij de burgerlijke rechter ligt. 
‘De BOA heeft aldus recht en 
spoedeisend belang bij de 
hierna omschreven voorzie-
ning,’ aldus de dagvaarding.
Volgens de BOA – gesteund 
door een advies van prof. mr. 
D. J. Elzinga – is de verorde-
ning onverbindend, omdat 
het College van Afgevaardig-
den ten onrechte aanvullen-
de regels heeft gesteld bij de 
WID/Wet MOT. ‘Nu de WID 
en de Wet MOT, volledig 
en afgerond, voorzien in de 
handhaving van de krachtens 

beide wetten op advocaten 
rustende verplichtingen, 
komt aan het College van 
Afgevaardigden van de Orde 
terzake geen verordenende 
bevoegdheid meer toe,’ aldus 
de belangenvereniging.
Het College van Afgevaardig-
den stelde zich in meerder-
heid op het standpunt van 
de AR – gesteund door een 
advies van prof. mr. W. Konij-
nenbelt – dat er, analoog aan 
de Gemeentewet, wel aanvul-
lende regels mogen worden 
gesteld. Een motie van het 
Amsterdamse fractielid A. 
van der Sman – met de strek-
king dat de verordening on-
verbindend zou zijn – werd 
in de collegevergadering van 
7 december 2006 verworpen.
De zaak dient 4 mei aan-
staande bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank 
Den Haag.

Kort geding over 
audits WID/Wet MOT

De Belangenvereniging van Onderne

mende Advocaten (BOA) vordert in kort 

geding dat de Orde stopt met de audits 

totdat een einduitspraak is gewezen in de 

bodemprocedure die de belangenvereni

ging eerder aanspande. Uitspraak in die 

bodemprocedure wordt op zijn vroegst 

verwacht in het najaar van 2007.


