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Algemene inleiding

Werd alles politiek in de jaren zestig?
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‘De jaren zestig’ hebben een centrale functie in het actuele politiek-maat-
schappelijke debat, meestal als voorbeeld en soms als schrikbeeld, zo con-
cludeert Noortje Thijssen in haar proefschrift De jaren zestig herinnerd.
Hierin gaat zij op zoek naar de betekenis die Nederlandse opiniemakers
in huidige debatten aan de jaren zestig geven.1 De visie dat toen ‘linkse’
waarden prevaleerden, zoals secularisme, seksegelijkheid, seksuele vrijhe-
den en democratisering, wordt breed gedeeld. Opvallend is dat ook opi-
niemakers van rechtse signatuur opkomen voor de vermeende verwor-
venheden van de jaren zestig, zoals de ontwikkeling dat seks en religie vrij-
kwamen van bemoeienis van anderen. Een vrijheid, overigens, die volgens
hen in de multiculturele samenleving onder druk zou zijn komen te staan.
Net zoals Nederlanders zich in de jaren zestig vrij hadden gemaakt van het
juk van de kerk en hun seksualiteit en vrouwen hadden bevrijd, zouden
moslims zich moeten bevrijden van de islam.2

Hoewel de meeste opiniemakers vandaag de dag het democratie-ideaal van
de jaren zestig onderschrijven, zijn ze kritischer over de dominantie van
de ‘linkse kerk’ en de politieke opstandigheid die deze periode zouden
kenmerken. De teloorgang van het gezag wordt in het bijzonder bevraagd.
Daartegenover staat een andere groep opiniemakers – vaak van linkse sig-
natuur – die juist weemoedig terugkijkt naar het verzet tegen gezag van
deze periode. Deze groep ziet juist de teloorgang van het protest en van
de grote maatschappelijke hervormingsgezindheid uit de jaren zestig door
de opkomst van conformisme, egoïsme en individualisme in de decennia
erop.3 De grote maatschappelijke betrokkenheid van toen, die zich onder
meer (maar niet uitsluitend) uitte in de roep om democratisering, zou vol-
gens sommigen verdwenen zijn.4 Schetsen van de jaren zestig, verteld van-
uit de activisten van weleer, voedden de herinnering dat toen ‘alles poli-
tiek was’: veel meer activiteiten dan nu werden als politiek bestempeld.5 In
multiculturalismedebatten, waarin de jaren zestig nogal eens worden aan-
gehaald, is eveneens de notie dat in deze periode alles politiek was terug te

 ALGEMENE INLEIDING

1 N. Thijssen (2012) De jaren zestig herinnerd. Over gedeelde idealen uit een linkse perio-
de. Amsterdam: Amsterdam University Press, m.n.: 10. Laatst ingezien op 14 december
2015, via http://hdl.handle.net/11245/1.392657.

2 Thijssen (2012) De jaren zestig herinnerd, m.n.: 72-74, 77-78, 93-96, 102, 139. Zie voor het
gebruik van ‘linkse’ jaren zestig waarden in het ‘rechtse’ integratiediscours studies over
het ‘homonationalisme’ in Nederland, onder meer: Paul Mepschen, Jan-Willem Duyvendak,
& Evelien Tonkens (2010) Sexual Politics, Orientalism and Multicultural Citizenship in the
Netherlands, Sociology, 44 (5), 962-979.

3 Thijssen (2012), m.n.: 134-143.
4 Idem, m.n.: 49-50.
5 Herman Meijer (2009) Er zijn altijd anderen. Vught: Skandalon; Saskia Wieringa (2006) Imi-

tatie en transformatie. Een verkenning van actierepertoires en protestculturen in de lan-
ge jaren zeventig. In M. van der Klein en S. Wieringa (red.) Alles kon anders. Protestreper-
toires in Nederland 1965-2005 (pp. 9-18). Amsterdam: Aksant, m.n.: 9-12.
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vinden. Jan Willem Duyvendak en Gert Hekma stellen dat de tolerantie
tegenover homoseksualiteit in Nederland in integratiedebatten alleen als
symbool voor de Nederlandse normen en waarden gebruikt kan worden
omdat homoseksualiteit inmiddels niet meer politiek is. Dat zou in de ja-
ren zestig anders zijn geweest. Toen waren homoseksualiteit en de homo-
beweging nog normuitdagend en ontregelend.6

De jaren zestig worden dus herinnerd vanwege de veranderingen op so-
ciaal-cultureel gebied en het politieke tumult, zowel binnen als buiten het
parlement. Maar wat klopt er nu eigenlijk van die beeldvorming dat er ge-
durende de jaren zestig op cultureel en politiek gebied van alles verander-
de? Vormden de jaren zestig inderdaad die periode van secularisme, sek-
suele vrijheid en seksegelijkheid die hedendaagse opiniemakers zich her-
inneren? En was alles inderdaad politiek? 

Historici over de politieke en culturele veranderingen in de jaren zestig
Allereerst is er dan de vraag wat de historiografie zegt over de verande-
ringen in de jaren zestig. Zoals vakhistorici eigen is, loopt er om te begin-
nen een discussie over de juiste periodisering. Kunnen we beter spreken
over de lange jaren zestig, de periode vanaf  tot  of zelfs tot ?
Of moeten we de korte jaren zestig laten eindigen in  waarna de ‘lan-
ge jaren zeventig’ begonnen? 7 Een nog heikeler punt van discussie tussen
vakhistorici is de verklaring van de snelheid van de veranderingen in het
Nederland van de jaren zestig. Kwamen de veranderingen vooral van ‘on-
derop’, zoals Hans Righart meende, of konden, volgens de these van Ja-
mes Kennedy, de jaren zestig in Nederland vooral tot bloei komen dank-
zij de medewerking van de elites die de veranderingen als onvermijdelijk
interpreteerden? 8

Over de soort veranderingen in de jaren zestig is er veel meer overeen-
stemming onder vakhistorici te vinden. Righart en Kennedy interpreteren
de veranderingen in de jaren zestig vooral sociaal-cultureel of, in de woor-

WERD ALLES POLITIEK IN DE JAREN ZESTIG? 

6 Gert Hekma and Jan Willem Duyvendak (2011) The Netherlands: Depoliticization of Ho-
mosexuality. Homosexualization of Politics. In Manon Tremblay, David Paternotte, & Car-
ol Johnson (eds.) The Lesbian and Gay Movement and the State. Comparative Insights in-
to a Transformed Relationship (pp. 103-117). Farnham: Ashgate; Zie ook: Paul Mepschen
en Laurens Buijs (2011) Naar een seksueel antinationalisme. Waterstof: Krant van Water-
land, (56). Laatst ingezien op 2 april 2016, via: http://hdl.handle.net/11245/1.361124.

7 Hans Righart (1995) De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict. Am-
sterdam: Arbeiderspers, 14-17; Duco Hellema (2010) De lange jaren zeventig. Tijdschrift
voor geschiedenis 123(1), 78-93, m.n.: 88-89; Niek Pas (2009) De problematische internatio-
nalisering van de Nederlandse jaren zestig. BMGN 124(4), 618-632.

8 Righart (1995) De eindeloze jaren zestig; James Kennedy (1995) Nieuw Babylon in aan-
bouw. Nederland in de jaren zestig. Meppel: Boom. Hoewel beide thesen vaak tegenover
elkaar gezet worden, zoals ik hier ook doe, liggen de analyses van Kennedy en Righart
uiteindelijk niet eens zo ver van elkaar vandaan. Zo spreekt Righart bijvoorbeeld ook over
een ‘schakelgeneratie’ die als brug tussen de jongeren en ouderen fungeerde. 

Z1225revisie2_HE20  13-09-16  08:54  Pagina 11



den van Piet de Rooy, als een omwenteling in ‘manners and morals’.9 Se-
cularisatie en de seksuele revolutie zijn hier belangrijke elementen van.
Seks zou volgens historici een zaak van het individu zijn geworden, net als
geloof overigens. De meeste historici zullen tegelijkertijd ook de ‘kraam-
kamerthese’ onderschrijven die stelt dat veel veranderingen al in de jaren
vijftig in gang waren gezet. Daarmee is het ‘breukkarakter’ van de jaren
zestig op sociaal-cultureel gebied genuanceerd, maar niet van tafel.10

Waar minder overeenstemming over bestaat, is over de vraag hoe de reli-
gieuze veranderingen in de jaren zestig, de secularisatie en de veranderin-
gen in seksuele moraal, zich tot elkaar verhielden. De internationale ge-
schiedschrijving schept hierover ook geen duidelijkheid. Sommige weten-
schappers wijzen op secularisering als gevolg van de veranderde seksuele
moraal,11 anderen beargumenteren juist het omgekeerde effect.12 Een der-
de groep problematiseert daarentegen een simpel verband tussen de afna-
me van de betekenis van religie en de groeiende seksuele vrijheid.13

Over de vraag of alles politiek was in de jaren zestig, is weinig in de ge-
schiedschrijving te vinden. Righart gaat nauwelijks in op de politieke ver-
anderingen, laat staan op de veranderingen in politieke opvattingen. Zijns
inziens draaiden de jaren zestig zo sterk om sociaal-culturele vernieuwing

 ALGEMENE INLEIDING

9 Righart (1995), m.n.: 29-30; Piet de Rooy (2009) Openbaring en openbaarheid. Amsterdam:
Wereldbibliotheek, m.n.: 55. Kennedy’s Nieuw Babylon in aanbouw (1995) beschrijft een
verregaande culturele transformatie in Nederland en focust in lijn met de hoofdthese voor-
al op hoe elites bereid waren zich aan te passen, zie o.m.: 20-21, 143-145; een belangrijke
invloed op de historiografie van de jaren zestig, was het werk van Ronald Inglehart (1977)
The Silent Revolution. Changing values and political styles among western publics. Prince-
ton: Princeton University Press. Volgens Inglehart was de verspreiding van postmateriële
waarden in het westen het kenmerkende van de lange jaren zestig.

10 Paul Luykx en Pim Slot (eds.) (1997) Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lan-
ge jaren vijftig. Hilversum: Verloren; K. Schuyt en E. Taverne (2000) 1950. Welvaart in
zwart-wit. Den Haag: Sdu.

11 T. Akkerman en S. Stuurman (red.) (1985) De zondige Rivièra van het katholicisme. Een lo-
kale studie over feminisme en ontzuiling, 1950-1975. Amsterdam: SUA. Voor internatio-
nale literatuur over de rol van gender en seksualiteit als stimulans tot ontkerkelijking, zie:
C. Brown (2011), Sex, Religion and the Single Woman c.1950-75. The Importance of a
‘Short’ Sexual Revolution to the English Religious Crisis of the Sixties. Twentieth Century
British History, 22(2), 189-215; Dagmar Herzog (2014) Abortion, Christianity, Disability: West-
ern Europe 1960s-1970s. In G. Hekma and A. Giami (eds.) Sexual Revolutions (pp. 249-263).
Basingstoke: Palgrave Macmillan, m.n. 549.

12 N. Bakker (2006) Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Idee en praktijk. Assen: Van Gor-
cum, 240-241; Righart (1995), 64, zien vooral de ontkerkelijking als een belangrijke factor
van de veranderingen van de seksuele moraal. Voor de internationale discussie: T.W. Jones
(2013) Postsecular Sex? Secularisation and Religious Change in the History of Sexuality in
Britain. History Compass, 11(11), 918-930.

13 Peter van Rooden (2004) Oral history en het vreemde sterven van het Nederlandse christen-
dom BMGN 119(4), 525-551; H. Oosterhuis (1992) Homoseksualiteit in katholiek Nederland.
Een sociale geschiedenis 1900-1970. Amsterdam: SUA; Kennedy (1995); H. McLeod (2010)
The 1960s. In I. Katznelson and G. Stedman Jones: Religion and the Political Imagination
(pp. 254-274) Cambridge: Cambridge University Press.
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dat op het moment dat de jeugdbewegingen ‘gepolitiseerd’ werden, in ,
het einde van de jaren zestig zou zijn ingeluid.14 Onder ‘politisering’ ver-
stond hij dan het meedoen aan of het veranderen van institutionele poli-
tiek. Bij meerdere historici riep Righarts stelling de vraag op of politiek in
de jaren zestig wel zo gemakkelijk van cultuur te scheiden is.15

Kennedy heeft meer geschreven over de veranderingen in de politiek na
de Tweede Wereldoorlog. Vooral  zou een belangrijk jaar zijn en hij
besteedt de nodige aandacht aan toenmalige uitdagers van de gevestigde
politieke orde zoals provo, Nieuw Links en D. Als gevolg van zijn on-
derzoeksopzet richt Kennedy zich op de reacties van de zittende politie-
ke bestuurders op deze drie zeer verschillende uitdagers. De vraag naar
veranderingen in de politiek in deze periode wordt hierdoor vooral via de
institutionele politiek beantwoord.16 Ook andere historici en politicolo-
gen menen de vraag naar de veranderingen in de politiek in de jaren zestig
voor een groot deel te kunnen beantwoorden met een evaluatie van de ver-
anderingen in de partij- en parlementaire politiek, aangewakkerd door een
zwevende kiezer, politieke nieuwkomers en provo.17

Daarnaast komen de jaren zestig, zeker wanneer ze opgevat worden als een
lange periode (-), in de geschiedschrijving naar voren als een bloei-
periode voor bewegingen en stromingen die Ido de Haan onder de noe-
mer republikanisme schaart: ideologische stromingen die streefden naar
het versterken van het zelfbestuur door burgers, door onder meer een plei-
dooi voor radicale democratisering van de maatschappij en ondersteuning
van emancipatie van het individu.18 Zeker in studies over de jaren zeven-
tig wordt veel aandacht besteed aan de geest van verandering en hervor-
mingsgezindheid buiten het parlement.19 Politiek in de (lange) jaren zestig

WERD ALLES POLITIEK IN DE JAREN ZESTIG? 

14 Righart (1995), 29-30, 235, 256-257, 263.
15 Pas (2012) De problematische internationalisering van de Nederlandse jaren zestig, m.n.:

624-625; Ido de Haan (1995) Discussiedossier. De eindeloze jaren zestig. De nieuwste tijd
1(5), 37-45.

16 Kennedy (1995), 199-206.
17 Piet de Rooy (2005) Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813. (2e druk). Amster-

dam: Mets & Schilt, 233-261; Ido de Haan (1993) Zelfbestuur en staatsbeheer. Het politie-
ke debat over burgerschap en rechtstaat in de twintigste eeuw. (dissertatie). Amsterdam:
Amsterdam University Press, 100-101; Arend Lijphart (1990 [1968]) Verzuiling, pacificatie
en kentering in de Nederlandse Politiek, Haarlem: Becht, 11-24; Piet de Rooy (2009) Open-
baring en openbaarheid, m.n.: 58; H. de Liagre Böhl (1999) Consensus en polarisatie. Span-
ningen in de verzorgingsstaat, 1945-1990. In R. Aerts, H. de Liagre Böhl, P. de Rooy, H. te
Velde (red.) (1999) Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland
1780-1990 (pp. 265-338). Nijmegen: SUN; D. Bosscher (2004) De Jaren Zestig. Een dool-
hofachtig cultuurlandschap. Groniek. Historisch Tijdschrift 30(137), 457-472.

18 Ido de Haan (1993) Zelfbestuur en staatsbeheer, 100-116; P. Lucardie (1997) Een lucht-
kasteel voor logocraten. Nieuw Babylon en de jaren zestig in Nederland. Sociologische Gids
44(5/6), 440-452, m.n. 443.

19 Duco Hellema (2012) Nederland en de jaren zeventig. Amsterdam: Boom; Antoine Verbij
(2005) Tien rode jaren. Links radicalisme in Nederland, 1970-1980. Amsterdam: Ambo.
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verschijnt in de geschiedschrijving dus ook als iets wat zich buiten het par-
lement en de gevestigde politieke partijen afspeelde. 
De herinnering dat in de jaren zestig alles politiek was wordt gevoed door
de vele discussies die toen werden gevoerd over het partijstelsel. Er was
sprake van een groeiend politiek engagement in de samenleving. Niet al-
leen ontstonden er in deze periode veel nieuwe politieke partijen, ook
vormden mensen bewegingen om de parlementaire en partijpolitieke agen-
da te beïnvloeden. Bovendien valt uit de geschiedschrijving nog een ver-
klaring af te leiden voor deze collectieve herinnering dat ‘alles politiek
was’. Veel historici tekenen voor de jaren zestig namelijk ook de aanwe-
zigheid op van een andere opvatting van politiek. 
Veel meer dan in eerdere periodes werden in de jaren zestig activiteiten als
politiek bestempeld. Zelfs het persoonlijke, dagelijkse leven kreeg het pre-
dicaat politiek te zijn. Zo zou er volgens De Rooy sprake zijn van ‘een op-
merkelijke politisering van de samenleving in deze periode’ waarin alle
vormen van machtsgebruik en ongelijkheid een politieke betekenis kre-
gen.20 Het veranderen van persoonlijke relaties zou vanuit die brede op-
vatting gezien dus politiek zijn. Die bredere opvatting zou zeker aanwe-
zig zijn in provo en in de zogenaamde ‘nieuwe sociale bewegingen’. Vol-
gens sociologen en politicologen waren de sociale bewegingen in de jaren
zestig en zeventig onder meer ‘nieuw’ omdat zij niet zozeer op het beïn-
vloeden van de politieke besluitvorming gericht waren, maar op het creë-
ren van een nieuwe levenswijze en een nieuw bestaan. Begin jaren tachtig
was er nog een discussie onder politicologen welke activiteiten nu wel en
niet het stempel politiek verdienden.21 In de geschiedschrijving over de ja-
ren zestig blijft het echter bij dit noteren van de opkomst van een bredere
opvatting van politiek.22 De daadwerkelijke reikwijdte van die opvatting
blijft daarmee giswerk.
Illustratief voor de beperkte historische aandacht voor de verbreding van
politiek is het recente overzichtswerk van De Rooy over de politieke cul-
tuur in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Daarin noteert hij
de opkomst van een vorm van ‘existential politics’ of expressieve politiek
in de jaren zestig – een politiek die zou draaien om het vinden en tonen
van authenticiteit, moraal en de eigen identiteit   – maar depolitiseert deze
direct: ‘Het effect op de politiek was uiteindelijk betrekkelijk gering’.23

De herinnering dat in de jaren zestig alles politiek was heeft dus zeker ook

 ALGEMENE INLEIDING

20 De Rooy (2005) Republiek van rivaliteiten, 240.
21 Meindert Fennema en Ries van der Wouden (red.) (1982) Het politicologen-debat: Wat is

politiek? Amsterdam: Van Gennep.
22 De Liagre Böhl (1999) Consensus en polarisatie, m.n. 298-304. 
23 Piet de Rooy (2014) Ons stipje op de waereldkaart. De politieke cultuur van Nederland in

de negentiende en twintigste eeuw. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 250.
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te maken met de opkomst van een bredere opvatting van politiek, waarin
zelfs het persoonlijk leven een politieke betekenis kreeg. Maar naar de op-
komst en doorwerking van de bredere opvatting van politiek is er nog geen
uitgebreid historisch onderzoek verricht. Door wie en op welke manier
werd het persoonlijk leven in de jaren zestig als politiek gezien? Was dat
anders dan daarvoor? Heerste de brede opvatting van politiek ook buiten
de zogenaamde nieuwe sociale bewegingen en een beweging als provo?
Kortom, voor wie was en werd in de jaren zestig alles, dus ook het per-
soonlijke, politiek? En hoe?

Vraag- en doelstellingen 
Vooral het beeld zelf, dat alles in de jaren zestig politiek werd en was, is
door vakhistorici maar beperkt onderzocht. Wat klopt er nu precies aan
dat beeld? En wat niet? Door in kaart te brengen hoe er vanaf  tot be-
gin jaren tachtig gedacht werd over de verhouding tussen het persoonlijke
en het politieke in de humanistische en de homolesbische beweging wil ik
hier meer inzicht in geven. 
Daarnaast wil dit onderzoek naar de humanistische en de homolesbische
beweging ook een bijdrage leveren aan een andere vraag die uit de histo-
riografie rees, namelijk naar het verband tussen bevrijding van religie en
seks. In integratie- en multiculturalismedebatten wordt al snel een cau-
saal verband tussen secularisering en seksuele vrijheid verondersteld.
Mijn onderzoek toont niet alleen hoe homoseksuelen in de eerste vier na-
oorlogse decennia tegenover religie stonden, maar kan met de analyse
van de morele opvattingen van ongodsdienstige humanisten over seksua-
liteit, huwelijk en gezin ander licht werpen op de veelvoorkomende ge-
lijkstelling van secularisme met seksuele bevrijding en vrouwenemanci-
patie.24

Ten derde wil ik met dit onderzoek een bijdrage leveren aan de wijze waar-
op historici politiek bestuderen. Vanaf de jaren tachtig is er in de geschie-
denis een nieuwe benadering opgekomen: de politieke-cultuurbenadering.
Die benadering heeft in Nederland drie soorten politiek-cultureel histo-
risch onderzoek opgeleverd. Allereerst is er het historisch onderzoek naar
‘de politieke cultuur’ van een natie: het omvattende verhaal over de ma-
nier waarop Nederlanders politiek benaderen en bedrijven. Vaak worden
hiervoor begrippen gebruikt als poldercultuur, pacificatiepolitiek, consen-
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24 Die frequente gelijkstelling noopte Joan Scott om de huidige vorm van secularisme een
‘sexularisme’ te noemen. In dit sexularisme wordt religie niet meer aangevallen vanwege
haar irrationaliteit of de scheiding tussen kerk en staat, maar vanwege de religieuze nor-
men omtrent seksualiteit en man-vrouwverhoudingen. J. Scott (2009) Sexularism. On Sec-
ularism and Gender Equality, Ursula Hirschmann Annual Lecture on Gender and Europe.
Lecture at European University Institute, Florence.
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suspolitiek en verzuiling.25 Daarnaast zijn er meer specialistische histori-
sche studies die op zoek gaan naar het ‘culturele’ in het politieke bedrijf,
zoals de opvattingen, overtuigingen, emoties, stijlen, rituelen, ongeschre-
ven regels en taalgebruik in het parlementaire politieke bestel. Exempla-
risch voor deze benadering is het onderzoek van Henk te Velde naar stij-
len van leiderschap in Den Haag.26 Ten slotte zijn er historici die vooral
het ‘politieke’ buiten de parlementaire arena, in de samenleving zelf, on-
derzoeken. Zoals het onderzoek naar de civil society, sociale bewegingen
en jeugdculturen die nieuwe kwesties op de partijpolitieke agenda brach-
ten en nieuwe protestvormen en -stijlen uitvonden.27

Mijn onderzoek sluit aan bij de laatste vertaling van de politieke-cultuur-
benadering die politiek buiten het traditionele domein onderzoekt. Maar
daarbij ga ik verder dan de historici die de civil society includeren in de po-
litieke geschiedenis als belangrijk onderwerp, namelijk als onderdeel van
de strijd waar de parlementaire politiek zich mee zou moeten bemoeien of
als invloedsfactor op de cultuur in het politieke bedrijf. Ik voeg me bij die
historici, nationaal en internationaal, die het institutionele kader loslaten
en politieke-cultuurgeschiedenis begrijpen als een zoektocht naar wat in
verschillende periodes onder politiek werd verstaan door juist het zoge-
naamde ‘niet-politieke’ te onderzoeken.28

Met dit boek wil ik tonen wat het oplevert om expliciet op zoek te gaan
naar opvattingen over de verhouding tussen het persoonlijke en het poli-
tieke in civil society-bewegingen. Levert mijn aanpak ook nieuwe inzich-
ten op voor de geschiedschrijving van de humanistische en de homolesbi-
sche beweging in Nederland? 

De casussen 

Humanisten, homoseksuelen en de zedelijkheid
Het maatschappelijk middenveld is een geschikte ingang voor een onder-
zoek naar de opvattingen over de verhouding tussen het persoonlijke en
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25 Een voorbeeld van deze benadering is: Dennis Bos, Maurits Ebben en Henk te Velde (red.)
(2007) Harmonie in Holland. Het poldermodel van 1500 tot nu. Amsterdam: Bert Bakker;
De Rooy (2014) Ons stipje op de waereldkaart.

26 Henk te Velde (2002) Stijlen van leiderschap. Persoon en politiek van Thorbecke tot Den
Uyl. Amsterdam: Wereldbibliotheek; Dick Pels en Henk te Velde (2000) Politieke stijl. Over
presentatie en optreden in de politiek. Amsterdam: Het Spinhuis.

27 Ido de Haan (2004) Politieke reconstructie. Een nieuw begin in de politieke geschiedenis
(Oratie Universiteit Utrecht). Utrecht: Universiteit Utrecht, 21-22.

28 Henk te Velde (2013) The Opening Up of Political History. In W. Steinmetz, I. Gilcher-Holtey,
H. Haupt (eds.) Writing Political History Today (pp. 383-396). Frankfurt | New York: Cam-
pus Verlag; Willibald Steinmetz, and Heinz-Gerhard Haupt. (2013) The Political as Com-
municative Space in History: the Bielefeld Approach. In Writing Political History Today
(pp.11-36), m.n.: 20-31.
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politieke in de eerste vier naoorlogse decennia, omdat het tussen het indi-
viduele leven en de institutionele politiek in staat.29 Twee casussen zijn ge-
kozen om deze opvattingen in kaart te brengen: de humanistische en de
homolesbische beweging. De homolesbische beweging wordt vaak gezien
als een van de ‘nieuwe sociale bewegingen’. Dit zijn bewegingen die vol-
gens aanhangers van de new social movement-benadering in sociale bewe-
gingsstudies nieuw waren in de jaren zestig en zeventig vanwege (onder
andere) hun opvatting van politiek. De humanistische beweging is geko-
zen om te kijken of die vermeende andere vorm van politiek van ‘nieuwe
sociale bewegingen’ ook zichtbaar werd in andere naoorlogse vernieuw-
ingsbewegingen die uit dezelfde periode stamden. Net als de homolesbi-
sche beweging was de humanistische beweging in de bestudeerde periode
vrij jong; de kernorganisaties van beide bewegingen werden in  opge-
richt, maar hadden een heel andere startpositie als het ging om acceptatie
vanuit de samenleving en toegang tot de parlementaire macht. Door de on-
gelijksoortigheid van de twee is de kans groter om een bredere variatie van
opvattingen over de verhouding tussen het persoonlijke en het politieke te
ontdekken dan wanneer de keuze was gevallen op twee bewegingen van
welke het waarschijnlijker is dat ze in dezelfde vertogen opereerden.
Met de keuze voor de humanistische en de homolesbische beweging kan
bovendien het vermeende verband tussen twee van de grootste culturele
veranderingen die aan de jaren zestig zijn toegeschreven onder de loep
worden genomen: ontkerkelijking en seksuele bevrijding. Ook de (veran-
derde) genderopvattingen in deze bewegingen en de receptie van het fe-
ministische gedachtegoed zullen met de keuze voor deze twee bewegin-
gen een centrale plek innemen. Het denken over seksualiteit hing nauw sa-
men met het functioneren van sekse als maatschappelijk ordeningsprinci-
pe: in de maatschappij werd seksualiteit opgevat als een relatie tussen een
man en een vrouw. Door de bewegingen niet alleen door de tijd heen te
volgen, maar ook te situeren in hun historische contexten, zal ook het den-
ken en doen van kerken, vrouwenbeweging en seksuele hervormers de re-
vue passeren. 
Wat betreft de verbinding tussen seks/sekse en levensbeschouwing in Ne-
derland, en de politieke betekenissen daarvan tot de jaren zestig, bouw ik
voort op bestaande historische literatuur. In deze literatuur is de verhou-
ding tussen religie, seksualiteit, sekseverhoudingen en de politieke bete-
kenis ervan vooral binnen de context van de ‘verzuiling’ bestudeerd. De
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29 Civil society is vandaag de dag de term die gebruikt wordt om het maatschappelijk mid-
denveld aan te duiden. Sociale bewegingen zijn daar een onderdeel van, maar de term is
breder: het verwijst ook naar bijvoorbeeld kerken en buurtorganisaties. Onder civil socie-
ty-bewegingen versta ik zowel sociale bewegingen zoals de arbeiders-, vrouwen- en ho-
molesbische beweging, als religieuze en levensbeschouwelijke bewegingen.
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centrale these van het proefschrift Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat
uit  van Siep Stuurman, was dat de ‘verzuiling’ in Nederland niet te be-
grijpen is zonder de strijd om het gezin en seksualiteit. Stuurman claimde
daarin dat verzuiling in de periode - een strategie van confessio-
nelen was om zich niet alleen te weren tegen ontkerkelijking en het libe-
ralisme, maar ook tegen ideologieën als feminisme, het neomalthusianis-
me en socialisme. Het was op het terrein van de ‘zedelijkheid’ – die hij
vooral interpreteerde als opvattingen over het gezin en de positie van de
vrouw – waar de strijd zich afspeelde.30

Stuurman is verweten zijn opvattingen over zedelijkheid te veel aan reli-
gie te koppelen.31 Tegelijkertijd zijn historici het er wel over eens dat ze-
delijkheid van groot belang is om de ordening van de Nederlandse sa-
menleving tot in de jaren zestig van de vorige eeuw te begrijpen. Histo-
rici Herman de Liagre Böhl en Guus Meershoek beschreven de periode
na de Tweede Wereldoorlog niet alleen als een periode van materiële we-
deropbouw maar ook van een immateriële: als ‘een strijd om macht en
moraal’.32 De Nederlandse Volks Beweging, een beweging van ‘vooruit-
strevende’ intellectuelen, zag het einde van de Tweede Wereldoorlog na-
melijk als kans om de politieke en maatschappelijke verhoudingen in het
land te vernieuwen én om het geestelijke welzijn van het volk te verster-
ken. Zo zou de politiek op basis van religieuze overtuiging ‘doorgebro-
ken’ moeten worden om te komen tot een partij op basis van ideologi-
sche overeenstemming. De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP)
werd getransformeerd in een bredere progressieve partij, open voor alle
levensbeschouwingen en zonder marxistische vleugel: de Partij van de Ar-
beid (PvdA). Gelijktijdig richtten deze ‘doorbraak’-elites zich, ook buiten
de PvdA om, op het verbeteren van het geestelijke welzijn van de bevol-
king. De zedelijkheid speelde daarbij een belangrijke rol. Het fatsoen van
het Nederlandse volk was, evenzeer als voor de confessionelen, voor de
vooruitstrevende Nederlandse Volks Beweging een belangrijk punt van
zorg in de wederopbouwtijd.33 Het idee van het harmonische gezin, met
een duidelijke plek voor echtgenoot, echtgenote en kinderen, werd – in
ieder geval kort na de oorlog – breed gedeeld als fundament van de sa-
menleving. 

 ALGEMENE INLEIDING

30 Siep Stuurman (1983) Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat. Aspecten van de ontwikke-
ling van de modern staat in Nederland. Nijmegen: SUN.

31 Zie voor een overzicht: Ulla Jansz (2008) De ergste vijand. Levensbeschouwing en femi-
nisme in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw. Tijdschrift voor Gen-
derstudies. 11(3), 19-32, m.n.: 19-22.

32 Herman de Liagre Böhl en Guus Meershoek (1989) De bevrijding van Amsterdam. Een strijd
om macht en moraal. Zwolle | Amsterdam: Waanders | Gemeentearchief.

33 Zie ook: Hansje Galesloot en Margreet Schrevel (red.) (1989) In fatsoen hersteld. Zedelijk-
heid en wederopbouw na de oorlog. Amsterdam: SUA.
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Te Velde stelt in een begripshistorische studie over zedelijkheid dat de een-
stemmigheid van confessionelen, liberalen en socialisten op het gebied van
gezin en seksualiteit tot de jaren zestig niet slechts een residu van verin-
nerlijkte christelijke leer was.34 Dat de seksuele moraal en het gezin ook
een zorg van liberale en socialistische ongelovigen vormden, zou volgens
Te Velde vooral te maken hebben met hun eigen idealen. In de periode
- zagen alle politieke en culturele elites zedelijkheid (in de bete-
kenis van seksuele moraal) als een middel tot een hoger doel: de Zedelijk-
heid. Zo streefden de liberalen naar een samenleving gebaseerd op indivi-
duele vrijheid en doorspekt van gemeenschapszin en plichtsgevoel tot ver-
antwoordelijkheid; de confessionelen streefden naar een samenleving ge-
richt op religieus heil; de socialisten naar een ‘nieuwe gemeenschap die het
vermolmde kapitalisme dat de mens tot eenzaam individu reduceerde, zou
vervangen’.35 Het denken in termen van zelfbeheersing was dus geïnte-
greerd in een visie op de ideale samenleving. Zedelijkheid in de betekenis
van seksuele moraal werd hierdoor sterk gekoppeld aan ethiek. De ver-
vlechting van seksueel fatsoen en ethiek was volgens Te Velde bij alle zui-
len en partijen, socialisten, liberalen en confessionelen tot ver in de jaren
vijftig te vinden.36 De vraag of en op welke wijze deze vervlechting tussen
seksueel fatsoen en ethiek ook doorwerkte in bewegingen die buiten de in-
stitutionele politiek stonden en die ook als ‘progressief’ op het gebied van
seksualiteit en sekseverhoudingen bekend staan, staat in dit proefschrift
centraal.

Verschillen tussen de bewegingen
De twee voor deze studie gekozen bewegingen verschillen sterk van elkaar
in hun informele en formele toegang tot de politieke macht, de acceptatie
van hun strijdpunten in de samenleving en de samenstelling van de ach-
terban. De humanistische beweging stond dicht bij de parlementaire
macht: de twee grootste naoorlogse humanistische organisaties, het Hu-
manistisch Verbond (HV, opgericht in ) en Humanitas (opgericht in
) hadden korte lijnen naar de PvdA die tot  onafgebroken in de re-
gering zat. Historica Carla van Baalen betoogt dat het HV een gevolg was
van het ontstaan van de PvdA. Met de omvorming van de atheïstische SDAP

in de doorbraakpartij de PvdA, open voor protestanten en katholieken, zou
het socialisme niet meer als een levensbeschouwelijk onderdak voor on-
kerkelijken kunnen fungeren. Het HV werd opgericht om deze taak op zich
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34 Henk te Velde (1996) Zedelijkheid als ethiek en seksueel fatsoen. De geschiedenis van een
Nederlands begrip. In R. Aerts en K. van Berkel (red.) De pijn van Prometheus (pp. 198-
219). Groningen: Historische uitgeverij.

35 Idem, 210.
36 Idem,198-219.

Z1225revisie2_HE20  13-09-16  08:54  Pagina 19



te nemen. De korte lijnen bleken ook uit de ‘rode’ pers die het HV en Hu-
manitas ondersteunde. Ten slotte waren de meeste humanistische kop-
stukken actief PvdA-lid en aanhanger van het doorbraakdenken. De na-
oorlogse humanistische beweging leek als beweging voor buitenkerkelij-
ken zelfs zo goed te passen bij de ‘verzuilde’ kaders en zo dicht bij de so-
cialisten te staan, dat er is geopperd dat het georganiseerd humanisme in
de wederopbouwtijd moet worden gezien als onderdeel van de socialisti-
sche zuil of als een afzonderlijke humanistische mini-zuil.37

De humanisten hadden na de oprichting van het HV en Humanitas snel een
gevestigde positie in de samenleving verworven. De strijd om erkenning,
die volgens de bestaande geschiedschrijving de eerste twintig jaar van het
bestaan van het HV had gekenmerkt, was een ideële strijd: een strijd om het
humanisme als een gelijkwaardige levensbeschouwing aan het christendom
erkend te krijgen. Het HV werd weliswaar niet zonder slag of stoot als een
geestelijk genootschap gelijkwaardig aan de kerken beschouwd, maar werd
vrijwel meteen geaccepteerd als een culturele elite. Voor de andere reli-
gieuze, politieke en culturele elites in die tijd fungeerde het HV immers als
serieuze gesprekspartner over levensbeschouwelijke kwesties. Dat had ook
te maken met het hoge opleidingsniveau van de leden en de samenstelling
van het HV-bestuur, dat veelal uit intellectuelen bestond. Die stevige posi-
tie in de samenleving betekende trouwens niet dat humanisten en atheïsten
het overal even gemakkelijk hadden, zeker niet in streng religieuze regio-
’s. Net als protestanten voelden humanisten zich in de jaren vijftig niet ge-
wenst in katholiek Limburg en Brabant. Maar waar humanisten op lokaal
niveau nog wel eens van gesprekstafels werden geweerd, was daar op lan-
delijk niveau geenszins sprake van.
In schril contrast met de positie van de humanistische beweging staat die
van de homolesbische beweging en haar eerste naoorlogse organisatie, de
Shakespeareclub (). In de wederopbouwtijd kreeg deze al snel de naam
Cultureel Ontspannings Centrum (C.O.C., tegenwoordig zonder puntjes).
De verhullende naamgeving toont al de repressie waar de beweging mee
te maken had. Het C.O.C. stond op de radar van de zedenpolitie, omdat het
wetsartikel bis seksueel contact met een jongere onder de  van het-
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37 Carla van Baalen (1998b) Humanisten tussen doorbraak en verzuiling. Over de oprichting
van het Humanistisch Verbond (1946). In P.H.J.M. Derkx, U. Jansz, C. Molenberg e.a. (red.)
Voor menselijkheid of tegen godsdienst? Humanisme in Nederland 1850-1960 (pp.147-
163). Hilversum: Verloren, 159-162; J.P. Kruyt en W. Goddijn (1962[1961]) Verzuiling en ont-
zuiling als sociologisch proces. In A.N.J. den Hollander (e.d) (red.) Drift en Koers. Een hal-
ve eeuw verandering in Nederland (pp. 227-263). Assen: Van Gorcum, 230. Vincent Stolk
neemt stelling tegenover deze schets van het humanisme als (mini)zuil, zie: Vincent Stolk
(2015) Tussen autonomie en humaniteit. De geschiedenis van levensbeschouwelijk huma-
nisme in relatie tot opvoeding en onderwijs tussen 1850 en 1970. Utrecht | Breda: Huma-
nistisch Historisch Centrum | Papieren Tijger, 269-270. 
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zelfde geslacht criminaliseerde. Homoseksualiteit boven de  was in Ne-
derland niet wettelijk verboden, maar was in de samenleving geenszins ge-
accepteerd. Verdachtmaking van homoseksualiteit kon iemand zijn of haar
baan, huisvesting en sociaal netwerk kosten. De homolesbische beweging
bevond zich dan ook in de marge van de samenleving en de afstand tot de
parlementaire macht was groot. Hoewel sommige sociologen ook de ho-
molesbische beweging in die tijd karakteriseren als ‘zuil’, bedoelen ze dat
zeker niet in de betekenis van erkende pijler van de samenleving.38 Het is
te verwachten dat de homolesbische beweging meer afstand had dan de hu-
manisten tot de dominante vertogen, actievormen, tactieken en strategieën
die in de maatschappij circuleerden. Bovendien had de homolesbische be-
weging qua opleiding, klasse, politieke voorkeur en levensbeschouwing
een meer diverse achterban dan de humanisten. Qua sekse was het leden-
bestand van het C.O.C. weer meer eenvormig dan dat van het HV: er waren
maar weinig vrouwen actief. Ze vormden nooit meer dan twintig procent
van het ledental.

Kanttekening bij het concept verzuiling 
Het woord is al een paar keer gevallen: de ‘verzuiling’. In de historiogra-
fie zijn beide ongelijksoortige bewegingen, de humanistische en de homo-
lesbische, door wetenschappers neergezet als een ‘zuil’. Desondanks meen
ik dat het concept verzuiling geen analytische waarde heeft om de positie
van deze bewegingen te schetsen, noch om hun vorm te begrijpen. Sterker
nog, dat beide bewegingen beschreven zijn als ‘zuil’ toont vooral het pro-
blematische karakter aan van ‘de verzuiling’ als interpretatiekader om de
vorm van de naoorlogse bewegingen en organisaties, van de politieke cul-
tuur en heel de Nederlandse samenleving te begrijpen. De moeite die bij-
voorbeeld Van Baalen zich getroostte om de vraag te beantwoorden of het
georganiseerde humanisme in Nederland als een mini-zuil gezien kon
worden, laat duidelijk de dissensus zien tussen wetenschappers over het
aantal zuilen (zijn het er ,  of ?) en over de voorwaarden om iets een
zuil te kunnen noemen (diende er ook een politieke partij aan gekoppeld
te zijn of ging het slechts om organisaties op basis van een levensbe-
schouwing?). In de literatuur over de Nederlandse homolesbische bewe-
ging zien we nog meer verwarring. Sociologen omschrijven het C.O.C. als
zuil vanwege de door de overheid gedoogde activiteiten voor de achter-
ban, de zogenaamde ‘soevereiniteit in eigen kring’. Maar zij menen tevens
dat het C.O.C. gebruik maakte van de verzuiling door eenzelfde pacifica-
tiepolitiek te ontwikkelen als in andere zuilen gebruikelijk zou zijn ge-
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38 Rob Tielman (1982b) Homoseksualiteit in Nederland. Studie van een emancipatiebewe-
ging. Amsterdam | Meppel: Boom, m.n. 163; J.W. Duyvendak (red.) (1994) De verzuiling
van de homobeweging. Amsterdam: SUA.
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weest: de top van het C.O.C. zou achter de schermen compromissen slui-
ten met de toppen van andere zuilen.39

De verwarring die het concept verzuiling zaait, is voor enkele historici re-
den geweest om voor te stellen het begrip verzuiling als analytisch instru-
ment maar helemaal te schrappen. In de Staat van verzuiling heeft histo-
ricus Peter van Dam de verscheidenheid van betekenissen van verzuiling
uit elkaar getrokken: de verzuiling zou zowel wijzen op de plek van le-
vensbeschouwing in de maatschappij als op een specifieke manier van po-
litiek bedrijven (de pacificatiepolitiek) en op de wijze waarop burgers zich
organiseren.40 Door al deze betekenissen – het is niet eenduidig – heeft ver-
zuiling als verklarend en analytisch concept maar beperkte kracht. Daar-
om sluit dit proefschrift aan bij de literatuur die over levensbeschouwing,
civil society en politiek in Nederland wil schrijven los van de verzuiling als
analytisch interpretatiekader.41 Wanneer ik het begrip gebruik, is het uit-
sluitend in relatie tot de wijze waarop de tijdgenoten zich tot ‘verzuiling’
verhielden en het begrepen. 

Zes opvattingen over de verhouding tussen het persoonlijke en het po-
litieke 
De geschiedschrijving over de naoorlogse periode heeft een aantal hand-
vatten gegeven om de beeldvorming dat alles politiek was in de jaren zestig
verder te onderzoeken. Zo hebben historici de opkomst van nieuwe poli-
tieke uitdagers, een grote hervormingsgezindheid in de maatschappij en de
opkomst in sommige kringen van een brede opvatting van politiek gecon-
stateerd. Om het beeld ‘dat alles politiek was’ te operationaliseren, onder-
zoek ik in dit proefschrift de uiterste gevolgtrekking van deze brede op-
vatting: dat alles, dus ook het persoonlijke, politiek was. Aan de hand van
bestaande literatuur heb ik een eigen analysekader ontwikkeld dat als
hulpmiddel dient om de opvattingen over de verhouding tussen het per-
soonlijke en het politieke in de humanistische en de homolesbische bewe-
ging in kaart te brengen. 
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39 De these van Tielman in Homoseksualiteit in Nederland (1982, 163) dat het bestaan van
zuilen in Nederland positief was voor het COC, is aangevallen. Zie: Hans Wansink (1985)
Verzuiling en homo-emancipatie. In Homojaarboek 3. Artikelen over emancipatie en ho-
moseksualiteit (pp.176-193). Amsterdam: Van Gennep.

40 Peter van Dam (2011) Staat van verzuiling. Over een Nederlandse Mythe. Amsterdam: We-
reldbibliotheek, m.n.: 9-20. Zie voor kritiek op het begrip ook: J.C.H. Blom en J. Talsma
(red.) (2000) De verzuiling voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange negentiende
eeuw. Amsterdam: Het Spinhuis; P. de Rooy (1995) Zes studies over verzuiling. BMGN
110(3), 380-392. 

41 Peter van Dam, James Kennedy en Friso Wielenga (red.) (2014) Achter de zuilen. Op zoek
naar religie in naoorlogs Nederland. Amsterdam: AUP. Een andere mogelijkheid is om de
verschillende betekenissen te onderkennen en zelf een duidelijke betekenis aan de meta-
foor te geven, daarvoor kiest bijvoorbeeld De Rooy (2014), 227-232.
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Specialistische nationale en internationale studies over naoorlogs feminis-
me, sociale bewegingen, de geestelijke gezondheidszorg, sociale weten-
schappen en beleidsterreinen hebben meer inzicht gegeven in het denken
in deze sectoren en bewegingen in de jaren zestig en zeventig over de wij-
ze waarop het persoonlijke zich tot het politieke verhield.42 Achter het on-
derscheid dat gemaakt wordt in feministische stromingen (socialistisch fe-
minisme, radicaal feminisme en liberal feminisme) en achter de discussie
over typen van sociale bewegingen (identiteitsgericht of instrumenteel) lig-
gen verschillende opvattingen over deze verhouding verscholen. De eerste
stap in mijn onderzoek was het destilleren, verzamelen, vergelijken en syn-
thetiseren van deze opvattingen over de verhouding tussen het persoon-
lijke en het politieke. Die inventarisatie heeft geresulteerd in een zestal op-
vattingen over de wijze waarop het persoonlijke zich tot het politieke ver-
hield: 

1 De epistemologische opvatting
Het persoonlijke wordt gezien als iets wat inzicht geeft in de politieke
werking van het politiek-maatschappelijk systeem.

2 De liberaalreformistische opvatting
Het persoonlijke moet via en binnen het bestaande politiek-maat-
schappelijk systeem bevrijd worden van bemoeienis van anderen. 

3 De revolutionaire opvatting
Het persoonlijke kan pas vrij worden, nadat het bestaande politiek-
maatschappelijke systeem omver geworpen of fundamenteel veranderd
is.
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42 Over het feminisme in de jaren zestig: Irene Costera Meijer (1996) Het persoonlijke wordt
politiek. Feministische bewustwording in Nederland 1965-1980. Amsterdam: Het Spinhuis;
Anneke Ribberink (1998) Leidsvrouwen en zaakwaarneemsters. Een geschiedenis van de
aktiegroep Man Vrouw Maatschappij (MVM) 1968-1973. Hilversum: Verloren; Mieke Aerts
(1994) De politiek van de katholieke vrouwenemancipatie. Van Marga Klompé tot Jac-
queline Hillen. Amsterdam: SUA, 11-13; Over de geestelijke gezondheidszorg in de jaren
zestig: E. Tonkens (1999) Het zelfontplooiingsregime. De actualiteit van Dennendal en de
jaren zestig. Amsterdam: Bert Bakker. Over (nieuwe) sociale bewegingen: Hans Peter 
Kriesi (1986) Nieuwe sociale bewegingen. Op zoek naar hun gemeenschappelijke noemer.
(Inaugurale rede Universiteit voor Amsterdam), z.u.: z.p., 14-15; Saskia Poldervaart (2006b)
Utopisme en gender. Een historische context. In Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 26
(pp. 8-35). Amsterdam: Aksant; R. Koopmans, & J.W. Duyvendak (1992). Sociale bewegin-
gen en het primaat van de politiek. In J. W. Duyvendak, H. v. d. Heijden, R. Koopmans &
L. Wijmans (Eds.) Tussen verbeelding en macht. 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Ne-
derland (pp.11-38) Amsterdam: SUA; R. Koopmans (1996) Typologieën van sociale bewe-
gingen: Nieuw en oud, instrumenteel en expressief. Sociale Wetenschappen, 39(2), 6-22;
M. Bernstein (1997) Celebration and Suppression. The strategic uses of Identity by the Les-
bian and Gay Movement. The American Journal of Sociology 103(3), 531-565; Over na-
oorlogse wetenschap en beleid: J. W. Duyvendak (1999) De planning van ontplooiing. We-
tenschap, politiek en de maakbare samenleving. Den Haag: Sdu uitgevers.
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4 De ethische opvatting 
De vormgeving van het persoonlijk leven en de eigen identiteit veran-
dert op zichzelf en automatisch de maatschappij.

5 De voorwaardelijke opvatting
Het persoonlijk leven op orde hebben is een voorwaarde om politiek
actief te kunnen zijn.

6 De strategische opvatting
Het persoonlijke (het eigen lichaam, de eigen identiteit en het eigen le-
ven) kan als een actiemiddel worden ingezet om de bestaande maat-
schappij te confronteren en op te voeden.

In dit boek is het (eventueel gelijktijdig) voorkomen en de verspreiding van
deze zes opvattingen uitgezocht in de humanistische en de homolesbische
beweging vanaf de Tweede Wereldoorlog tot begin jaren tachtig. De zes
onderscheiden opvattingen zal ik hieronder nader toelichten.

De epistemologische opvatting
Irene Costera Meijer begint haar proefschrift over feministische bewust-
wording met een overzicht van de discussie in de nationale en internatio-
nale feministische geschiedenis en geschiedschrijving over de betekenis van
de feministische leuze ‘het persoonlijke is politiek’. Costera Meijer meent
dat de leuze in de vrouwenbeweging epistemologisch werd opgevat. De fe-
ministe Carol Hanisch had in  deze leuze gebruikt vanuit haar erger-
nis erover dat ervaringen van vrouwen als persoonlijk, en daarmee als niet
politiek relevant, werden weggezet. Hanisch wilde met deze leuze laten
zien dat persoonlijke ervaringen van vrouwen een belangrijke bron vorm-
den om de werking van de maatschappij te begrijpen. Persoonlijke pro-
blemen van vrouwen zouden niet meer individueel begrepen moeten wor-
den, maar als veroorzaakt door de maatschappij. Dat inzicht zou daarmee
ook maatschappijverandering kunnen aanjagen. 
In de praatgroepen die eind jaren zestig in de Verenigde Staten en begin
jaren zeventig in Nederland opkwamen, zouden vrouwen bezig zijn met
bewustwording van de politieke bepaaldheid van hun eigen, persoonlijke
problemen.43 Hieruit leid ik af dat sommige groepen in de jaren zestig en
zeventig de persoonlijke ervaring als kennisbron zagen om de werking van
de maatschappij mee te begrijpen. Het persoonlijke zou zich dan episte-
mologisch (kennisgenererend) tot het politieke verhouden.
Deze politieke betekenis van het persoonlijke kon volgens Anneke 
Ribberink, die zich in haar proefschrift over de feministische organisatie
Man Vrouw Maatschappij (MVM) boog, slechts opkomen doordat eind ja-
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ren zestig het begrip politiek in de beweging van kritisch links en de te-
gencultuur reeds was opgerekt.44 Ook Mieke Aerts meent dat het inzicht
dat het persoonlijke eigenlijk nog nooit niet politiek was geweest, aansloot
op het politieke radicale gedachtegoed dat eind jaren zestig heerste in
Nieuw Links en de tegencultuur: ‘Gezin, relaties en seksualiteit vormden
in deze opvattingen geen rijk der vrijheid en persoonlijke ontplooiing,
maar waren bij uitstek de kanalen waarlangs de heersende orde, mensen
aan zich bond.’ 45

De liberaalreformistische opvatting
In verschillende studies is de leuze ‘het persoonlijke is politiek’ ook op-
gevat als het plaatsen op de parlementaire en partijpolitieke agenda van
‘privékwesties’ als de werk-zorgverdeling tussen de seksen of geweld in
huis.46 Hoewel volgens Costera Meijer deze betekenis van de leuze pas
eind jaren zeventig domineerde,47 past deze opvatting ook bij het den-
ken en doen van de eerste jaren van het bestaan van MVM, dat was opge-
richt in . MVM meende dat misstanden in het persoonlijk leven, zoals
seksueel geweld en traditionele rolverdelingen, via de partijpolitiek op-
gelost konden worden. Volgens Ribberink behoort MVM daarmee tot een
bredere links-liberale feministische stroming, die meestal in navolging
van de theorievorming in de VS ‘liberal feminism’ is genoemd, namelijk
een feminisme dat binnen het bestaande politieke systeem werkelijke
seksegelijkheid nastreefde.48 Het persoonlijke was idealiter niet politiek,
maar om dat te bewerkstelligen moest er eerst een aantal zaken in de
maatschappij via institutionele politiek worden aangepakt. Eenzelfde op-
vatting over de verhouding tussen het persoonlijke en het politieke ver-
schuilt zich achter wat tegenwoordig vaak onder ‘identiteitspolitiek’
wordt verstaan: het claimen van rechten en belangen op basis van een af-
gebakende identiteit. 
Het persoonlijke persoonlijk houden met hulp van de gevestigde politie-
ke orde, was ook het doel van de conservatief-liberale feministen (of clas-
sic-liberal feminists) die in de jaren tachtig in Nederland meer voet aan de
grond kregen. Deze conservatief-liberale feministen verschilden op één
belangrijk punt van de meer gematigde sociaaldemocratische en sociaal-
liberale feministen: de mening over hoeveel staatsinterventie toelaatbaar
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44 Ribberink (1998) Leidsvrouwen en zaakwaarneemsters, 148. 
45 Aerts (1993) De politiek van de katholieke vrouwenemancipatie,10.
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persoonlijk is politiek: een fatale combinatie? Tijdschrift voor Genderstudies 6(2), 2-4. 
47 Costera Meijer (1996), m.n.: 8, 272.
48 Ribberink (1998), 24, 58-59, 145-146; Anneke Ribberink (2006) Man Vrouw Maatschappij
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ders (pp. 71-86). 
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is.49 Conservatief-liberale feministen wilden deze minimaal houden. On-
danks dit belangrijke verschil tussen deze twee feministische stromingen
lag achter beide dezelfde opvatting: het bestaande politieke systeem dient
het persoonlijke te beschermen tegen invloeden van buiten.
De opvatting dat het persoonlijke met behulp van de bestaande politieke
orde persoonlijk moest blijven, heb ik liberaalreformistisch genoemd. ‘Li-
beraal’ omdat het in deze opvatting gaat om het persoonlijke te bevrijden
van en beschermen tegen invloeden van buiten: het doel is het bewerk-
stelligen van autonomie en vrijheid. ‘Reformistisch’ om te benadrukken
dat het in deze opvatting gaat om het bevrijden van het persoonlijke van
bemoeienis van anderen middels en binnen het huidige bestaande politiek-
maatschappelijke systeem. Daarmee sluit ik aan bij literatuur over sociale
bewegingen waarin bewegingen reformistisch worden genoemd als zij naar
geleidelijke veranderingen streefden in het huidige politieke systeem en
onderhandelden met de overheid.50

De revolutionaire opvatting
Het beeld dat alles in de jaren zestig politiek was, is vaak begrepen als de
‘radicalisering’ van de politiek. De Liagre Böhl meent dat de politisering
van alle levensgebieden in de jaren zestig en zeventig zich manifesteerde
in de fundamentele, sociaalrevolutionaire maatschappijkritiek van radi-
cale jongeren.51 Hellema toont in Nederland en de jaren zeventig dat
verscheidene groepen radicalen en revolutionairen eind jaren zestig en
begin jaren zeventig meenden dat persoonlijke, individuele problemen
opgelost konden worden door een totale omverwerping en verandering
van de huidige maatschappelijke orde met haar klassentegenstellingen,
uitbuiting, vervreemding en onderdrukkende structuren.52 De aanhang
van het socialisme, of op zijn minst van een radicale hervorming van het
kapitalisme, was in deze jaren gegroeid, zowel binnen de partijpolitiek
(de PvdA, PPR en CPN) als buitenparlementair (de studentenbeweging,
maoïstische splintergroepen en het socialistisch feminisme van Dolle
Mina). De opkomst van deze revolutionaire gezindheid in Nederland
kan, wanneer de analyse van Evelien Tonkens in haar proefschrift over
Dennendal gevolgd wordt, begrepen worden tegen de achtergrond van
een breder gedeeld maatschappelijk ideaal, dat van de ‘spontane zelfont-
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49 Een debat dat tot op heden, en zeker in de Verenigde Staten, speelt. Voor Nederland zie
bijvoorbeeld: Rian Voet (1988) Republikeins feminisme. Krisis (31), 65-74. 

50 Rhys H. Williams (2005 [2004]) The Cultural Context of Collective Action. Constraints, Op-
portunities and the Symbolic Life of Social Movements. In D. Snow, S. A. Soule and H. Kriesi
(red.) The Blackwell companion to social movements (pp. 91-115). Malden, MA (etc), Black-
well, m.n.: 103. 

51 De Liagre Böhl (1999), m.n.: 298.
52 Hellema (2012) Nederland en de jaren zeventig, m.n.: 78. 
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plooiing’. Volgens haar domineerde in het Nederland van de jaren zestig
de opvatting dat wanneer de vervreemdende maatschappelijke structuren
verdwenen zouden zijn, de mens zich automatisch ten goede zou ont-
wikkelen.53

De verhouding tussen het persoonlijke en het politieke zou in de jaren
zestig en zeventig dus een revolutionair karakter krijgen: pas na een fun-
damentele herziening van de kapitalistische maatschappij zou het per-
soonlijke vrij zijn en kon vanuit eigen idealen geleefd worden. Mensen die
deze revolutionaire opvatting deelden, zouden geen vertrouwen hebben in
de geleidelijke stappen van de liberaalreformisten om autonomie en vrij-
heid te bewerkstellingen of om in het klein de eigen idealen al te gaan le-
ven. Eerst moest, zoals Saskia Poldervaart stelde, de vijand, het politiek-
maatschappelijke systeem, verslagen worden.54

Een reden om het bijvoeglijk naamwoord ‘revolutionair’ voor de wens
voor deze fundamentele herziening van de maatschappij te gebruiken en
niet ‘radicaal’, is het gebruik van het woord ‘radicaal’ in feministische li-
teratuur. Het radicaal feminisme wordt in nationale en internationale lite-
ratuur onderscheiden van het marxistisch en socialistisch feminisme om-
dat dit feminisme een andere algemene vijand aanwijst: niet het kapitalis-
me maar de mannenoverheersing (het patriarchaat).55 Belangrijk is dat in
de revolutionaire opvatting eerst de maatschappij fundamenteel veranderd
moest worden – de vijand verslagen moest worden (hoe die dan ook werd
gedefinieerd) – voordat het persoonlijk leven volgens de eigen idealen ge-
leefd kon worden.

De ethische opvatting
Uit het radicaal feminisme is een andere opvatting over de verhouding van
het persoonlijke en politieke te destilleren dan de revolutionaire: namelijk
de ethische opvatting. ‘Ethisch’ vat ik breed op, als vormgeving van ie-
mands identiteit en levenswijze in relatie tot anderen. Radicaal-feministen
meenden dat het patriarchaat ontregeld zou worden als vrouwen een ei-
gen levenswijze en identiteit gingen vormgeven. Volgens Aerts werd de fe-
ministische leuze ‘het persoonlijke is politiek’ in de jaren zeventig niet al-
leen epistemologisch begrepen, maar ook gezien als opdracht om het per-
soonlijke zelf ‘tot terrein van machtsvorming en politieke actie’ te ma-

WERD ALLES POLITIEK IN DE JAREN ZESTIG? 

53 Tonkens (1999) Het zelfontplooiingsregime, 23-24.
54 S. Poldervaart (2006a) The Utopian Politics of Feminist Alterglobalization Groups. The Im-

portance of Everyday Life-politics and Personal Change for Utopian Practices. Gepresen-
teerd op Amsterdam Social Science Research (ASSR) working papers, no. 1; Saskia Polder-
vaart (2006c) Van persoonlijke politiek naar institutionalisering. Socialistisch feminisme in
Nederland 1970-1989. In Alles kon anders (pp. 87-108), 88-89.

55 Over het voorkomen en de verbreidheid van het radicaal feminisme in Nederland: Aerts
(1994), 11-13; Costera Meijer (1996), 154-159; Ribberink (1998), 145-201.
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ken.56 Ook in Costera Meijers bespreking van feministische bewustwording
in Nederland wordt duidelijk dat het persoonlijke niet alleen gezien werd
als kennisbron voor maatschappijtheorie, maar dat de bewustwording ook
een proces van zelftransformatie impliceerde; het zou gaan om ‘verande-
rende verhoudingen van vrouwen/feministen tot zichzelf ’.57 Die verande-
rende verhouding tot zichzelf zou zelf ook al maatschappijhervormende
kracht bezitten. Door als vrouw een eigen identiteit en leven als vrouw te
vormen, zou automatisch de maatschappij veranderen. Deze was immers ge-
baseerd op het idee dat vrouwen geen eigen identiteit hadden. Het geloof
dat de wereld veranderd werd door zelf andere levenswijzen uit te vinden
en organisaties op te richten was springlevend in het nationale en interna-
tionale feminisme uit die tijd.58 Dit geloof had ook zijn invloed op liberaal-
reformistische organisaties als MVM en socialistische groepen als Dolle Mina.
Ook Poldervaart, die utopische bewegingen heeft bestudeerd, laat zien dat
de opvatting dat het vinden van een eigen levenswijze een politieke bete-
kenis had, populair was onder feministen.59 Het leven in een woongroep,
het weigeren de afwas te doen, het lesbisch zijn – dat waren allemaal po-
litieke daden. Daarmee bouwde de feministische beweging voort op uto-
pische praktijken die in meerdere linkse vernieuwingsbewegingen en in de
tegencultuur eind jaren zestig waren ontstaan. De overtuiging dat een
nieuwe manier van leven tegenwicht zou bieden aan de maatschappij kon
je in die tijd vinden in communes, praktijken van seksuele bevrijding, po-
gingen tot antiautoritaire opvoeding en in het gebruik van drugs.60 Zo
meende de voor de tegencultuur invloedrijke schrijver Charles Reich dat
door het veranderen van de cultuur en de kwaliteit van ons individuele le-
ven, de politiek en uiteindelijk de hele maatschappelijke structuur zou ver-
anderen.61 Ook in provo was deze ethische opvatting te vinden: provo was
niet alleen een (verbeelding van) kritiek, maar wilde ook alternatieve idee-
en ontwikkelen en uitdragen.62 Jan Willem Duyvendak meent in De plan-
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56 Mieke Aerts (1981) Op zoek naar konstrukties van vrouwelijkheid, naar aanleiding van drie
katholieke vrouwenorganisaties in het interbellum. In Tweede jaarboek voor vrouwenge-
schiedenis (pp.132-145). Nijmegen: SUN, m.n.:133. Aerts’ analyse van de leuze was in-
vloedrijk en werd overgenomen door Siep Stuurman (1982) De politiek, het sociale en het
persoonlijke. Tegenwerping en problemen. In Het politicologen-debat (pp. 71-99).

57 Costera Meijer (1996), m.n. 9-11. 
58 Aerts (1994), 11-13; Anne M. Valk (2002) Living a feminist lifestyle. The intersection of the-

ory and action is a lesbian feminist collective. Feminist studies 28(2), 303-332. 
59 Poldervaart (2006c) Van persoonlijke politiek naar institutionalisering. 
60 Ribberink (1998), 148.
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62 Niek Pas (2003) Imaazje. De verbeelding van Provo 1965-1967. Amsterdam: Wereldbiblio-
theek, m.n.: 340.
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ning van ontplooiing dat in de jaren zestig steeds meer mensen, zoals de
kabouters, het eigen leven als politiek zagen.63 Iets soortgelijks concludeert
Adam Lent voor het westen in het algemeen. Hij stelt dat de jaren zestig
en zeventig naast de gematigde (door mij liberaalreformistisch genoemde)
of transformerende (door mij revolutionair genoemde) bewegingen op-
vallend veel persoonlijk-lokale bewegingen kenden, bewegingen waarin
mensen in het hier-en-nu, het eigen leven en de omgeving wilden veran-
deren.64

De focus op identiteit als het vormen van een eigen levensstijl en cultuur
van bewegingen zou zelfs zo kenmerkend zijn voor het activisme in de ja-
ren zestig en zeventig, dat onderzoekers als Alberto Melucci en Alain 
Touraine menen dat er sprake was van een nieuw soort bewegingen: ‘de
nieuwe sociale bewegingen’.65 Deze nieuwe bewegingen zouden tegen het
instrumentele, rationele denken staan van ‘oude’ sociale bewegingen, zo-
als de negentiende-eeuwse arbeidersbeweging, die vooral het beïnvloeden
van politieke besluitvorming op het oog zou hebben gehad. Zo stelt Hans
Peter Kriesi over deze bewegingen en hun expressieve acties: 

‘De expressieve acties vormen dus niet alleen een ritueel waarmee de nieuwe
identiteit voor de activisten en hun omgeving bekrachtigd wordt, zij worden
ook niet alleen instrumenteel ter constructie van een nieuwe identiteit opge-
vat, zij vormen als verwezenlijking van een nieuw stuk niet instrumenteel op-
gevat leven ook een doel in zich zelf, een bijdrage tot de realisering van een
kwalitatief nieuwe levenswijze. In deze zin moet men, denk ik, de leus van de
vrouwenbeweging “het persoonlijk is politiek” interpreteren.’66

Naast de focus op identiteit, levensstijl en subcultuur zouden deze bewe-
gingen, die ongeveer gelijktijdig in verschillende westerse landen opkwa-
men, veelal een losse, bottom-up organisatievorm kennen, onconventio-
nele actievormen gebruiken, een achterban afkomstig uit de ‘nieuwe mid-
denklasse’ hebben en zich op postmaterialistische thema’s richten: gelijk-
heid, emancipatie, zorg voor vrede en leefmilieu.67

Dit onderscheid tussen nieuwe en oude bewegingen op basis van de ge-
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berto Melucci (1989) Nomads of the Present. Social movements and Individual Needs in
Contemporary Society. Philadelphia: Temple University Press; Alain Touraine (1981) The Voice
and the Eye. An Analysis of Social Movements. Cambridge: Cambridge University Press.

66 Kriesi (1986) Nieuwe sociale bewegingen, 14-15.
67 Hein-Anton van der Heijden (2000) Tussen aanpassing en verzet. Milieubeweging en mi-

lieudiscours. Utrecht: Ambo.

Z1225revisie2_HE20  13-09-16  08:54  Pagina 29



richtheid op identiteit en levensstijl is door verschillende theoretici ver-
worpen. Zo liet Craig Calhoun zien dat identiteitsvorming ook van belang
was voor een ‘oude’ beweging als de arbeidersbeweging begin negentien-
de eeuw.68 Ook Poldervaart meent dat utopische of zoals tegenwoordig
genoemd ‘pre-figuratieve politiek’, het leven in het hier-en-nu volgens je
eigen idealen, geenszins een uitvinding was van de jaren zestig en zeven-
tig.69 Ondanks de nuancering van de eigenheid van de politiek van de nieu-
we sociale bewegingen, is de aandacht voor identiteit in sociale bewegin-
gen in de jaren zestig en zeventig niet verloren gegaan. Soms werd op ba-
sis van het belang van identiteitsvorming en levensstijl een onderscheid ge-
maakt tussen verschillende fasen in bewegingen. Ook is te zien hoe iden-
titeitsvorming gebruikt wordt om een nieuw onderscheid tussen soorten
sociale bewegingen te maken. Zo toonde Koopmans aan dat de focus op
identiteitsvorming en levensstijl niet elke ‘nieuwe sociale beweging’ uit de
jaren zestig en zeventig typeerde, maar slechts bepaalde ‘types’: zoals de
homo- en vrouwenbeweging. De milieu-, vredes- en antikernwapenbewe-
ging uit die tijd zouden volgens Koopmans met hun acties primair con-
crete politieke doeleinden op het oog hebben gehad en daarmee ‘instru-
menteel’ zijn.70 Maar ook deze indeling kreeg de nodige kritiek; alle socia-
le bewegingen zouden zich bezig houden met collectieve identiteitsvor-
ming.71

Of de aandacht voor de politieke betekenis van identiteit en levensstijl een
nieuw fenomeen was in de jaren zestig en zeventig is sterk betwijfeld. Toch
doen twee studies vermoeden dat er in de jaren zestig wel degelijk iets ver-
anderd is in de opvatting dat de vormgeving van het persoonlijke leven de
maatschappij kon veranderen. Aerts’ dissertatie over de politiek van de ka-
tholieke vrouwenemancipatie toont dat de eigen identiteit als kwestie
speelde bij katholieke vrouwenorganisaties in de periode -, maar
dat deze geen expliciete politieke betekenis kreeg.72 Uit de studie van 
Tonkens valt af te leiden dat de vormgeving van het individuele leven in de
eerste twee decennia na de oorlog ook als een middel werd gezien om de
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68 Craig Calhoun (2000) ‘New social movements’ of the early nineteenth century. In K. Nash
(Ed.) Readings in contemporary political sociology (pp. 129-155). Malden | Oxford: Blac-
kwell Publisher. 
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fatsoen en zekerheid. Het uitdagende feminisme van de utopisch socialisten. Amsterdam:
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70 Koopmans & Duyvendak (1992) Sociale bewegingen en het primaat van de politiek; Koop-
mans (1996) Typologieën van sociale bewegingen.

71 Sawitri Saharso (2000) Identiteiten in beweging: een nabeschouwing. In T. Sunier e.a. (red.)
Emancipatie en subcultuur. Sociale bewegingen in België en Nederland (pp. 180-198). Am-
sterdam: Instituut voor publiek en politiek.
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maatschappij te verbeteren. Maar met één groot verschil: het individuele
leven van de ander was het materiaal dat in de jaren veertig en vijftig ver-
anderd diende te worden.73

De voorwaardelijke opvatting
Mary Bernstein meent dat dankzij de new social movement-benadering
meer wetenschappers gericht zijn op de rol die identiteit, levensstijl en cul-
tuur spelen in sociale bewegingen, ongeacht of deze bewegingen nu
‘nieuw’ of ‘oud’ zijn. Zelf meent zij dat er verschillende functies van col-
lectieve identiteit in een sociale beweging te onderscheiden zijn die ook ge-
lijktijdig aanwezig kunnen zijn. Het bezig zijn met identiteit, levensstijl en
cultuur in een sociale beweging moet volgens haar niet altijd begrepen
worden als een inherente maatschappijveranderende kracht, zoals hierbo-
ven beschreven is in de ethische opvatting. Dat bewegingen bezig waren
met de persoonlijke en collectieve identiteit diende er vaak ook toe om te
zorgen dat de achterban versterkt werd, zich meer opgenomen zou voe-
len in de gemeenschap, en daardoor beter inzetbaar zou zijn voor de doe-
len van een beweging. ‘Identiteit als empowerment’ zou dan te onder-
scheiden zijn van ‘identiteit als doel’.74 Waar Bernstein zich vooral richt
op het effect dat het creëren en uitdragen van een collectieve identiteit heeft
op het vinden en mobiliseren van een achterban, richt ik mij meer op een
andere opvatting waar zij met haar analyse aan raakt: de opvatting dat de
gerichtheid op het eigen persoonlijk leven en identiteit een belangrijke voor-
waarde was om politiek bezig te kunnen zijn. Het persoonlijk leven was
in deze opvatting dus niet zozeer zelf politiek, maar moest eerst op orde
zijn zodat mensen überhaupt konden gaan vechten voor politieke doelen. 

De strategische opvatting
Bernstein onderscheidt een derde rol die collectieve identiteit in sociale be-
wegingen speelt, namelijk als strategie. Een collectieve identiteit van een
minderheid zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden om op verschillen
te wijzen met de meerderheid, met als doel het bestaande dominante dis-
cours te bekritiseren. Die identiteit kon ook worden ingezet om juist op
overeenkomsten te wijzen, en had dan het doel de meerderheid op te voe-
den.75 Demonstratieve zichtbaarheid van de eigen identiteit is bij meerde-
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73 Tonkens (1999), 21-26. Zie ook: Duyvendak (1999), 10-15.
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re protestgroepen in de jaren zestig aanwijsbaar, bijvoorbeeld bij leuzen
zoals ‘Black is Beautiful’. De coming-out van homoactivisten kan eveneens
gezien worden als een typisch voorbeeld hiervan. Anderen confronteren
met de eigen homoseksualiteit was daarmee een strategisch middel om ho-
moacceptatie te bevorderen. Vaak wordt de coming-out gezien als een
nieuwe strategie van de homobeweging eind jaren zestig.76 De vraag is of
dit inzetten van de eigen identiteit als een strategie om de maatschappij op
te voeden of te confronteren een nieuw fenomeen was. Om dit verder uit
te zoeken onderscheid ik in dit proefschrift een zesde opvatting over de
verhouding tussen het persoonlijke en het politieke, namelijk de strategi-
sche: het persoonlijke (de eigen identiteit, maar ook het eigen lichaam en
het eigen leven) wordt als een actiemiddel ingezet om de bestaande maat-
schappij te confronteren en op te voeden. 

Methode en materiaalselectie
Om deze opvattingen over de verhouding tussen het persoonlijke en het
politieke te kunnen ontdekken in de humanistische en de homolesbische
beweging, wordt in dit boek een ruime definitie van politiek gehanteerd:
als elke bewuste aanzet tot veranderen of behouden van de inrichting van
de maatschappij.77 De opvattingen over politiek in de bewegingen breng
ik in kaart op basis van een historisch onderzoek naar de (discussie over
de) doelstellingen, ideologie, strategieën, activiteiten en tactieken van de
bewegingen. Daarbij heb ik zowel oog gehouden voor de meervoudig-
heid als de aanwezige hegemonie in de beweging. Door deze benadering
van politiek meen ik dat de verschuivingen in opvattingen over wat tot
politiek gerekend kan worden en wat niet, zichtbaar blijven. Om de
vorm van de strijd van de beweging te begrijpen is het noodzakelijk om
het denken en doen van elke beweging eerst apart te contextualiseren
voordat er overkoepelende conclusies getrokken kunnen worden over de
verhouding tussen het persoonlijke en het politieke in beide bewegingen
in de periode -, en over de wijze waarop de jaren zestig daarin
verschijnen. 
Met contextualiseren bedoel ik niet dat ik de vorm van de strijd van elk
van de twee bewegingen invoeg in grote verhalen over ‘de’ politieke cul-
tuur van Nederland, zoals pacificatiedemocratie versus participatiedemo-
cratie, harmonie- versus conflictmodel, verzuiling versus ontzuiling. In
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plaats daarvan plaats ik de strijd van elk van de twee bewegingen in hun
eigen historische contexten door de gebruikte taal, dominante vertogen,
symboliek en actievormen te vergelijken met die van bewegingen die zich
met vergelijkbare inhoudelijke kwesties bezig hielden, zoals andere acti-
visten, kerkelijke organisaties en politieke partijen. Ik richt mij daarbij in
eerste instantie op de bewegingen waarmee humanisten en homoseksue-
len directe interactie hadden.
Voor een historicus is deze benadering zeer gebruikelijk. Toch is dit con-
textualiseren voor elk van de twee bewegingen die in dit proefschrift cen-
traal staan tot op heden maar op zeer beperkte schaal gebeurd. In de ge-
schiedschrijving van de homolesbische beweging zijn sporen van de ge-
zaghebbende politieke procesbenadering te vinden.78 Deze benadering
binnen de sociale-bewegingsstudies begrijpt de vorm (het denken en doen)
en het succes van de beweging wel vanuit de context van het land, maar
beperkt deze tot de mogelijkheden die nationale politieke omstandigheden
bieden aan de beweging om verandering te initiëren. Een veelvoorkomen-
de kritiek op de politieke procesbenadering is dat door deze focus kwes-
ties als cultuur, ideologie en identiteit uit het zicht verdwijnen. Zo zouden
de culturele doelen van een beweging onderbelicht blijven.79

De geschiedschrijving over de naoorlogse humanistische beweging is min-
der theoretisch geïnformeerd dan die van de homolesbische beweging; zij

WERD ALLES POLITIEK IN DE JAREN ZESTIG? 
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tional Imprints of a Worldwide Movement (158-183).Philadelphia: Temple University Press.
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Giugni (1995). New Social Movements in Western Europe. A Comparative Analysis. Min-
neapolis: University of Minnesota Press. 
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verhaalt veelal descriptief het reilen en zeilen van de humanistische orga-
nisaties en diensten.80 Daarbij zijn deze organisaties en activiteiten maar
beperkt in een bredere maatschappelijke context gezet, zoals Willeke Los
in een historiografisch artikel over het vrijdenken in Nederland heeft ge-
constateerd.81 Een uitzondering is het recente proefschrift van Vincent
Stolk over humanisten, opvoeding en onderwijs, dat de wisselwerking tus-
sen het denken van vrijdenkers en humanisten met dat van andere peda-
gogische denkers centraal stelt.82 Wanneer politiek ter sprake komt in de
geschiedschrijving over de humanistische beweging, wordt deze voorna-
melijk institutioneel begrepen.83

Doel en gekozen benadering van het onderzoek hebben consequenties ge-
had voor de selectie van primaire bronnen. De bronnen waaruit geput kan
worden bij zowel de naoorlogse humanistische beweging als de homo- en
lesbische beweging zijn talrijk. Van beide bewegingen zijn in de naoorlogse
tijd meters archiefmateriaal overgebleven, van gestencilde pamfletten tot
notulen van vergaderingen. Vooral de uitwaaiering van de homolesbische
beweging vanaf de jaren zestig naar talloze lokale en regionale groepen en
afdelingen en de opkomst van vele commerciële publicaties hebben scher-
pe keuzes noodzakelijk gemaakt. Allereerst heb ik vanwege de grote hoe-
veelheid beschikbare schriftelijke bronnen zeer beperkt gebruik gemaakt
van mondelinge bronnen. Daar ben ik slechts een paar keer van afgewe-
ken, toen het materiaal erom vroeg. Oral history van beide bewegingen
was een interessant, maar geheel ander onderzoek geworden.84

Mijn uitgangspunt om de vorm en inhoud van de bewegingen te schetsen
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vormden de landelijke tijdschriften van elk van de twee bewegingen. Die
heb ik aangevuld met archiefmateriaal dat via de inventarissen van de ar-
chieven en met behulp van de tijdschriften verder is opgezocht. Vooral bij
de homobeweging stuitte ik hierbij op problemen: de hoeveelheid tijd-
schriften voor de homoseksuele doelgroep die in de jaren zeventig op-
kwam is enorm. Van elk tijdschrift bekend bij IHLIA LGBT Heritage
(voorheen het Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Ar-
chief) en Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis,
heb ik een nummer ingezien om zo de geschiktheid voor mijn onderzoek
te beoordelen. De landelijke tijdschriften die (voor zover ik op basis van
dat nummer kon zien) alleen maar op erotiek en commercie waren gericht
heb ik niet meegenomen in mijn onderzoek. Bij twijfel heb ik meerdere
nummers bekeken. Een belangrijke afbakening was verder de regio. Hoe-
wel ik van alle nieuwe homolesbische- of humanistische groepen en initi-
atieven de tijdschriften en vaak ook het archiefmateriaal heb bestudeerd,
heb ik dit niet gedaan voor de bladen van regionale afdelingen van het HV

en het COC. Deze bladen heb ik niet systematisch doorgenomen, maar pas
bekeken wanneer ernaar werd verwezen in discussies (de sneeuwbalme-
thode). Daardoor geef ik vooral een landelijk beeld van de beweging, een
beeld dat vaak bepaald werd door de grote (studenten)steden waar de be-
langrijkste organisaties en actiegroepen vertoefden. 

Leeswijzer
Dit proefschrift bestaat naast de inleiding en conclusie uit twee inhoude-
lijke delen. In het eerste deel staat in drie hoofdstukken de humanistische
beweging centraal. Elk hoofdstuk is thematisch-chronologisch opge-
bouwd en beslaat de hele onderzoeksperiode. Deze primair thematische
opbouw is gekozen omdat er duidelijk drie verschillende discussies te on-
derscheiden zijn over het denken en doen, en de plek en rol van de huma-
nistische beweging in de samenleving. Allereerst is er de discussie over de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van humanisme. Ten tweede de
discussie over de verantwoordelijkheid van humanisme voor het individu,
en in het bijzonder zijn gezins- en seksuele leven. Tot slot de discussie over
de vraag op welke kwesties het HV zich als belangenbehartiger van bui-
tenkerkelijken diende te richten. 
Het tweede deel, over de homolesbische beweging, wordt ingeleid met een
bespreking van de historische en sociologische literatuur over de homoles-
bische beweging. Dit deel, dat verder bestaat uit drie empirische hoofd-
stukken, is chronologisch opgebouwd: in hoofdstuk vijf bespreek ik de
vroege jaren van het C.O.C. vanaf de Tweede Wereldoorlog tot begin jaren
zestig, in hoofdstuk zes zet ik het revolutionaire van de seksuele revolutie
in de jaren zestig centraal en in hoofdstuk zeven focus ik op de jaren ze-
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ventig en de rol die identiteit speelde in de homolesbische beweging. De re-
den om in het tweede deel wel te kiezen voor een chronologische opbouw
is omdat de thematiek waarmee de homolesbische beweging zich bezig
hield (ook al veranderde deze in de onderzochte periode) beperkter van
omvang was en minder ter discussie stond dan het geval was bij humanisten.
In de conclusie formuleer ik een antwoord op de vraag wat, op basis van
inzichten uit beide bewegingen, in de jaren zestig veranderde in de opvat-
tingen over de verhouding tussen het persoonlijke en het politieke. Daar-
naast bespreek ik de waarde van mijn aanpak om politiek van deze twee
bewegingen via de zes onderscheiden opvattingen te bestuderen. Het ver-
meende verband tussen religieuze en seksuele veranderingen en de be-
langrijkste aanvullingen en bijstellingen van de historiografie worden
eveneens in de conclusie verwoord. Tot slot vraag ik mij alles overziend
af: klopt de beeldvorming en waren de jaren zestig nu echt zo anders en
was inderdaad alles politiek?

De gekozen terminologie: humanisten, homoseksuelen en bewegingen
Rest nog een opmerking over het gekozen woordgebruik in dit proef-
schrift. Allereerst de keuze om te spreken over ‘bewegingen’. Zeker in de
eerste twee naoorlogse decennia gaat het vooral over het denken en doen
van twee organisaties binnen deze bewegingen: het HV en het C.O.C. Bei-
de organisaties zijn van groot belang geweest. Ze waren een belangrijke
plek waar individuele humanisten respectievelijk homoseksuelen (m/v)
zich organiseerden en hadden een functie als voertuig voor hun gedachte-
goed. Desondanks heb ik mijn onderzoek niet tot deze organisaties be-
perkt, maar heb ik alle actiegroepen en initiatieven die zichzelf als on-
godsdienstig humanistisch of homoseksueel bestempelden bekeken en,
waar relevant voor mijn onderzoek, beschreven. Hoewel ik spreek over
een ‘beweging’, hetgeen een eenheid kan suggereren, benoem ik ook ver-
schillen in de groepen en achterban die vervolgens ook tonen dat deze een-
heid relatief is. Het is een constructie om over groepen met een (ten dele)
overlappend strijdpunt te spreken. Desondanks is de keuze om te spreken
over ‘beweging’ gerechtvaardigd omdat tijdgenoten zelf zich wel degelijk
onderdeel voelden van een beweging.
Ik spreek in dit proefschrift vrij onproblematisch over humanisten en de
humanistische beweging. Met humanisten doel ik op mensen die zichzelf
in deze jaren als ongodsdienstig humanistisch identificeerden. Vaak waren
deze mensen aangesloten bij het HV. Veel humanisten van het HV zouden
zelf het bijvoeglijk naamwoord ‘ongodsdienstig’ niet gebruiken. In hun
ogen was er geen ander humanisme dan ongodsdienstig humanisme, dat
enig religieus besef niet per definitie uitsloot. Er was echter ook een sub-
stantiële groep religieuze denkers die in die tijd een ‘theonoom humanis-
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me’ voorstonden.85 Toch was het HV succesvol in het claimen van het
woord humanisme voor een ongodsdienstige levensbeschouwing: huma-
nisme kreeg in toenemende mate de betekenis van ongodsdienstig huma-
nisme.86

De gebruikte terminologie ligt bij de tweede casus, de homolesbische be-
weging, ingewikkelder. Verschillende begrippen circuleerden, zoals ‘ura-
nïer’, ‘geïnverteerde’, ‘homofiel’, ‘homoseksueel’, ‘lesbisch’, ‘flikker’ en
‘pot’. Aan deze begrippen kleefden verschillende betekenissen, soms ook
afhankelijk van wie ze gebruikte. Zo werden met het woord ‘homofiel’
soms ook biseksuelen, pedofielen en wat we nu transgender personen noe-
men, aangeduid en soms niet. Deze diversiteit in woordgebruik en bete-
kenissen hoop ik zo goed mogelijk te ondervangen door in de hoofdstuk-
ken het spreken over homoseksualiteit zelf te behandelen als een historisch
fenomeen. In de eerste twee inhoudelijke hoofdstukken kies ik ervoor om
te spreken over homoseksueel, homoactivist en homobeweging. Het ge-
bruik van deze termen heeft als groot nadeel dat het aandeel van vrouwen
onzichtbaar wordt. De begrippen hebben oorspronkelijk een universele
betekenis, maar worden vaak alleen geassocieerd met mannen. Die on-
zichtbaarheid van vrouwen ondervang ik door ook expliciet aandacht te
besteden aan de rol van vrouwen in de homobeweging in die tijd. Op het
moment dat een groot aantal homoseksuele vrouwen zich los van de ge-
mengde homo-organisatie het COC (toen geschreven zonder puntjes) au-
tonoom ging organiseren, zichzelf lesbisch ging noemen en zichzelf meer
als deel van de feministische dan als deel van de homobeweging zag, kies
ik ervoor om niet meer te spreken over de homobeweging, maar over de
homolesbische beweging. Ook kies ik er vaak voor het woord homoacti-
vist te gebruiken in plaats van het woord homoseksueel. Reden daarvoor
is dat in de door mij onderzochte periode het spreken over homoseksue-
len als een groep mensen, te onderscheiden van heteroseksuelen, juist be-
discussieerd werd. Ten slotte schrijf ik het COC met of zonder puntjes af-
hankelijk van wat in die periode gebruikelijk was. Vanwege de leesbaar-
heid heb ik ervoor gekozen om niet elke keer de volledige, officiële naam
uit te schrijven, zoals vanaf  het Cultuur Ontspannings Centrum, van-
af  Nederlandse Vereniging van Homofielen COC en vanaf  Ne-
derlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC.
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85 Zo spreekt de invloedrijke christensocialist Willem Banning over een theonoom humanis-
me in: W. Banning (1936) Wat dunkt u van de mens? Arnhem: Van Loghum Slaterus, m.n.:
196-206; en over een christelijk humanisme in: W. Banning (1947) Het Humanistisch Ver-
bond in Nederland.Wending 2(4), 229-32. Zie ook Van Praags twijfel of humanistische ka-
tholieken en humanistische vrijzinnig-protestanten zich wel met recht christelijk konden
noemen: J.P. van Praag (1951) Een poging tot plaatsbepaling. [Utrecht]: HV.

86 P. Derkx (1998) Het woord “humanisme”. Opkomst en betekenis. In Voor menselijkheid of
tegen godsdienst? (pp. 10-33). 
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Deel I

De humanistische beweging
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1 Humanistische maatschappelijke politieken.
Mens en Wereld

Eén van de dominante verhalen over het Nederland van de jaren zestig van
de vorige eeuw is dat van de snelle ontkerkelijking. ‘Het vreemde sterven
van het christendom’ noemde godsdienstsocioloog Peter van Rooden het
fenomeen. In tien jaar tijd zou Nederland van één van de meest volgzame
kerkgemeentes veranderen in een opstandig seculier land. Dit ging op-
merkelijk snel en abrupt. Het idee dat er sprake zou zijn van een geleide-
lijke ontwikkeling, waarin de maatschappelijke invloed van het christen-
dom door moderniseringsprocessen in toenemende mate ingeperkt werd
– de klassieke sociologische secularisatiethese – wijst Van Rooden van de
hand.87 De maatschappelijke betekenis van godsdienst was volgens hem tot
de jaren zestig onbetwist. Andere studies ondersteunen zijn theorie: deze
wijzen eveneens op het grote belang dat de naoorlogse politieke en intel-
lectuele elites tot de jaren zestig en zeventig bleven hechten aan godsdienst.
Weliswaar bevroegen de vertegenwoordigers van de ‘doorbraak’ in de we-
deropbouwtijd godsdienst als basis van politieke partijvorming, maar de
waarde van religie voor samenleving en individu werd niet in twijfel ge-
trokken. Godsdienst kreeg een vanzelfsprekende rol toebedeeld in het
geestelijk en zedelijk herstel van het volk.88 Veel van de doorbraakverte-
genwoordigers meenden dat godsdienst haar eigenlijke functie pas goed
kon vervullen wanneer die niet vermengd werd met politieke strijd.89

In de wederopbouwtijd werd door culturele en politieke elites niet alleen
groot belang gehecht aan godsdienst maar ook aan levensbeschouwing in
bredere zin. Dit maatschappelijk belang komt tot uiting in de oprichting
van Humanitas in  en het Humanistisch Verbond (HV) in . Op aan-
dringen van de commissie die verantwoordelijk was voor de wederop-
bouw, kwam de stichting Humanitas tot stand. Het doel was om buiten-
kerkelijken bij te staan met ‘individuele, geestelijke, en morele bijstand van
mens tot mens’.90 De oprichters van Humanitas vonden de levensbe-
schouwelijke grondslag voor hun maatschappelijk werk in het humanis-



87 Peter van Rooden (2004) Oral history en het vreemde sterven van het Nederlandse christen-
dom. Zie ook: Peter van Rooden (1996) Religieuze regimes. Over godsdienst en maat-
schappij in Nederland 1570-1990. Amsterdam: Bert Bakker.

88 George Harinck en Lodewijk Winkeler (2006) De twintigste eeuw. In Herman Selderhuis
(red.) Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis (pp. 723-912). Kampen: Kok, m.n.: 813; J.
Bank (1978) Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volks Beweging. Deventer: Klu-
wer, m.n. 260-261. 

89 Bram Mellink (2011) Tweedracht maakt macht. De PvdA, de doorbraak en de ontluikende
polarisatiestrategie (1946-1966). BMGN 126(2), 31-53, m.n. 37; Zie ook voor de rol van le-
vensbeschouwing in de doorbraakbeweging: Van Dam (2011) Staat van Verzuiling.

90 Zwierstra (1994) Geen opgeheven vinger, maar een uitgestoken hand, 15-18. 
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me. Na de oorlog meende een andere groep humanisten dat er een vereni-
ging moest komen om ongodsdienstige buitenkerkelijken te helpen hun le-
ven verantwoordelijk en in gemeenschap met anderen te leven. En zo ont-
stond het HV.
De maatschappelijke invloed van godsdienst zou volgens Van Rooden pas
eind jaren zestig drastisch verminderen. Godsdienst werd een privézaak,
een individuele beleving. En dat voelden de kerken. Het percentage Ne-
derlanders dat een kerkdienst frequent bezocht kelderde.91 Kerken rea-
geerden op deze ontwikkeling. Meerdere historici en godsdienstsociolo-
gen tonen dat kerken zich in de jaren zestig, als reactie op de toenemende
privatisering en ontkerkelijking, meer dan ooit richtten op de maatschap-
pelijke betekenis van het christendom. De pauselijke encyclieken uit de ja-
ren zestig stimuleerden christenen naar buiten te treden en actief te parti-
ciperen in de wereld. En met nieuwe theologische stromingen als de poli-
tieke theologie en de bevrijdingstheologie in de hand, kwamen eind jaren
zestig en begin jaren zeventig steeds meer actiegroepen en organisaties op
die maatschappelijke actie als een wezenlijke christelijke daad beschouw-
den. Steeds meer christenen buiten de kerkmuren werden actief op thema’s
als oorlog en vrede, en armoede. Antikapitalistische maatschappijkritiek
lag vaak ten grondslag aan dit activisme.92

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal of, en zo ja hoe, in de jaren zestig
en zeventig in de humanistische beweging eenzelfde groei van politiek en-
gagement plaats heeft gevonden als bij sommige kerken. Tijdens de we-
deropbouw kwam de humanistische beweging tot stand en tot bloei, pa-
rallel aan het grote belang dat politieke en culturele elites aan religie voor
organisatievorming hechtten. Het afnemend belang van religie voor orga-
nisaties en de maatschappij had ook zijn effect op de organisaties die zich
baseerden op een ongodsdienstige levensbeschouwing. Het waren niet al-
leen de kerken die geconfronteerd werden met een stagnerend ledenaan-
tal. Ondanks een groeiende vijver van ongelovige buitenkerkelijken waar-
uit het HV kon vissen, had het HV ook te kampen met teruglopende cijfers. 
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91 Van Rooden (1996) Religieuze regimes, 42.
92 Duco Hellema (2014) Religieuze beleving en maatschappelijk engagement. Van de jaren

zeventig tot nu. In P. van Dam, J. Kennedy, F. Wielenga (red.) (2014) Achter de zuilen. Op
zoek naar religie in een naoorlogs Nederland (pp. 231-254). Amsterdam: AUP; Hellema
(2012), 64-66; Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg (2006) Nederlandse Religiegeschie-
denis, Hilversum: Verloren, 336-338; Bart Latré (2011) Strijd & Inkeer. De Kerk en maat-
schappijkritische beweging in Vlaanderen 1958-1990. Leuven: Universitaire Pers Leuven,
m.n. 24-26, 282-313, 432-434; James C. Kennedy (2010) Bezielende verbanden. Gedachten
over religie, politiek en maatschappij in het moderne Nederland. Amsterdam: Bert Bakker.
Voor de spirituele transformatie die gelijktijdig plaatsvond zie voor Nederland onder meer:
S. Hellemans (2003) De katholieke kerk in Nederland. In S. Hellemans, W. Putman en J.
Wissink (red.). Een kerk met toekomst. De katholieke kerk in Nederland 1960-2000 (pp. 9-
39). Zoetermeer: Meinema. 
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Voor dit hoofdstuk is het denken in de ongodsdienstige humanistische be-
weging over de maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid van
humanistische organisaties voor de periode - getraceerd, met als
doel mogelijke veranderingen in dit denken te constateren. Humanisten
zagen met name het HV als de organisatie die als spreekbuis voor huma-
nisten fungeerde. Het HV presenteerde zichzelf als de centrale plek waar
Nederlandse humanisten elkaar konden vinden en van gedachten konden
wisselen over humanisme en over het belang, de functie en vormgeving van
de humanistische beweging.93

Uit de bestudeerde bronnen kwamen vier momenten naar voren waarop
humanisten zichtbaar discussieerden over de politieke rol van het HV. Al-
lereerst eind jaren veertig (1.1). Het was het militaire ingrijpen van de Ne-
derlandse overheid in Indonesië, dat in  en  aanleiding gaf voor de
eerste interne discussie over de politieke verantwoordelijkheid van het HV.
Die discussie werd voortgezet in . Toen werd naar aanleiding van de
communistische overheersing in Praag de positie van communisten in het
HV bevraagd. Het tweede moment kwam midden jaren vijftig. Het waren
de jongeren van binnen en buiten het HV die ditmaal de discussie over po-
litieke verantwoordelijkheid van het HV aanjoegen. Het resultaat was een
koerswijziging van het HV eind jaren zestig (1.2). Begin jaren zeventig
poogden een aantal humanisten de revolutionaire opvatting over de ver-
houding tussen het persoonlijke en het politieke, die veel seculiere en re-
ligieuze sociale bewegingen in die tijd inspireerde, in het HV in te voeren
(1.3). De discussie over humanisme en politiek laaide opnieuw op begin
jaren tachtig. De directe aanleiding was de plaatsing van kruisraketten op
Nederlands grondgebied (1.4). 

1.1 Humanisme als politieke inspiratiebron voor het in-
dividu (1946-1950)

Indonesië als testcase
De bestaansreden van het HV lag volgens humanisten op levensbeschou-
welijk terrein. Het HV zou een levensbeschouwelijk onderdak moeten bie-
den aan buitenkerkelijken en hun geestelijke en zedelijke weerbaarheid
versterken. De vraag of het HV als levensbeschouwelijke organisatie de
plicht had zich uit te spreken over wereldpolitieke zaken wanneer de ‘ze-
delijkheid’ en ‘het geestelijke’ in het geding waren, kwam een jaar na op-
richting van het HV op. Het was de tijd dat Nederland militair ingreep in

 DEEL I DE HUMANISTISCHE BEWEGING

93 Zo noemde Jaap van Praag, voorzitter van het HV, het HV, ‘het centrum onzer levensbe-
schouwing’: J.P. van Praag (1949) Ieder op zijn plaats. Mens en Wereld 4(2), 1-2.
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de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië. Toen in  het akkoord van
Lingadjatti werd gesloten, was dit een aanleiding voor het HV-hoofdbe-
stuur om zich als collectief uit te spreken: Nederland moest Indonesië op-
geven. Een klein jaar later, naar aanleiding van de zogeheten eerste politi-
onele actie, gaf het HV opnieuw een verklaring over Indonesië uit.94 Deze
verklaring was echter een stuk algemener en voorzichtiger van aard: het
hoofdbestuur bekeek de oorlogssituatie weliswaar met ‘diepe teleurstel-
ling, grote verontrusting en droefheid’, maar gaf de overheid geen directe
opdracht.95 Kritiek op de regering werd expliciet vermeden (zo mocht er
ook niet gesproken worden van ‘bittere teleurstelling’).96

Deze voorzichtige toon in de tweede verklaring had een doel: het hoofd-
bestuur wilde de achterban tevreden houden. Over de eerste verklaring
waren namelijk niet alle leden te spreken geweest. Velen hadden kritiek
geuit. Zij vonden de inhoud onverenigbaar met HV’s doelstelling om alle
humanisten ongeacht partijpolitieke kleur te verenigen.97 Het HV had van-
af de oprichting nadrukkelijk voor partijpolitieke pluriformiteit gekozen.
De doorbraakgedachte dat politiek niet op basis van levensbeschouwing
bedreven moest worden lag aan deze keuze ten grondslag.98 Ook al had-
den HV-humanisten zulke nauwe banden met de PvdA dat volgens som-
migen het HV bij de socialistische zuil behoorde, de humanisten zochten
actief naar een bestuur met een diversiteit aan partijpolitieke kleuren.99

Het HV had zichzelf een lastige opdracht gegeven: zich niet mengen in par-
tijpolitiek, maar wel bezig zijn met maatschappijinrichting. Totale afzij-
digheid met betrekking tot politieke kwesties was geen optie. Het huma-
nisme zou immers niet zonder ‘democratische rechtstaat’ en de ‘bereidheid
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94 Tegenwoordig is er veel kritiek op dit verhullend taalgebruik over de koloniale oorlog tus-
sen Nederland en Indonesië. 

95 Zie voor de eerste verklaring van het HV over Indonesië (Akkoord van Lingadjatti) in ja-
nuari 1947 en voor de tweede (15-09-1947): HV (1966) De stem van het Humanistisch Ver-
bond 1946-1965. Utrecht: Humanistisch Verbond, 2, 4. 

96 Correspondentie Stempels aan HV-hoofdbestuur, 18 september 1947. Stukken betreffen-
de een verklaring van het hoofdbestuur inzake de onafhankelijkheid van Indonesië 1946-
1947. UA, Archief HV, 75: 578.

97 H. Bonger (1956) 10 jaar Humanistisch Verbond. Bouwstenen tot de geschiedenis van het
Humanistisch Verbond, Utrecht: HV, 9, 12.; Notulen Hoofdbestuur 28-12-1946. UA, Archief
HV, 75:1. Een overgrote meerderheid van het HV stond achter de tweede verklaring: Ano-
niem (1947) Het buitengewoon congres op 18 en 19 october 1947 te Utrecht. Mens en We-
reld 2 (10), 4-5. 

98 Over het doorbraakdenken in het HV, zie: B.C. (Jan C. Brandt-Corstius) (1946) Humanisme
en politiek. Mens en Wereld 1(4), 2-3; SS. (1947) Verwarrende Scheidslijnen. Mens en We-
reld 2(10), 1-2; J.P. van Praag (1949) Ieder op zijn plaats. Mens en Wereld 4( 21), 2; J.P. Van
Praag (1948b) Problemen rondom de doorbraak. In P. Derkx (red.) (1984) Reader Huma-
nisme en Kommunisme, 1948-1949. Utrecht: Stichting Humanistisch Opleidings Instituut.

99 Flokstra en Wieling (1986) De geschiedenis van het Humanistisch Verbond 1946-1986, 24,
165-166. Van Baalen (1998b); het HV verweert zich herhaaldelijk tegen de aanklacht dat
het ‘rood’ zou zijn: bijv. in SS. (1947) Verwarrende Scheidslijnen. Mens en Wereld 2(10), 1-2.
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tot een vooruitstrevende sociale politiek’ kunnen.100 Humanisme was, zo
stond in de beginselverklaring, ‘niet denkbaar zonder de principiële er-
kenning van de persoonlijke vrijheid, de sociale gerechtigheid en de cul-
turele verantwoordelijkheid.’101 Die drie beginselen waren in de toenma-
lige Nederlandse samenleving breed gedeeld: zo waren ‘vrijheid’, ‘sociale
gerechtigheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ eind jaren veertig ook de kern-
begrippen van de VVD-ideologie.102 De algemeenheid van de drie huma-
nistische beginselen resulteerde in een verscheidenheid in politieke stand-
puntbepalingen, zoals de discussie over Indonesië had geleerd. Ze waren
onvoldoende als basis voor een sociale politiek. 
Sinds de kwestie Indonesië waren niet deze drie humanistische beginselen
leidraad voor een humanistische stellingname, maar de vraag of in het po-
litiekpluriforme hoofdbestuur consensus over stellingname bereikt kon
worden.103 Het HV presenteerde zich als een schoolvoorbeeld hoe mensen
met diverse (partij)politieke ideeën op grond van hun gedeelde levensbe-
schouwelijke overtuiging wel degelijk over wereldpolitieke zaken konden
praten.104 Daarin zat de gedroomde oplossing: de politieke pluriformiteit
in het bestuur zou waarborgen dat de uitspraken een ‘principieel’ in plaats
van ‘politiek’ karakter zouden krijgen. Het naar binnen halen van ver-
schillende partijpolitieke kopstukken in het hoofdbestuur van het HV was
naast een strategische zet voor de gelijkberechtiging van een humanistische
levensovertuiging met de christelijke, ook een manier om het politieke
ogenschijnlijk buiten de vereniging te houden. Resultaat van het gevoerde
uitsprakenbeleid binnen het HV was evenwel dat het HV zich maar weinig
liet horen over (wereld)politieke kwesties. Uitspraken van het hoofdbe-
stuur over actuele sociaal-politieke vraagstukken bleven vaak uit. Zo
bracht het HV geen verklaring uit over de zogenaamde Tweede Politione-
le Actie in Indonesië, eind december , officieel vanwege ontbrekende
informatie.
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100 Notulen commissie ter voorbereiding van een vereniging van humanisten in Nederland,
17 november 1945, in: UA, Archief HV, 75: 67. 

101 Beginselverklaring van het HV. Tekst van 1946, zie: HV (1966), 40.
102 Fleur de Beaufort en Patrick van Schie (2008), Vrijheid en vervolgens…. De ideologische

ontwikkeling van de VVD. In P. van Schie en G. Voerman (red.) Zestig jaar VVD (pp. 137-
164). Amsterdam: Boom, m.n.: 142.

103 Dat alle leden achter een politiek standpunt van het HV moeten kunnen staan, kwam tot
uiting op het congres waar de Indonesië-kwestie werd besproken: Het buitengewoon con-
gres op 18 en 19 october 1947 te Utrecht. Mens en Wereld 2(10), 2-3.

104 Onder meer: Jaap van Praag (1947) De plaats van het Humanistisch Verbond in het Ne-
derlandse volk. Mens en Wereld 2(4), 2; Anoniem (1948) Om de gewetensvrijheid. De
kracht van de mens in nood en dood, Mens en Wereld 3(3), 1-2; J.P. van Praag (1950) Hu-
manistische Verkenningen. Humanisme en Samenleving, Mens en Wereld 5(12), 2; SS (1951)
De humanist als staatsburger. Mens en Wereld 6(2), 18; B.C. (1951) Rijk aan wapens. Arm
aan warmte en licht. Mens en Wereld 6(11), 1.

Z1225revisie2_HE20  13-09-16  08:54  Pagina 44



De plaats van politiek in geestelijk leiderschap
Het HV was na de oorlog niet de enige humanistische spreekbuis. Zo was
er het tijdschrift De Nieuwe Stem, het humanistische ‘maandblad voor po-
litiek en cultuur’. De redactie van De Nieuwe Stem meende uitdrukkelijk
wél dat het humanisme een politieke opdracht had: vanuit de humanisti-
sche principes moest de nationale en internationale politiek nauwgezet ge-
volgd worden en, indien nodig, gecorrigeerd.105 Daarmee verschilde ze
sterk van het HV dat immers ervoor koos terughoudend te zijn als het po-
litieke kwesties betrof, vanuit de zogenaamde doorbraakgedachte. Inhou-
delijk nam het tijdschrift een niet-communistische, linkse politieke posi-
tie in met zijn kritiek op binnen- en buitenlands beleid van Nederland.
Volgens historica Tity de Vries was De Nieuwe Stem een van de media die
het beeld van de gezapige en volgzame Nederlandse pers in de jaren vijf-
tig problematiseerde.106 Het verschil van mening tussen het HV en De
Nieuwe Stem over de politieke opdracht van het humanisme is een be-
langrijke reden waarom het nooit tot een nauwe samenwerking is geko-
men.107

Het HV was niet onverdeeld over de vraag of de vereniging wel of niet po-
litiek stelling moest nemen, maar het deel dat voor inmenging op basis van
humanistische principes pleitte, vormde een minderheid. Vrijdenker Oene
Noordenbos, redacteur van De Nieuwe Stem en lid van het HV, vond dat
het HV als levensbeschouwelijke vereniging de taak had het geweten van
het volk wakker te schudden.108 Daarin kreeg hij veel bijval van de reli-
gieus humanist Piet Schut, die deel uitmaakte van het HV-hoofdbestuur.
Schut was een van de initiatiefnemers van de Pacifistische Socialistische
Partij en hij probeerde dit pacifistisch-socialistische geluid ook in het HV

te verspreiden.109 Ook voor hem betekende geestelijk leiderschap auto-
matisch politieke stellingname: 

‘Het argument “dat ze dan aan politiek doen” hebben ze rustig naast zich neer
te leggen, in het bewustzijn dat een beweging die het buitenkerkelijk deel
geestelijk wil leiden, ook werkelijk leiding moet geven en uitermate belang-
rijke gebeurtenissen niet onopgemerkt mag laten of met algemeenheden af-
doen. (…) Alleen spreken over de geestelijke nood geeft een even grote een-
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105 Redactie (1946) Aan de Lezers. De Nieuwe Stem 1(1), 1-5.
106 Tity de Vries (1996) Complexe consensus, Amerikaanse en Nederlandse intellectuelen in de

bat over politiek en cultuur 1945-1960. Hilversum: Verloren, 301.
107 Peter Derkx (1994) H.J. Pos (1898-1955), objectief en partijdig. Biografie van een filosoof

en humanist. Hilversum: Verloren, 394-399. 
108 O. Noordenbos (1952) Tweeërlei Humanisme. De Nieuwe Stem 7(9), 536-538; O. Noorden-

bos (1953) Om onze plaats in het nationale leven. Mens en Wereld 8(7), 6. 
109 Paul Denekamp, Jan Willem Duyvendak, Jack Hofman e.a. (1984) Ontwapenend. Geschie-

denis van 25 jaar PSP. Hilversum: Stichting wetenschappelijk bureau PSP, 14-15.
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zijdigheid als de kerken zolang tentoonstelden, toen ze het uitsluitend over de
zielen der gelovigen hadden en de lichamen lieten kreperen.’110

Schut en Noordenbos zagen de Nederlandse Hervormde Kerk als nastre-
venswaardig voorbeeld. Sinds de Tweede Wereldoorlog meenden vele her-
vormden dat de kerk het geweten van de natie diende te vormen, verant-
woordelijk voor het ‘geestelijk welzijn en normbesef van samenleving en
overheid’. En daar hoorde volgens de Nederlandse Hervormde Kerk ook
een politiek spreken in actuele kwesties bij.111

Met hun beroep op werkelijk geestelijk leiderschap sloten Schut en Noor-
denbos aan bij het woordgebruik van de HV-oprichter en voorzitter Jaap
van Praag. Herhaaldelijk pleitte Van Praag ervoor samen met de kerken
geestelijke leiding te bieden aan het Nederlandse volk om opkomst en ver-
spreiding van verschijnselen als het nationaalsocialisme tegen te gaan.112

Net zoals het de Hervormde Kerk om ‘kerk en wereld’ ging, ging het de
humanisten om ‘mens en wereld’. Hoewel het HV een politiek doel wilde
dienen door mensen weerbaar te maken tegen bijvoorbeeld het fascisme,
was het geestelijk leiderschap in de beginselverklaring apolitiek geformu-
leerd: humanisten dienden leiding te geven aan buitenkerkelijken in ‘geeste-
lijk, cultureel, paedagogisch en sociaal opzicht’.113 Met andere woorden, de
ethische opvatting over de verhouding tussen het persoonlijke en het poli-
tieke overheerste: via de levensbeschouwelijke en morele vorming van het
individu, zou de maatschappij verbeterd worden. Geestelijk leiderschap be-
stond volgens Van Praag immers uit het opvoeden van buitenkerkelijken tot
individuen met een bewuste levensbeschouwing. Politieke meningsvorming
maakte in zijn ogen geen deel uit van deze opvoeding tot humanisme, maar
was een resultaat. Een humanist zou namelijk niet anders kunnen dan zich
met de inrichting en bestuur van de wereld bezig te houden.114

De meerderheid van het HV-hoofdbestuur meende dat er niet één politie-
ke uitkomst uit het humanisme en deze levensbeschouwelijke vorming zou
voortvloeien. In de woorden van het hoofdbestuurslid Jan Brandt Corstius:
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110 Piet Schut (1948) Drieërlei politiek. Mens en Wereld 3(2), 4-5. Zie verder: Piet Schut (1948)
Geestelijke leiding in deze tijd. Mens en Wereld 3(5), 6; P. Schut (1950) Tragedie Korea.
Mens en Wereld 5(7-8), 12; Brief P. Schut (1948) Humanisme en Communisme. UA, Archief
HV, 75:726; Correspondentie tussen P. Schut en overige leden van het hoofdbestuur 1950-
1955. UA, Archief HV, 75: 32; Correspondentie met commissie sociale gerechtigheid 1950-
1956. UA, Archief HV, 75:775.

111 Hans van de Wal, (2006) Een aanvechtbare en onzekere situatie. De Nederlandse Her-
vormde Kerk en Nieuw-Guinea 1949-1962. Hilversum: Uitgeverij Verloren, aldaar:14.

112 Jaap van Praag (1945) De val van het nationaal-socialisme. Waar leven wij voor? In P. Derkx
en B. Gasenbeek (1997) J.P. van Praag. Vader van het moderne Nederlandse humanisme
(pp. 108-111). Utrecht: De Tijdstroom.

113 Beginselverklaring geciteerd in: Bonger (1956) Tien jaar Humanistisch Verbond, 4. 
114 J.P. van Praag (1946b) Socialisme en wereldbeschouwing. In J.P. van Praag (pp. 117-119).
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‘Maar voor alle humanisten is het humanisme wel de bron van hun poli-
tieke opvattingen, hoe zeer deze verder ook kunnen uiteenlopen. Wat alle
humanisten gemeen hebben is: hoe zij staan tegenover de politiek’.115 Het
HV moest vooral in dienst staan van politieke bezinning door veelvuldig
en vanuit diverse perspectieven over actuele kwesties te publiceren. Actu-
ele gebeurtenissen werden nauwgezet in het humanistische ledenblad Mens
en Wereld gevolgd. Om individuele reflectie op politieke vraagstukken te
stimuleren publiceerde het HV een brochure over sociale gerechtigheid en
een brochure over oorlog en vrede, die een veelheid aan humanistische vi-
sies op de vraagstukken bevatten.116

Alle humanisten waren het eind jaren veertig en begin jaren vijftig dus eens
dat de politiek een plek had in het geestelijk leiderschap van het HV. Hu-
manisten hadden de taak buitenkerkelijken te helpen met hun politieke
meningsvorming. Het verschil lag in de strategie. Een klein aantal leden
vond dat het HV als humanistische gewetensmacht en goed voorbeeld de
achterban moest voorgaan in zijn politieke mening. De meerderheid wil-
de een bewuste, politieke meningsvorming van de achterban stimuleren
door zowel een veelheid van politieke perspectieven te bieden, als de ach-
terban te helpen met een eigen levensovertuiging. Als de levensbeschou-
wing van een persoon ‘juist’ was ontwikkeld, zou vanzelf een ‘goede’ po-
litieke visie volgen.

Communisme in het HV, een politieke of levensbeschouwelijke grens?
(1948-1949)
Het HV onthield zich niet in alle gevallen van een politiek geluid, ondanks
dat het hoofdbestuur sterk verdeeld was over de vraag of dit een taak was
van de vereniging. Zo bracht het hoofdbestuur eind maart  een ver-
klaring uit waarin er afstand werd genomen van de communistische (ge-
weldloze) staatsgreep in het democratische Tsjecho-Slowakije, omdat de
‘methoden van de democratische rechtsstaat werden verlaten’.117 Niet alle
hoofdbestuursleden ondertekenden deze HV-verklaring. Schut weigerde
bijvoorbeeld zijn handtekening omdat hij het scheef vond dat het HV over
de staatsgreep in Tsjecho-Slowakije wel een verklaring de wereld in stuur-
de, maar niet over het geweld in Indonesië.118
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115 B.C [J.C. Brandt-Corstius), (1946) Humanisme en politiek. Mens en Wereld 1(4), 2-3, aldaar
2 (eigen cursivering)

116 J.A. Ankum e.a. (1954) Humanisme en sociale gerechtigheid. Rapport van een commissie,
ingesteld door het hoofdbestuur bij besluit van 22 oktober 1949. Utrecht: HV; J.C. Brandt
Corstius (1950) Humanisme en Oorlog. Voor studiegroepen van het Humanistisch Verbond,
HV: Utrecht.

117 Zie voor de verklaring over Tsjecho-Slowakije, 24-3-1948: HV (1966) De stem van het Hu-
manistisch Verbond 1946-1965, 5. 

118 Notulen hoofdbestuur, 15-03-1948. UA, Archief HV, 75:3.
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Maar het was niet Schuts weigering om te tekenen, noch het uitgesproken
politieke karakter van de verklaring dat de HV-achterban mobiliseerde. De
afwezigheid van één specifieke handtekening deed dat wel, namelijk die van
het hoofdbestuurslid en Kamerlid van de Communistische partij Neder-
land (CPN) Brecht van den Muijzenberg-Willemse. Dit wekte in het HV een
discussie op over de (on)verenigbaarheid van communisme met humanis-
me.119 De opkomst van deze discussie moet begrepen worden in het licht
van de snelle verspreiding van het anticommunisme in  in Nederland.
Aanvankelijk distantieerde het HV zich nog van de ‘ketterjagerij’ op com-
munisten in de samenleving naar aanleiding van de staatsgreep in Praag in
februari. Begin maart stelde het HV-bestuur dat het niets te maken had met
politieke opvattingen van zijn leden, zolang daden en houding niet in strijd
waren met de beginselen van het HV.120 Ook de achterban leek zich voor-
alsnog geen zorgen te maken: Van den Muijzenberg-Willemse werd in 
maart  zonder discussie als hoofdbestuurslid herkozen. De grootscha-
lige aanval op het communisme in Nederland kwam daarna in een stroom-
versnelling. Waar de Nederlandse communisten in  nog gezien werden
als nationale verzetshelden, werden zij in de loop van  afgeschilderd als
de ‘vijfde colonne’: Sovjetspionnen die net als in Tsjecho-Slowakije de de-
mocratie in Nederland omver wilden werpen.121 Niet toevallig werd dit an-
ticommunistisch geluid vooral door de PvdA ingezet. Als sociaaldemocra-
tische partij stond zij het dichtst bij het communisme, waarop door ande-
re politieke partijen maar al te graag werd gewezen. Om electorale redenen
distantieerde de PvdA zich nadrukkelijk van de CPN.122

Het groeiend anticommunisme in de samenleving heeft zeker de onrust in
de achterban over een communiste in het hoofdbestuur aangewakkerd.123

Maar die onrust was niet de enige reden waarom het hoofdbestuur zich
eind mei over de verhouding tussen communisme en humanisme ging bui-
gen. De PvdA beschreef in haar anticommunistische brochure Het paard
van Troje het HV als ‘jachtterrein van de CPN’ vanwege de aanwezigheid
van een communist in het hoofdbestuur. Bovendien bleek het ook de re-
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119 Derkx (1994), H.J. Pos, 358; Notulen van de bijzondere vergadering van het hoofdbestuur
op 28 maart 1948 ten huize van Mevr. H.A. Polak-Schwarz te Amsterdam. UA, Archief HV,
75:3.

120 Notulen 27ste HBvergadering, 6 maart 1948. UA, Archief HV, 75:3.
121 Nu hadden de anticommunistische sentimenten maar weinig nodig om op te laaien. De

afkeer van en wantrouwen tegen het communisme van voor de oorlog waren zeker niet
verdwenen in de lage landen. Zie: Herman Liagre De Böhl (1982) De rode beer in de pol-
der. Het ontstaan van de Koude Oorlog in Nederland. In J. Divendal e.a. (red.) Nederland,
links en de Koude oorlog (pp.11-37). Amsterdam, De Populier, m.n.: 21, 26.

122 Frits Rovers (1994) Voor recht en vrijheid. De Partij van de Arbeid en de Koude Oorlog
1946-1958. Amsterdam: Stichting beheer IISG, 68.

123 Uitnodiging tot het bijwonen van een buitengewone hoofdbestuursvergadering op don-
derdag 10 juni 1948. UA, Archief HV, 75:3.
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den te zijn dat het HV geen plaats kreeg aan de vergadertafel over geeste-
lijke verzorging voor buitenkerkelijke militairen. Voor Van Praag, zelf
Provinciaal Statenlid van de PvdA, was die verslechterde relatie met de PvdA

reden om de zaak hard te spelen: het werd een zij eruit of ik eruit. Van
Praag stelde zijn voorzitterszetel ter beschikking als Van den Muijzenberg-
Willemse niet uit het hoofdbestuur vertrok.124 Hierop stond zij, op ver-
zoek van andere hoofdbestuursleden, haar zetel af. 
De relatie met de PvdA had de kwestie overduidelijk een tactische urgentie
gegeven, maar ook inhoudelijk stond de meerderheid van het HV-hoofdbe-
stuur niet meer achter de aanwezigheid van een communiste in het bestuur.
Waar het hoofdbestuur het communisme in de eerste jaren als één van de po-
litieke kleuren van het HV had beschouwd, was dit met het HV-congres in
 uitdrukkelijk veranderd. Dit congres behandelde de vraag ‘of de op-
vatting omtrent de mens, die het bolsjewisme huldigt, of de levensbeschou-
wing dus die er achter ligt, te verenigen is met die van het humanisme.’125

Volgens historica Jolande Withuis was de CPN door de anticommunistische
hetze ook steeds meer als een levensbeschouwelijk regime gaan functione-
ren: de partij sloot de gelederen.126 Dat versterkte het beeld van de CPN als
een gevaarlijke afgesloten wereld. Ook in het HV-hoofdbestuur kreeg deze
visie de overhand. Veel hoofdbestuursleden zetten het CPN-communisme
weg als ‘totalitarisme’.127 Zo verweet Van Praag Van den Muijzenberg-Wil-
lemse te buigen voor de CPN-partijleiding, in plaats van de partijlijn vanuit
het humanisme te becommentariëren.128 Zij zou het communisme boven het
humanisme stellen.129 Het communisme concurreerde in Van Praags ogen
met het humanisme omdat het eveneens een ongodsdienstige grondslag voor
leven, handelen en denken was. Een grondslag die voor humanisten verlei-
delijk was vanwege de eis van sociale rechtvaardigheid, maar moest worden
verworpen omdat zij persoonlijke vrijheid onderdrukte. De discussie over
communisme en humanisme draaide om het afbakenen van grenzen: com-
munisten waren volgens Van Praag géén humanisten.130
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124 Notulen van de 30ste hoofdbestuursvergadering, gehouden op 29 mei 1948 te Amsterdam,
ten huize van Mevr. H.A. Polak-Schwarz. Utrecht: UA, Archief HV, 75:3.

125 J.P. van Praag (1949) Humanisme en communisme. Rede gehouden op het derde jaarlijk-
se congres van het HV op 9 april 1949 te Utrecht door dr. J.P van Praag, algemeen voor-
zitter. Utrecht: HV. 

126 Jolande Withuis (1995) De jurk van de kosmonaute. Over politiek, cultuur en psyche. Am-
sterdam: Boom, m.n.: 88.

127 De 31e hoofdbestuursvergadering, welke gehouden werd op 26 juni 1948 te Amsterdam
in Hotel de Rode Leeuw. UA, Archief HV, 75:3. 

128 Herinnering aan de buitengewone hoofdbestuursvergadering op donderdag 10 juni 1948.
UA, Archief HV, 75:3.

129 De 31e hoofdbestuursvergadering, welke gehouden werd op 26 juni 1948 te Amsterdam
in Hotel de Rode Leeuw.

130 Van Praag (1949). Humanisme en communisme: 2. 
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Door het levensbeschouwelijk karakter van de CPN te benadrukken hoef-
de het hoofdbestuur zijn standpunt over de plaats van politiek in geeste-
lijk leiderschap niet te verlaten. De meerderheid van het hoofdbestuur zag
politieke stellingname nog steeds als zaak van de individuele humanist en
niet van het HV als collectief. Het hoofdbestuur had met het vertrek van
Van den Muijzenberg-Willemse een duidelijk politiek geluid laten horen,
zonder dit als ‘politiek’ te hoeven bestempelen. 
Uiteindelijk heeft het HV communisten nooit met zoveel woorden uitge-
sloten: zij bleven welkom als ze ‘naar eer en geweten’ de beginselverkla-
ring ondertekenden. Maar symbolisch en in de praktijk was er sprake van
uitsluiting. Zo werd het standpunt van Van Praag over de onverenigbaar-
heid van communisme met humanisme verspreid in een HV-brochure. Het
had effect gehad: de PvdA was tevreden en het HV was weer welkom in het
overleg over geestelijke verzorging voor buitenkerkelijke militairen.131

Voor een aantal sympathisanten van Van den Muijzenberg-Willemse (zo-
als Hendrik Pos en Dirk Loenen) was de gang van zaken een brug te ver.
Ze verlieten vrij snel hierna het hoofdbestuur. Schut bleef. Hij liet als eni-
ge in het HV in de jaren erna een kritisch geluid horen over de rol van het
westen in het kolonialisme en de koude oorlog. Waar de rest van de HV-
kopstukken zich achter het anticommunisme in de samenleving in de vroe-
ge jaren vijftig schaarde, werd de Nieuwe Stem een belangrijk platform
voor de vredesbeweging ‘De Derde Weg’, de weg tussen communisme en
kapitalisme.

1.2 De rol van jongeren in een democratisch en meer
politiek uitgesproken HV (1955-1969)

De mislukte poging van jonge pacifistische humanisten
Midden jaren vijftig kwam er nieuw leven in het debat over de politieke
verantwoordelijkheid van het HV. Aanleiding waren dezelfde kwesties als
Schut al eerder had aangesneden: de koude oorlog en dekolonisatie. Maar
nu lieten vooral de jongeren van zich horen die vonden dat het HV meer
stelling diende te nemen. Wijst dat op een mogelijk conflict tussen gene-
raties humanisten over het denken over politiek en humanisme? En waren
het, conform de these van Righart over de Nederlandse jaren zestig, voor-
al de jongeren die de oudere generatie ‘de moderniteit’ in hebben gesleept?
Of waren het, conform de these van Kennedy, de ouderen die eigenlijk al
ontevreden waren met de gang van zaken, en hoefden de jongeren hen nog
slechts een klein zetje te geven?132
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132 Righart (1995); Kennedy (1995).
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De jongeren, sinds  georganiseerd in de Humanistische Jongeren Ge-
meenschap (HJG), namen na het overlijden van Schut begin december 
in ieder geval het stokje van hem over met hun kritiek op het westen.133

Uiteraard waren niet alle jongeren het met elkaar eens, maar de jonge, link-
se maatschappijcritici bepaalden sinds  veelal het gezicht van de Hu-
manistische Jongeren Gemeenschap en het landelijke humanistische jon-
gerenblad Libertijn.134 De jongeren hadden de tijd mee. Zij stonden niet,
zoals Schut meestal had gestaan, alleen in hun kritiek op het westen. HV-
humanisten van verschillende generaties grepen nu de pen, gemotiveerd
door het gewelddadig verloop van de dekolonisatie en de wapenwedloop
tussen Oost en West.135 Breder in de samenleving, zelfs in de anticommu-
nistische PvdA, had intussen het narratief van het ‘slechte’ oosten tegen-
over het ‘goede’ westen aan kracht verloren. Niet alleen het gewelddadige
verloop van de dekolonisatie had tot enige nuance geleid over de morele
superioriteit van het westen, ook kwam de angst voor ‘de bom’. Een nu-
cleaire ramp was nu ineens het schrikbeeld en was deze dreiging niet veel
angstaanjagender dan communistische wereldoverheersing?136 Dit was
wind in de zeilen van het pacifisme, zoals blijkt uit de oprichting van de
PSP in  en de waaier aan vredesorganisaties en -groepen actief in de
tweede helft van de jaren vijftig. Internationaal was er de Pugwashbewe-
ging, een beweging van intellectuelen en wetenschappers die hun zorgen
over de kernwapenwedloop verspreidden. 137 Kortom, jongere HV-huma-
nisten stonden in tegenstelling tot Schut niet alleen in hun kritiek op het
westen.
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133 Arthur de Jong (1956) Hongarije en het Westen. De Libertijn 6(10), 1-4; Eigen verklaring
HJG aan haar leden inzake Hongarije, 5-11-1956. UA, Archief HV, 75: 1453; H.E. Derksen
(1957) Van Hongarije naar hier III. De Libertijn 7(2), 5-8; Arthur de Jong (1957) Laf. De Li-
bertijn 7(1), 1-2.

134 In het voorjaar van 1956 werd de oude redactie van De Libertijn vervangen door de re-
dactie van het blad Standpunt van HJG Haarlem die zich meer uitsprak over politieke kwes-
ties. Zie voor interne discussie over positie van Standpunt, onder meer: William Hartman
(1955/56) Dat is nog geen standpunt. De Libertijn 5/6 (11/1), 20-21; Ron de la Rie (1955/56)
Ágressie en Verderf. De Libertijn 5/6 (11/1), 26. Zie voor de meer politiek uitgesproken re-
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135 B.W. Schaper (1958) Schaduwen over Frankrijk. Mens en Wereld 13(2), 3-4; H.J. Roethof
(1957) Frankrijk faalt in Algerië. Mens en Wereld 12(20), 12; Anoniem (1957) Dr. Schweit-
zer waarschuwt. Mens en Wereld 12(10), 1; E. Tonckes (1957) Over de gevaren van het
atoom-wapen. Mens en Wereld 12(10), 4; Anoniem (1958) 9000 geleerden contra kern-
proeven. Mens en Wereld 13(2), 4; B. C. (Jan C. Brandt Corstius) (1958) Bommen op Tunis.
Mens en Wereld 13( 5), 1; J.B. Meyer (1958) Een woord tot bezinning. Mens en Wereld
13(7), 4; Anoniem (1958) Het Franse Drama. Mens en Wereld 13(12), 4; B.W. Schaper (1958)
Leven met de H-bom. Mens en Wereld 13(16), 1, 4; A. Constandse (1960) Dromen die ver-
derven. Mens en Wereld 15(24), 1.

136 Rovers (1994) Voor recht en vrijheid.
137 H.A. Tolhoek (1961) De dreiging van een oorlog met kernwapens en wetenschappelijke

onderzoekers. Doelstellingen en werkzaamheden van de Pugwashbeweging. Mens en We-
reld 16(22), 4-5.
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Ondanks de gedeelde zorgen bleef het HV terughoudend.138 Het HV nam
wel een standpunt in over de inval van communisten in Hongarije en de
kernproeven, maar bleef terughoudend in hun politieke uitspraken. Over
de rol van het westen in de koude oorlog, de (kern)wapenwedloop en de
dekolonisatie werd niet in het openbaar stelling genomen.139 Het hoofd-
bestuur kon over deze kwesties geen interne consensus bereiken. Het
meende uit dit meningsverschil te moeten concluderen dat de kwesties niet
zuiver levensbeschouwelijk van aard waren, maar politiek. Daarmee was
de kous af. Ook de wens van delen van de achterban begin jaren zestig om
in navolging van de Nederlandse Hervormde Kerk kernwapens af te keu-
ren, werd door het hoofdbestuur met hetzelfde consensuscriterium gepa-
reerd. Van Praag verdedigde het hoofdbestuur krachtig tegen bijvoorbeeld
de ‘kwetsende, kwalijke en kinderachtige aanval dat het Verbond zich niet
zou durven uit te spreken tegen de atoombewapening’.140 Participatie van
humanisten (op persoonlijke titel) aan het politieke debat werd, volgens
goed humanistisch gebruik, wel sterk aangemoedigd.141

Hoewel het HV in de tweede helft van de jaren vijftig voor hetzelfde ver-
weer koos als eind jaren veertig, was het debat met de humanistische jon-
geren feller. Het hoofdbestuur leek zich meer in de verdediging gedrukt te
voelen dan daarvoor. Dat had zowel met de toon van de jongeren te ma-
ken, als met hun argumenten. Deze verschilden van eerdere discussies.
Waar Schut en Noordenbos politieke stellingname van het HV bepleitten
om buitenkerkelijken in hun meningsvorming als gewetensmacht voor te
gaan, wilden de jongeren dat het HV zich direct tot de overheid en samen-
leving zou richten wanneer humanistische principes met de voeten wer-
den getreden.142 Die primaire gerichtheid van jongeren op actuele kwes-
ties boven levensbeschouwelijke vorming en opvoeding zag het HV-be-
stuur met lede ogen aan. De zittende bestuurders zagen de jongerenge-
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138 J.P. van Praag (1963) Oorlog en vrede (2). Mens en Wereld 18(3), 3.
139 In 1961 was er een HV-adviescommissie Publieke zaken om te onderzoeken over welke

kwesties het HV zich zou kunnen uitspreken, maar de partijpolitieke pluriforme commis-
sie kwam slechts enkele keren bij elkaar. Zie: correspondentie commissie Publieke zaken
1961- 1964. UA, Archief HV, 75:738. Voor de discussie over stellingname, zie: P. Schut (1956)
Open brief. In en Om 8(12); Rudolf de Jong (1957) Kanttekeningen bij een brief. De Li-
bertijn 7(1), 17-19; Jim van Opijnen (1963) Zijn humanisten onruststokers? Mens en We-
reld 18(1), 12. 

140 J.P. van Praag (1963) Oorlog en vrede (1). Mens en Wereld 18(2), 3. 
141 Redactie (1963) Het congres. Mens en Wereld 18(10), 4. Aanjager van de discussie was Fries

de Vries, zie: Fries de Vries (1962) Oorlog en vrede in nieuw licht. Mens en Wereld 17(20),
4-5; Stukken betreffende een motie van het congres en een verklaring van het HB inzake
de stopzetting atoombomproeven van VS en Sovjet-Unie, 1963, UA, Archief HV, 75: 600.

142 Redactie (1956) Onze lijn. De Libertijn 6(4), 1-3; Rudolf de Jong (1957) Kanttekeningen bij
een brief. De Libertijn 7(1), 17-19; Rudolf de Jong (1957) Gideons Bende? De Libertijn 7(1),
10-14; Brief HJG aan HV, 5-11-1956. UA, Archief HV, 75:1423; Jaarverslag 1954. UA, Archief
HV 75:1426. 
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meenschap als kweekvijver voor latere HV-bestuurders, maar betwijfelden
nu of de jongeren wel ooit die gedroomde ‘verantwoordelijke figuren’
zouden worden.143 Op hun beurt verweten de jongeren het HV niet alleen
onvoldoende op de barricade te staan voor het verdedigen van de gewe-
tensvrijheid in binnen- en buitenland, maar zelfs in eigen organisaties ‘on-
humanistisch’, niet volgens de beginselen, te handelen. 144

Begin jaren zestig deden humanistische jongeren nog één poging het
hoofdbestuur tot politieke stellingname te bewegen. Het zou de laatste
keer zijn dat deze groep jongeren aan het spreekwoordelijke dode paard
trok. Hierna bloedden de protesten van de jongeren dood. De humanisti-
sche jongerenbeweging was in  nagenoeg ter ziele en de landelijke ge-
meenschap werd in het najaar van dat jaar opgeheven.145 De meeste jon-
geren die midden jaren vijftig voor opschudding hadden gezorgd, waren
inmiddels opgestapt en elders actief. Zo zaten enkelen in het comité voor
Vrede dat in  was opgericht om te demonstreren tegen kernwapens.146

Het plaatselijke jongerenwerk sudderde weliswaar door, maar het duurde
tot  voordat humanistische jongeren zich weer in groepsverband zou-
den laten horen over actuele maatschappelijke kwesties en zich directer
gingen bemoeien met het HV-beleid.

De gezagsrevolte, teken van onvolwassenheid of noodzaak tot demo-
cratisering?
In Nederland ontpopte zich in de vroege jaren zestig een jongerenrevolte.
Deze speelde zich vooral buiten de humanistische beweging af, maar HV-
kopstukken hadden wel hun mening over deze beweging. En uit de wijze
waarop zij op dit landelijke jongerenprotest reageerden, blijkt duidelijk een
generatiekloof. De HV-kopstukken hadden an sich weinig moeite met de in-
houd van de jongerenprotesten, maar wel met de polemische vorm en stijl
ervan.147 Zo zette Bertus Schaper de anti-atoombommarsen, georganiseerd
tijdens de paasdagen in , weg als ‘onbesuisd’ en ‘niet te billijken’.148 En
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143 Toespraak BJ Max, Notulen Algemene Vergadering HJG 10/11-03-1956. UA, Archief HV,
75:1424.

144 Nellie Noort (1955) Een derde bedreiging. De Libertijn 5(1), 1-3; Rudolf de Jong (1957) Gi-
deons Bende? De Libertijn 7(1), 10-14; Rudolf de Jong (1957) Kanttekeningen bij een
brief. 

145 Wouter Kuijlman (2006), Humanistische jongerenorganisatie. Tijdschrift voor Humanistiek
7(25), 56-58.

146 Het comité bestond uit: de Quakers, Doopsgezinde Vredesgroep, De Derde Weg, PSP,
Werkgroep van Anti- militaristische Studenten, Socialistische Jeugd, ANVA, Internationa-
le Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid, Socialistisch Perspectief en Kerk en Vrede.

147 Fries de Vries en broertjes de Jong, hadden bijvoorbeeld samen comité 29 november 1962
tegen kernwapens opgericht. Denekamp, Duyvendak & Hofman (1984), 104, 236.

148 Th. P. (1963) Mededelingen voor onze leden: Oslo en onze verantwoordelijkheid: congres
HV. Mens en Wereld 18(11), 5. 
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waar een groot deel van progressief Nederland midden jaren zestig in rep
en roer was over het harde politieoptreden tegen provo bleef het HV stil.
Bewust, blijkt uit correspondentie tussen Van Praag en het hoofdbe-
stuurslid en oud-HJG-er Jim van Opijnen. Waar volgens Van Opijnen met
het optreden van de politie niets minder dan de vrijheid van meningsui-
ting en democratie op het spel stonden, verdedigde Van Praag de politie.
Het zou een paniekreactie zijn geweest, aldus Van Praag. Zelf zag hij in de
provo’s eigenlijk een probleemgroep waar zo ‘weinig positieve krachten’
achter zouden zitten dat ze ‘evenals het progressieve televisieprogramma
“Zo is het” en opinieblad “Vrij Nederland”, (…) de restauratie, het herstel
van het ondemocratisch gezag [van] voor de oorlog, dreigen te bevorde-
ren’.149 Ook de studentenrevolte in Parijs was volgens Van Praag te ‘wei-
nig doelbewust’ en gevaarlijk. Jongeren hadden in de ogen van de voor-
zitter geen idee waar het allemaal heen moest en waren te veel aan het
schelden, schoppen en protesteren.150 Daardoor zouden jongeren niet al-
leen verkeerde reacties oproepen, maar ook zelf ten prooi vallen aan ‘de
eerste de beste waanidee’.151

De jongerenprotesten konden in het algemeen op weinig sympathie van
HV-kopstukken rekenen. De meeste van hen veroordeelden de protesten
tegen gezagdragers. Ze zouden te impulsief en ondoordacht zijn. Tegelijk
begrepen deze humanisten de revolte als een symptoom. Deze jongeren
hadden een gebrek aan een ‘sociaal en geestelijk perspectief’ en misten ‘zin-
geving van het moderne leven’ in de samenleving.152 Het HV zag hierin een
taak voor zichzelf weggelegd, en om te beginnen zou het meer jongeren
moeten aantrekken. Dat het HV-ledental ondanks de groeiende ontkerke-
lijking in Nederland in die jaren stagneerde en de ledenpopulatie vergrijs-
de, baarde veel humanisten zorgen.153 De beperkte aantrekkingskracht van
het HV werd niet alleen toegeschreven aan algemene tendensen (zoals de
dalende organisatiegraad van jongeren in het algemeen) maar ook toege-
schreven aan het specifieke karakter van het HV. Het HV zou te theoretisch
en serieus zijn.154 Dat moest veranderen. 
Twee humanistische congressen (in  en ) en een beleidsnota ()
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149 Antwoord van Van Praag aan W.A. van Opijnen dd. 13-6- 1966. UA, Archief HV, 75: 584.
150 J. P. van Praag (1966) Een teken aan de wand. Mens en Wereld 21(13),1; J.P. van Praag

(1967), Radikaal humanisme. Mens en Wereld 22(4), 1, 5. 
151 Jaap van Praag in Trouw 16 mei 1969 in: Humanistische documentatiedienst, 18(6), 51.
152 Brief Jaap van Praag aan W.A. van Opijnen, 13 juni 1966, Utrecht: Utrechts Archief, Archief

HV, 75: 584.
153 15.000 leden bereikte het HV in 1966. Daarna bleef het rond dit cijfer. Er was sprake van

een groot verloop tussen 1966-1967, zie voor de cijfers: B. Gasenbeek, J. Brabers, en W.
Kuijlman (2006) ‘Een huis voor humanisten’: het HV (1946-2006). Tijdschrift voor Huma-
nistiek 7(25), 37-55, aldaar: 42.

154 Verslag over de bespreking van Van Praag met de Gespreksgroep Jongeren Vraagstuk over
het Verbond en jongeren in de Ark te Nunspeet, 1963. UA, Archief HV, 75: 681. 
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dienden om te reflecteren over de taak en plaats van het HV in deze veran-
derde samenleving waarin mensen steeds mondiger waren geworden. Op
het eerste gezicht lijken deze initiatieven weinig nieuws te hebben opgele-
verd. Het HV meende eind jaren zestig vooral via bezinning de ‘humani-
serende tendensen’ in de samenleving te kunnen versterken. Het HV zou
dan het jongerenprotest tegen gezagsverhoudingen in goede banen kun-
nen leiden.155 De taak van het humanisme was immers om de mens te hel-
pen met de vormgeving van het bestaan door ‘voorbeelden aan [te] dragen
hoe het menselijk leven zinvol geleefd kan worden’.156 Blijkbaar waren
jongeren die actief waren in de protestbewegingen in de ogen van deze
groep humanisten nog niet (voldoende) zinvol bezig. Bezinning bleef het
devies, ondanks de eerdere waarschuwing van Van Opijnen dat door de fo-
cus op zingeving ‘het Verbond de dood voor het humanisme als maat-
schappelijk geëngageerde stroming’ zou zijn.157

Maar er was nog een tweede reactie op de veranderde gezagsverhoudin-
gen in het HV. Een andere groep humanisten interpreteerde de jongeren-
revolte (waar vooral jonge mannen betrokken bij waren) niet alleen als te-
ken dat jongeren behoefte aan zingeving hadden, maar ook als uiting van
een behoefte aan democratisering. Het HV diende democratisering te on-
dersteunen.158 Met het begrijpen van de jongerenprotesten als symbool van
democratisch tekort sloot deze groep humanisten nauw aan bij een groep
jonge dertigers die de anti-establishmentpartij D’ hadden opgericht. Re-
presentant van deze democratiserende stroming in het HV was het -jari-
ge hoofdbestuurslid Max Rood. Het was Rood geweest die in  Van
Praag als voorzitter opvolgde. Rood had zich bij D’ aangesloten en ver-
dedigde als advocaat de jongeren die het gezag met de leuze ‘politiestaat’
provoceerden.159 In het HV pleitte Rood, eerst als regulier hoofdbestuurs-
lid en later als voorzitter, voor meer medezeggenschap van de leden.160 Met
de instelling van een Verbondsraad, het terugbrengen van het aantal hoofd-
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155 J.P. van Praag (1967) Radikaal humanisme; Z.n. (1971) Moet het zo nodig? Vraaggesprek
Bonger, Brandt Corstius en Jaap van Praag. Het Woord van de Week 24(15), 6-8.

156 HV (1969) Beleidsnota, aangeboden door het hoofdbestuur van het HV aan het congres
in vergadering bijeen op 16, 17 en 18 mei 1969 te Utrecht, Utrecht: HV, 10.

157 Brief van W.A. van Opijnen aan Van Praag, 19-6-1966. UA, Archief HV, 75: 584. 
158 M.G. Rood (1967) Hoe staat het met gezags- en rechtshandhaving, Rekenschap 14(3), 95;

M.G. Rood (1968) Inleiding. In Het gezag. Verslag van twee conferenties georganiseerd
door de humanistische stichting Socrates (pp.6-7). Den Haag: Van Stockum; C.W. Kerkhof
(1967) Alle mensen hebben een mond en twee oren. De humanist en het gezag. Mens en
Wereld 22(19), 4-5.

159 Ben Herbergs, Ik koos dus voor de werknemer. Max Rood, raadsman voor de vakbeweging.
Het Vrije Volk, 26-02-1977. 

160 Rood had duidelijk zijn stempel weten te drukken op de beleidsnota uit 1969, ook al was
Van Praag nog officieel voorzitter. Zie: Notulen van het 18e kongres, gehouden te Utrecht
op 16-18 mei 1969. Humanistisch Historisch Centrum (HHC), HV Amsterdam, niet geïnven-
tariseerd. 
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bestuursleden en de afschaffing van het dagelijks bestuur zou het HV voor-
taan meer in samenspraak met de achterban, democratischer, moeten func-
tioneren.161 Het waren vooral humanisten van het eerste uur die rond 
het hoofdbestuur verlieten. Bijgevolg bestond het kleinere hoofdbestuur
eind jaren zestig vooral uit bestuurders van rond de veertig en vijftig jaar,
die sinds de vroege jaren zestig in het hoofdbestuur zaten.162 Met Rood als
nieuwe voorzitter in  was de wisseling van de wacht compleet en werd
democratisering een nieuwe humanistische kernwaarde en praktijk. 

Het zoeken naar een nieuw product in dezelfde afzetmarkt
Toen democratisering eind jaren zestig een centraal ideaal in de maat-
schappij werd, veranderde het beleid van het HV snel. Weliswaar was de-
mocratie vanaf de oprichting van het HV een kernwaarde geweest van het
humanisme. Zo hadden humanisten altijd al gemeend dat de democratische
rechtsstaat de enige staatsvorm was die geestelijke vrijheid kon waarbor-
gen en meenden ze met het HV belangrijke onderliggende waarden (ver-
antwoordelijkheid en verdraagzaamheid) te kunnen verspreiden en ver-
diepen. Bovendien gebruikten ze democratie als een argument in hun strijd
voor gelijkberechtiging van humanisten.163 Maar eind jaren zestig werd er
in de samenleving onder ‘democratisering’ vaak iets meer verstaan. De-
mocratisering verwees naar het proces van horizontalisering van gezag. En
dat draaide om het faciliteren van meer participatie en inspraak van on-
derop en het verminderen van de beslissingsmacht van de top, zodat ie-
dereen invloed kon uitoefenen op beleid en bestuur van instituties. Deze
invulling van democratisering had grote invloed op het HV in die jaren. En
niet alleen op de organisatiewijze – zo werden de werkzaamheden gede-
centraliseerd in relatief autonoom functionerende werkstichtingen – , ook
maakte deze democratiseringsgolf de oude discussie over de noodzaak om
als HV politiek te spreken wederom actueel. 
Democratisering was eind jaren zestig ook de reden dat een meerderheid
van het hoofdbestuur brak met het voormalig uitsprakenbeleid. Aanlei-
ding hiervoor was een conflict binnen het bestuur over een verklaring die
een deel van het hoofdbestuur zonder goedkeuring van de overige hoofd-
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161 J.P. Van Praag (1967) Humanisme stelt een nieuwe wijze van leven aan de orde. Mens en
Wereld 22( 9), 1, 3, 7; J.v. S. (1967) Afscheid van elf hoofdbestuurders en twee functiona-
rissen. Mens en Wereld 22(9), 8.

162 Afgetreden waren in 1967: Garmt Stuiveling, Libbe van der Wal, E. Nordlohne, Bertus Scha-
per, E. Heroma-Meilink, J. J Th ten Broecke Hoekstra, J.H.P. Colpa, W.A. van Opijnen, E.T.
Hoven, D. de Vries en J. Bijleveld, en in 1969 oudgedienden H. Bonger en J.P. Van Praag.
Zie voor de organisatorische afwikkeling, Flokstra & Wieling (1986), 48-53. En voor het af-
scheid: J.v. S. (1967) Afscheid van elf hoofdbestuurders en twee functionarissen, 8. Voor
de aanstelling van de jonge leden, zie het HV-Jaarverslag over de jaren 1967 en 1968. HHC:
HV Amsterdam, niet geïnventariseerd. 

163 Stolk (2015), m.n. 296-297.
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bestuursleden de wereld in had gestuurd.164 In deze openbare verklaring
keurde het HV de strafvervolging van de bezetters van het Maagdenhuis af.
Dat strafproces zou zo’n ongewenste interventie zijn in ‘een politieke
strijd voor hoogstnoodzakelijke democratisering van het universitaire on-
derwijs’ dat deze groep hoofdbestuursleden meende dat een verklaring niet
uit mocht blijven.165 Zoals te verwachten viel, stuitte de verklaring op te-
genstand. Ook de tegenstanders meenden dat bij de Maagdenhuisbezetting
de democratie in geding was, maar niet vanwege het strafproces maar van-
wege de bezetting zelf (‘een ondemocratische terreurmethode’).166 Naar
aanleiding van de gebeurtenis stond een kleine groep VVD-ers op om hun
zorgen over de politieke koers van het HV te tonen.167 Daarop besloot het
HV-bestuur weer tijdelijk het oude consensus-criterium voor publieke uit-
spraken in ere te herstellen, maar niet zonder het uitsprakenbeleid zelf on-
derwerp van discussie te maken.168

Niet alleen het publieke, politieke spreken van het HV maar de hele maat-
schappelijke koers zou in discussiemiddagen opnieuw moeten worden ge-
definieerd, en deze maal niet top down maar van onderaf. Rood vond dat
humanisten moesten breken ‘met een systeem van meningsvorming in
onze eigen organisatie waarbij aan de top een hoofdbestuur zit dat wel
voor u bepaalt en uitmaakt wat er gebeurt’.169 Daarmee speelde het hoofd-
bestuur in op een groeiende kritiek in de eigen gelederen over de beperk-
te inspraakmogelijkheden in het HV en haar werkstichtingen. Sinds 
streefde een groep cursisten van het Humanistisch Opleidingsinstituut
naar meer medezeggenschap over de opleiding voor humanistisch vor-
mingswerkers en geestelijke verzorgers. Vanaf  richtte deze groep zijn
pijlen ook op het democratisch functioneren van het HV zelf.170

Onder leiding van Rood streefde het hoofdbestuur niet naar overeen-
stemming over één bestuurslijn, maar werden verschillende wensen van
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164 De openbare verklaring was alleen maar mogelijk geweest, doordat het punt de verga-
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25(3), 6.
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de achterban gefaciliteerd, in het bijzonder die van de jongeren. Diversi-
teit werd geïnstitutionaliseerd door niet meer te spreken over een roeping,
missie of strijd van het HV, maar het HV te presenteren als centrum dat een
‘gevarieerd dienstenpakket’ aan het geïnteresseerde individu bood.171

Voortaan werd naast bezinning ook actie aangeboden.172 Uit de discus-
siemiddagen was immers de wens gekomen het HV een sterker maat-
schappelijk gezicht te geven. Dat zou meer moeten behelzen dan het sti-
muleren van het individu tot maatschappelijke activiteiten. Het HV dien-
de ook zelf als collectief actie te ondernemen, wilde het nog enige bete-
kenis hebben voor de samenleving.173 Daarbij werd zowel groot als klein
gedacht: van het oprichten van kinderspeelplaatsen tot aan het deelnemen
aan de strijd voor grotere hervormingen van de samenleving. Wel moest
er een verschil zijn met andere actiegroepen. Zo zouden humanisten met
hun acties niet alleen op problemen moeten wijzen zoals volgens hen Dol-
le Mina deed, maar ook mee moeten werken aan een concrete oplos-
sing.174

Met de presentatie van het HV als dienstenorganisatie die naast een centrum
voor bezinning ook een actiecentrum wilde zijn, dacht het hoofdbestuur
meer jongeren aan te trekken en tegelijkertijd de oudere garde te behou-
den. De bestuurders wilden ook de humanistische jongeren tevreden stel-
len die zich sinds  hadden verenigd in het Humanisties Jongeren Sen-
trum.175 In  kwam in ieder geval op papier de wens van veel jongeren
(met name jonge mannen) om humanistisch maatschappelijk te handelen
tot realisatie: het HV richtte in samenwerking met deze jongeren een Hu-
manisties Aksie Sentrum Holland op, met de aansprekende afkorting
HASH, om politiek vormingswerk te ontwikkelen. 
Concluderend: het was onmiskenbaar de jongere generatie die het HV sti-
muleerde om te veranderen. Preciezer gezegd, het was vooral de jonge-
renrevolte buiten de humanistische beweging die veranderingen in het HV

op gang bracht. Met wisselend succes waren er weliswaar pogingen van
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171 H.J. Roethof, Conclusie discussiedagen 12-10-1970, UA, Archief Stichting Humanistisch Jon-
geren Centrum, 1732: 42. Al eerder sprak Rood van het HV als een servicecentrum en van
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15 oktober 1968, geciteerd in: Humanistische documentatiedienst 17(10), 137; Vraagge-
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tatiedienst 17(11), 150-151.

172 Verslag vergadering Stichting voor Humanistische Vorming op 5-2-1970, waarin veel jon-
geren ook plaatsnamen. Utrecht UA, Archief Stichting Humanistisch Jongeren Centrum,
1732: 50.
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humanistische jongeren zelf om het HV te vermaatschappelijken, maar het
was het jongerenprotest dat zich buiten de humanistische beweging af-
speelde wat de verandering bracht. Samen met de zorg om vergrijzing van
het HV en de stagnatie van het ledental vormde deze jongerenrevolte aan-
leiding voor het nieuwe bestuur om zich grondig op het functioneren van
het HV te bezinnen. De nieuwe groep bestuurders die de decentralisatie en
democratisering in gang had gezet was geen jonge groep qua leeftijd. De
leeftijden van de hoofdbestuursleden liepen uiteen, maar de meeste be-
stuurders waren mannen van in de veertig en begin vijftig. Ondanks hun
middelbare leeftijd stonden de bestuurders meer open voor de wensen van
jongeren binnen en buiten het HV dan de eerste generatie HV-bestuurders
en zij stelden meerdere, jonge betaalde medewerkers afkomstig van de so-
ciale academie aan om die wensen uit te voeren.176

Kennedy’s these dat er een welwillende elite nodig was voor de snelle
transformatie van Nederland in die tijd, gaat dus ook op voor de snelle ver-
anderingen in het HV. Maar deze paragraaf maakt ook duidelijk dat Ken-
nedy’s these niet veralgemeniseerd kan worden. Een groot deel van de eer-
ste generatie bestuursleden stond noch achter de decentralisatie noch ach-
ter het loskoppelen van actie van bezinning.177 Van Praag die met het ein-
de van zijn voorzitterschap van het hoofdbestuur zeker niet uit beeld was
verdwenen – hij zat als bestuurslid in nog vele humanistische commissies
en stichtingen – verdedigde zijn visie op het HV als middel tot bezinning
en werkelijke opvoeding tot aan zijn dood, in .178 Opmerkelijk genoeg
waren het niet zozeer humanisten van het eerste uur die in direct conflict
kwamen met de humanistische jongeren, maar vooral het faciliterende, de-
mocratische hoofdbestuur onder leiding van Rood, zoals in de volgende
paragraaf duidelijk wordt. 

1.3 Als alles een kwestie van politiek is, wat is er dan
nog levensbeschouwelijk? (1970-1974)

Doorwerkingen van antikapitalistische maatschappijkritiek
Net als in de rest van het land overheerste in het HV in de vroege jaren ze-
ventig een ‘brede linkse consensus’.179 Zo was een groot deel van de ach-
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176 Verjonging functionarissen was belangrijk voor het imago van het HV, aldus Rood op het
congres in 1969. Notulen van het 18e kongres, gehouden te Utrecht op 16-18 mei 1969.
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terban, en zeker niet alleen het jonge deel, overtuigd van de noodzaak van
een groter maatschappelijk engagement van het HV. Dat engagement moest
niet alleen tot uiting komen in politieke standpunten, maar ook in het ont-
wikkelen van eigen maatschappelijke acties.180 Toch bleken achter deze
ogenschijnlijke eensgezindheid verschillende gedachten schuil te gaan over
hoe die opdracht tot maatschappelijk engagement precies ingevuld diende
te worden. 
In eerste instantie leken de neuzen dezelfde kant op te staan. Samen met
de maatschappijkritische jongeren vulde het HV-hoofdbestuur de maat-
schappelijke opdracht in met het bieden van politieke vorming vanuit het
humanisme aan de achterban. Zowel HASH als de Humanistische Stichting
voor Vredesvraagstukken kreeg deze taak toebedeeld.181 De ontwikke-
lingssamenwerkingsorganisatie op grond van humanisme, HIVOS, die in
 vrijwel onafhankelijk van het HV van start was gegaan, vonden de be-
stuurders voor deze opdracht minder van belang. Dat is opvallend, omdat
ontwikkelingssamenwerking voor de christelijke maatschappijkritische
beweging juist een belangrijk aangrijpingspunt was voor maatschappelijke
actie. Maar humanistische jongeren zagen HIVOS als een verouderd ver-
zuilingsproduct. Dat was niet zonder reden: de organisatie richtte zich in
de eerste jaren vooral op die projecten die ten gunste kwamen aan buiten-
kerkelijken.182 HIVOS bekeek de wereld door een wat verouderde bril, niet
alleen in de ogen van jongeren maar ook van de nieuwe leiding van het HV.
Van HASH hadden beide groepen hoge verwachtingen. HASH streed name-
lijk niet alleen voor de eigen groep, zoals HIVOS, maar voor de hele maat-
schappij. Dat was precies waar deze humanisten op zaten te wachten.
Overeenkomstig met het politieke vormingswerk dat in veel welzijnsin-
stellingen en actiegroepen in diezelfde jaren van de grond kwam, wilde
HASH mensen bewust maken van de mogelijkheden om in de brede zin van
het woord politiek actief bezig te zijn.183 Daartoe organiseerde de vijftig-
jarige functionaris en HASH-coördinator Simon Radius samen met jonge
HV-leden, studenten en leden van het Humanisties Jongeren Sentrum cur-

 DEEL I DE HUMANISTISCHE BEWEGING

180 Roethof, Conclusie discussiedagen.
181 Verslag vergadering Stichting voor Humanistische Vorming op 5-2-1970, UA, Archief Stich-

ting Humanistisch Jongeren Centrum, 1732: 50. Het politieke vormingsmodel van Radius
wordt hier besproken, ook deelnemers uit de humanistische studentenclub (SVGH) en het
Humanisties Jongeren Sentrum (HJS).

182 Frans Bieckmann & Ellen Lammers (2008) HIVOS! 1968-2008. Een onvoltooide geschiede-
nis: van hulp naar andersglobalisme. Amsterdam: Mets & Schilt. Voor de discussie over HI-
VOS als verzuilingsproduct, zie: notulen van het 18e kongres, gehouden te Utrecht op 16-
18 mei 1969. HHC: HV Amsterdam, niet geinventariseerd.

183 Sam Korteweg en Kees Klop (1974) Vademekum van het politiek vormingswerk. Inventa-
risatie van aktiegroepen, vormingsinstellingen en andere organisaties die politiek vor-
mingswerk verrichten. (2e druk) Amersfoort: De Horstink, 19; Vgl. politiek model vor-
mingswerk in: Verslag vergadering Stichting voor Humanistische Vorming op 5-2-1970.
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sussen. Thema’s als antiautoritair onderwijs, crèches, leven in communes,
drugsgebruik, anarchisme en humanisme stonden op het programma.184

Deelnemers konden in deze cursussen hun eigen politieke overtuiging ex-
ploreren. Soms ging dat niet verder dan leren of de eigen politieke over-
tuiging liberaal of marxistisch was.185 Maar de humanisten betrokken bij
HASH wilden meer. Zij vonden hun vormingswerk nog te veel individueel
gericht, te theoretisch en te vrijblijvend.186 HASH zou zich eigenlijk moe-
ten richten op ‘verandering van strukturen’ om zo zicht te krijgen op de
‘ware machtsverhouding’187 en het ‘echt van onecht radicalisme’ te schei-
den.188 Daarin valt duidelijk het linkse, antikapitalistische vocabulaire van
populaire denkers als Herbert Marcuse te herkennen dat veel andere ac-
tiegroepen in die tijd ook gebruikten. 
Over de vraag hoe de maatschappelijke structuren en het bijbehorende ‘ge-
produceerde persoonlijke gedrag’ het best doorbroken konden worden,
werd fanatiek gediscussieerd in HASH.189 Het klassieke marxistische ant-
woord, de klassenstrijd, werd in deze discussie terzijde geschoven. Er werd
gezocht naar alternatieve manieren om de maatschappij om te vormen. Al-
lereerst was er een groep humanisten actief in het HASH die het persoon-
lijk leven als het belangrijkste aanknopingspunt zag om de samenleving
structureel te veranderen. HASH-activisten zouden in hun ogen onderling
eerst zelf aan de slag moeten gaan om elkaar te bevrijden van hun eigen
kapitalistische verinnerlijkte gedragingen en opvattingen, alvorens anderen
de weg te wijzen. HASH-activisten zouden nog een heel persoonlijk traject
af te leggen hebben: pas als je jezelf losgemaakt zou hebben van opgeleg-
de denkbeelden en gedragingen, kon er een ware maatschappijkritiek ge-
formuleerd worden die ‘echt’ radicaal was en pas dan kon je vrij leven.
Hierin valt de epistemologische opvatting over de verhouding tussen het
persoonlijke en het politieke te herkennen. Ook circuleerde in deze krin-
gen een nieuwe invulling van de ethische opvatting. HASH zou namelijk
moeten fungeren als een kritische utopie. Die opvatting was nog nooit zo
geformuleerd in het HV. Het was voor het eerst dat in de humanistische
beweging het veranderen van het eigen persoonlijke leven als politieke
daad werd begrepen. ‘Het intensief met jezelf bezig zijn en je eigen plaats
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184 Jan Vis (1996) Simon Radius (1917-1995). Een bijzonder anarchist. De As 24(116), 35-38.
185 Verslag bespreking over het vormingswerk van het HV afdeling Amsterdam op 18-8-1971,

Utrechts Archief: Archief HV, 75: 1265.
186 Bijvoorbeeld Willem Maat, Discussiestuk Hash Amsterdam, Ideeën over socialisties huma-

nisme, juni of mei 1970, UA, Archief HV, 75: 1265.
187 Z.n. (1970) HASH wil informatie en Aktie. Mens en Wereld 25(7), 5.
188 Affiche HASH (9 december 1971). UA, Archief HV, 75:1265. 
189 Notulen van de landelijke praatdag van de HASHgroepen, 13-10-1971. UA, Archief HV,

75:1265. Citaat komt uit: Simon Radius (1973) Over agogen en hun normen. Antwoord aan
Neervoort. Rekenschap 20(1), 37-44, aldaar 39.
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bepalen’ was volgens deze groep activisten reeds fundamentele maat-
schappijkritiek en actie op zichzelf.190

Een andere groep HASH-activisten meende dat deze persoonlijke bewust-
wording en het zoeken van alternatieven belangrijk was, maar zag een ge-
vaar: naar binnen gekeerd met jezelf bezig zijn kon ook de politiek be-
lemmeren doordat er te weinig actie naar buiten verricht werd.191 En juist
actie naar buiten verdiende volgens deze groep prioriteit. Persoonlijke
emancipatie was weliswaar een voorwaarde voor actie, maar één waarin
men niet te lang moest blijven hangen. Uit veel van die stukken sprak een
grote behoefte om niet meer te denken en te praten, maar vooral wat te
doen. Wat die acties om de maatschappij structureel en ‘revolutionair’ te
hervormen precies zouden inhouden, is niet duidelijk. Het volgende citaat
illustreert allereerst hoe de humanistische jongeren verenigd in het Hu-
manisties Jongeren Sentrum (HJS) zochten naar een andere weg om met
maatschappelijke vraagstukken om te gaan dan in het HV en de huma-
nistische wetenschappelijke stichting Socrates gebruikelijk was. Daarbo-
venop toont het hoe gemotiveerd en zoekend de jongeren hierin waren: 

‘We zien onze functie niet in het uitbrengen van wetenschappelijke en/of an-
dere rapporten, die een humanistiese visie geven op de ontwikkelingen in de
maatschappij. We zien onze funktie in het aanwezig zijn, als humanist in maat-
schappelijke konfliktsituaties. Om het met HUMUS192 te zeggen, we willen aan-
wezig zijn op de knooppunten van sociale en kulturele ontwikkeling van deze
tijd. Hoe? We doen het gewoon! Het HJS wil mensen bereiken die op de
knooppunten staan, wil mensen stimuleren op die knooppunten te staan.’193

Het is nooit tot een doordenking of botsing van deze twee strategieën ge-
komen. Evenmin is er in het HV gereflecteerd op de politieke betekenis van
de wijze waarop iemand zijn of haar persoonlijk leven leidt. De maat-
schappijkritische stroom in het HV verdween namelijk even snel als die was
opgekomen door een conflict tussen HASH en het HV-hoofdbestuur. Aan-
leiding was een actie die in de bestaande historiografie beschreven is als de
actie-Gouda.
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190 Gespreksgroep HASH, Mozeshuis over de doelstellingen van vormingswerk, 16-10-1970.
UA, Archief HV, 75:1265. Nabespreking van Simon Radius en Jaap van Ruller (volkshoge-
school Baarn) 27-8-1971 over HASH-training. UA, Archief HV 75: 1265.

191 Notulen van de landelijke praatdag van de HASHgroepen, 13-10-1971. Amsterdamse werk-
groep HASH en visie over maatschappijkritiek, 4 mei 1971. Archief HV, 75: 1265.

192 Humus was de naam van een sociaal-anarchistische groep jongeren uit 1970 die zich hu-
manistisch noemde en onafhankelijk van het HV opstelde. 

193 In notitie t.a.v. staf HV - HJS 10-12-1970. Strikt geheim. UA, Archief HV, 75: 679. 
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Het bestaansrecht van het HV onder druk
Het HV zou in Gouda bij verschillende plaatselijke, buitenparlementaire ac-
ties fungeren als coördinator.194 Met dit project beoogde het HV-hoofdbe-
stuur een maatschappelijk gezicht te krijgen, het oude intellectuele elite-
imago van zich af te schudden en nieuwe – liefst jonge – leden aan te trek-
ken.195 Was het project een succes, dan zou het landelijk worden voortge-
zet. Maar vrij snel trok het hoofdbestuur de stekker uit het project, omdat,
naar eigen zeggen, het beeld dat van het HV werd geconstrueerd in de ac-
tie-Gouda niet gewenst was. Het HV zou te veel als een ‘actiecentrum’ zijn
neergezet ‘waarin alleen plaats is voor akties en maatschappij kritiek’.196

Daarbij leverde de actie weinig leden op, kostte zij te veel geld en zou zij,
zeker als zij landelijk was doorgezet, te veel ten koste zijn gegaan van de
andere werkzaamheden van het HV zoals de humanistisch geestelijke ver-
zorging.197 Drie betrokken medewerkers werden ontslagen na het besluit
van het hoofdbestuur om vanwege financieel tekort het project niet lande-
lijk te continueren. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij veel jongeren en
andere medewerkers. Zij verweten het hoofdbestuur zich autoritair te ge-
dragen en te buigen voor liberale geldschieters.198

Ruim een jaar lang werd het HV geteisterd door conflicten. Rood trachtte
nog alle kikkers in de kruiwagen te houden door het HV te presenteren als
plek voor ‘bezinners’, ‘toepassers’ en structurele of mentaliteitgerichte ‘be-
invloeders’ van de samenleving. Rood pleitte voor verdraagzaamheid, een
eigenschap die voor ieder type humanist een groot goed zou zijn.199 Maar
het werd Rood al vrij snel duidelijk dat hij niet alle types binnenboord kon
en ook niet wilde houden. Het waren niet alleen de maatschappijkritische
medewerkers van HV die, gedwongen of vrijwillig, het HV verlieten. Ook
veel maatschappijkritische jongeren, actief in het Humanisties Jongeren
Sentrum en de HASH, vonden in  een onderkomen buiten het HV. Wat
begon als een actie om leden naar het HV toe te trekken, eindigde als een
periode die het HV alleen maar leden kostte.200
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194 fvgl (1971) Aktie Gouda. Humanist 26(18), 3-4.
195 C. Cabout (1972) Buitengewoon kongres. Het Woord van de Week 25(5), 5-7.
196 Max Rood geciteerd in josv (1972) Publiciteit rondom het Humanistisch Verbond. Huma-

nist 27(3), 3-5, aldaar: 5. 
197 C. Cabout (1972) Spanningen in het HV. Het Woord van de Week 25(3), 4-5; Stafberaad 25

november 1971. UA, Archief stichting Humanistisch Jongeren Centrum, 1732: 42. Zie ook
Flokstra & Wieling (1986) 58. 

198 Stafberaad 25 november 1971. UA, Archief stichting Humanistisch Jongeren Centrum,
1732: 42.

199 Max Rood (1972) Vrijheid om verschillend te zijn. Het Woord van de Week 25(1), 1-3. 
200 Brief Franklin van Galen Last waarin hij bedankt voor zijn lidmaatschap, augustus 1972.

UA, Archief HV, 75: 27; Dingen van de dag van de VARA, 18-9-1972; HJS wil banden met
HV verbreken, Trouw, 19-9-1972, UA, Archief stichting Humanistisch Jongeren Centrum
1732: 42.
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Binnen het HV bestonden verschillende humanistische groepen die allen    –
op papier – een groeiend maatschappelijk engagement van het HV onder-
schreven. De actie-Gouda en de daaruit voortkomende conflicten brach-
ten de ideologische verschillen tussen deze groepen aan het licht. De pre-
sentatie van het HV als centrum voor diverse maar gelijkwaardige diensten
verhulde namelijk de elkaar tegensprekende stromingen in het HV. Ui-
teraard waren er ook motieven van andere aard (financiële, beleidstechni-
sche, persoonlijke) die het conflict aanwakkerden en beïnvloedden, maar
deze zijn in dit verband minder relevant.201

In eerste instantie leken de conflicten slechts een kwestie van een verschil-
lend aangrijpingspunt van verandering: het vormen van het individu (de
‘bezinners’ en ‘toepassers’) of het hervormen van de samenleving (de maat-
schappijcritici). Een nadere beschouwing leert dat het conflict niet alleen
een kwestie was van een ander aangrijpingspunt om de wereld te verbete-
ren en een keuze tussen politieke vorming of geestelijke vorming. Politie-
ke vorming was voor maatschappijcritici als Radius en veel jongeren na-
melijk óók geestelijke vorming.202 Politieke vorming hielp je immers om
bewust te worden van autoritaire en paternalistische machtswerkingen in
de maatschappij en in jezelf, waardoor je jezelf pas werkelijk kon ont-
plooien. Bezig zijn met je eigen bestaan zonder een dergelijke machtsana-
lyse van onderdrukkende structuren en stereotypen, zoals bij de levensbe-
schouwelijke vorming van het HV gebeurde, zou simpelweg onvoldoende
zijn voor werkelijke zelfontplooiing.203 Er bestond in de ogen van deze
maatschappijcritici geen apolitieke niche waarin het alleen om existentiële
vragen draaide. Kortom, met de aandacht voor de politieke bepaaldheid van
persoonlijk gedrag en normen en waarden vervaagde ook het onderscheid
tussen maatschappijbetrokkenheid en de focus op de eigen zelfontplooiing.
In toenemende mate schoven deze maatschappijcritici humanisme als le-
vensbeschouwing terzijde. Het HV-humanisme zou niet de oorzaken van
de problemen aanpakken, het zou de bestaande orde consolideren en
slechts functioneren als een doekje voor het bloeden. Volgens deze maat-
schappijcritici beschouwden HV-humanisten vrijheid te veel als een indi-
viduele zaak en waren ze te veel bezig met de innerlijke gesteldheid, ‘het
geestelijke komfort’ van buitenkerkelijken.204 Het argument van het hoofd-
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201 Reactie hoofdbestuur 29 september 1972 op afscheid. UA, Archief stichting Humanistisch
Jongeren Centrum, 1732: 42. Flokstra & Wieling (1986), 60-63. Brief Franklin van Galen Last
aan hoofdbestuur van het HV, 26-11-1971; Dossieropbouw Radius, 29 januari 1973. UA, Ar-
chief HV, 75: 106.

202 Verslag vergadering Stichting voor Humanistische Vorming op 5 februari 1970. UA: Archief
stichting Humanistisch Jongeren Centrum, 1732: 50.

203 Simon Radius (1972) Aspekten van vormingswerk. Humanist 27(12), 5-7 
204 Deel van het werkoverzicht van Simon Radius, 10 mei 1972. UA, Archief HV, 75: 1265. Een
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bestuur dat een project als Gouda ten koste zou gaan van levensbeschou-
welijke vormingswerkzaamheden overtuigde de maatschappijcritici niet.
Zij vonden minder aandacht voor levensbeschouwelijke vorming helemaal
niet bezwaarlijk. Humanisme kon in hun ogen slechts wat betekenen als
het zich ten doel stelde om de structuren radicaal te hervormen. 
In het maatschappijkritisch denken werd humanisme steeds vaker gelijk-
gesteld met socialisme en kreeg humanisme de betekenis van een gericht-
heid op mens en maatschappij en op de menselijke ontplooiing. Dit ‘nieu-
we humanisme’ was net zo goed buiten het HV te vinden, ook in christe-
lijke actie- en jongerengroepen. Radius bijvoorbeeld betoogde in  dat
het onderscheid geloven en niet-geloven er niet veel toe deed met nieuwe
richtingen als de politieke theologie. Het HASH zocht dan ook samenwer-
king met de maatschappijkritische christelijke groepen en wilde de Sja-
loom voor het HV worden: Sjaloom was een van de meest radicale maat-
schappijkritische oecumenische actiegroepen in Nederland in .205

Waar begin  de meeste humanistische maatschappijcritici het ‘burger-
lijk humanisme’ van het HV nog wilden omvormen om het HV tot een re-
presentant van een nieuw, maatschappijkritisch, revolutionair of utopisch
socialistisch humanisme te maken, zochten zij al gauw hun heil buiten het
HV.206 Humus was de eerste groep die zich in  los van het HV ging pre-
senteren. Humus was een sociaalanarchistische groep jongeren die zich liet
inspireren door de politiek van provo’s, kabouters en hippies.207 Zij claim-
den een nieuw humanisme dat draaide om liquidatie van ‘de sociale, poli-
tieke en ekonomiese belemmeringen van de menselijke ontplooiingskan-
sen’. Hiervoor dienden zowel een alternatieve manier van leven ontwik-
keld te worden als bewustzijnsacties naar buiten toe over kwesties als mi-
lieu, woningnood en klassenstrijd.208 Het Humanisties Jongeren Sentrum
scheidde zich na al de conflicten in  af van het HV en sloot zich bij Hu-
mus aan. Maar niet alleen jongeren bepleitten een maatschappijkritisch hu-
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Albert Nieuwland (1984) Humanistisch geestelijk vormingswerk, Rekenschap 31(1), 16-31,
m.n. 24-26. 

205 Gespreksgroep HASH – Mozeshuis over de doelstellingenvan vormingswerk, 16-10-1970.
UA, Archief HV, 75:1265; Werkoverzicht Simon Radius, april t/m oktober 1971. UA, Archief
HV, 75:1265. Verslag landelijke praatgroep HASH-groepen in Utrecht, 10-6-1972. UA, Ar-
chief HV, 75: 1265. Een pamflet, brief na het conflict. UA, Archief stichting Humanistisch
Jongeren Centrum, 1732: 42

206 Wim Veldhuyzen (1970) Afscheid van de parochie. HHC: Archief C.H. Schonk, 1707: 38;
Maat, Discussiestuk Hash Amsterdam. Ideeën over socialisties humanisme. 1970, UA, Ar-
chief HV, 75: 1265; H. Lips (1970) Humanisten! Waarheen? Ego 9(5), 5.

207 HUMUS notities uit 1973. Een evaluatie over alternatieven (en wat er na de provo en hip-
piebeweging mogelijk is). UA, Archief stichting Humanistisch Jongeren Centrum, 1732: 42.

208 Brief van werkgroep Nieuw Humanisme, z.d; Subsidie 1972 helft uitgekeerd. Archief Stich-
ting Humanistisch Jongeren Centrum, 1732: 42; Opmerkingen inzake politieke mobilisatie
in de underground van Nico Veeken; Wat is humus. UA, Archief stichting Humanistisch Jon-
geren Centrum, 1732: 34.
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manisme buiten het HV als alternatief. Ook enkele belangrijke namen bin-
nen het HV riepen op tot een ‘radicaal humanisme’. Zo meende Harry Lips,
de hoofdraadsman van Defensie en humanist van het eerste uur, in  dat
het HV nooit die maatschappelijke revolutionaire rol, die in zijn ogen no-
dig was, kon gaan spelen. ‘Het is’, zo stelde Lips over het HV-humanisme,
‘evenals trouwens het christendom – zozeer vergroeid met de kapitalisti-
sche maatschappij-structuur en het heeft zozeer de vrijheid gemaakt tot
een zaak van persoonlijke beleving en bevrediging, dat het nauwelijks
maatschappelijk oppositioneel kàn zijn.’209

Een anticonfessioneel gezicht als oplossing 
Deze politisering van humanisme was een heel andere weg dan Rood voor
ogen had gestaan met zijn wens voor een meer maatschappelijk betrokken
HV. Het hoofdbestuur onder leiding van Rood meende dat het HV zich di-
recter met de maatschappij diende te bemoeien (actie en stellingname) op
grond van humanistische waarden. Het HV had de taak om als een gewe-
ten de politiek te begeleiden.210 Zo stimuleerde het hoofdbestuur dat er van
onderop een humanistisch actieprogramma op actuele kwesties zou wor-
den ontwikkeld: het humanistisch perspectief. 211 Die maatschappelijke be-
trokkenheid kon in zijn ogen prima hand in hand gaan met het belang dat
het HV voor iemands geestelijke vorming had. De moeite die Rood en an-
dere hoofdbestuursleden met de maatschappijcritici hadden, draaide niet
om hun wens om zich politiek uit te spreken en maatschappelijk in te grij-
pen, maar om de claim van de maatschappijcritici dat andere HV-werk-
zaamheden niet waardevol zouden zijn.212 Onderdrukkende omstandig-
heden verklaarden niet alles: niet alles was volgens het zittende bestuur po-
litiek, economisch en sociaal bepaald. Ook in een kapitalistische samenle-
ving zou het individu de kracht hebben om zijn eigen leven te kiezen en
te vormen. 213

De maatschappijkritische stroming binnen en buiten het humanisme had
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209 H. Lips (1972) Humanisme en Politiek. Humanist 27(8), 3. Zie ook: Harry Lips (1972) Bevrij-
dend humanisme, Driebergen: Bureau Hoofdraadsman, m.n.177-179; H.J. Lips (1972) De
wereld is groter dan het Humanistisch Verbond. Antwoord van H.J. Lips. Rekenschap 19(3),
115-118.

210 C. Cabout (1972) Maatschappijkritisch humanisme. Het Woord van de Week 16(20), 1-3; C.
Cabout (1972), Buitengewoon kongres. Het Woord van de Week 25(5), 5-7; Cabout (1972)
Spanningen in het HV.

211 P. Spigt, Over Humanistisch perspectief, Humanist 15 augustus 1975 in UA, Archief HV, 75:
773; Notities hoofdbestuursvergadering 19-11-1971, UA, Archief HV, 75:26. 

212 Th. W. Polet (1972) Uitdaging. Het Woord van de Week 25(10), 5-6; Simon Radius werd
met regelmaat vermaand verdraagzaam op te treden. Dossieropbouw Radius, UA, Archief
HV 75: 109; Brief Rood aan Radius, dd. 14-8-1972. UA, Archief HV 75: 1265.

213 M.G. Rood (1972) Misverstanden rondom humanisme. Humanist, 27(16), 1, 3, aldaar 3; Piet
Spigt (1972) Humanisme in de maatschappij. Rekenschap 19(3), 104-114.
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de waarde van het humanisme als levensbeschouwing en van het HV zelf
sinds  onder druk gezet. Dat noopte het hoofdbestuur tot een nieuwe
profilering van humanisme en HV. En wel op zo’n manier dat het huma-
nisme zich duidelijk zou onderscheiden van andere stromingen gericht op
mens en maatschappij. Zo kwam, tijdens en na het conflict, het humanis-
me van Van Praag met het belang van het HV voor geestelijke vernieuwing
weer meer op de voorgrond.214 Het HV zou de samenleving dienen, in de
zin dat humanisten het individu zouden helpen autonomie en gemeen-
schapszin, of in nieuwere woorden zelfbewustzijn en solidariteit te ont-
wikkelen.215 Die visie sprak ook enkele jongere bestuursleden aan. Zo
ageerde vrijdenker en humanist Piet Spigt tegen het transformeren van een
levensbeschouwelijke beweging als het HV tot een vage sociale protestbe-
weging.216 Door het primaat weer aan bezinning boven actie te geven, zou
het HV zich duidelijk kunnen onderscheiden van al die andere organisaties,
therapieën, actiegroepen en mensen die gericht waren op mens en maat-
schappij. Toch paste het humanisme van Van Praag niet meer in een HV dat
zich als dienstencentrum presenteerde. De morele vorming werd in het HV

weliswaar belangrijk gevonden, maar vooral voor het individu.217 Het
hoofdbestuur was ook terughoudend om een normatieve visie op micro-
ethische zaken te formuleren. Zo waarschuwde in  het hoofdbestuur
dat het COC-bestuur dit wel leek te doen met hun relationele opvatting van
seksualiteit. Het HV meende namelijk dat een ‘voor allen geldende, keuze
tussen de opvattingen dat homoseksualiteit er “om zichzelf” is en dat ze
“relationeel” dient te zijn’ niet gemaakt kan worden.218

Het HV kon begin jaren zeventig dus niet meer terug verwijzen naar de
maatschappelijke betekenis die het HV in de jaren veertig en vijftig nog had
gehad voor de geestelijke volksgezondheid. Die tijd was voorbij. Maar de
zoektocht naar een nieuwe maatschappelijke betekenis van het HV was nog
niet afgelopen. In eerste instantie dachten humanisten de milieu- en over-
levingsproblematiek aan te kunnen grijpen om de maatschappelijke bete-
kenis en opdracht van het HV duidelijk te maken en zich te onderscheiden.
Met twee rapporten van de club van Rome werd in Nederland de milieu-
problematiek als een van de grootste ‘geestelijke en maatschappelijke cri-
ses’ beschouwd, waarover niet alleen jongeren maar ook ouderen zich
druk maakten. De Humanist (een voortzetting van Mens en Wereld) stond
vanaf het verschijnen van het eerste rapport vol met artikelen over de over-
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levingsproblematiek. Maar ook op dit onderwerp wist het HV zich niet
goed te onderscheiden van andere bewegingen, organisaties en actiegroe-
pen. En over bepaalde aspecten ervan, zoals de vraag over productie en
consumptie, konden humanisten het onderling – opnieuw – niet eens wor-
den.219 Meer eensgezind waren ze over een ander onderdeel van de over-
levingsproblematiek: het bevolkingsvraagstuk en bijbehorende kwesties
als contraceptie, abortus, euthanasie en emigratie.220

Uiteindelijk vond het hoofdbestuur de maatschappelijke betekenis van het
HV in het beschermen van de individuele vrijheid tegen confessionele in-
vloeden die de mens in zijn ontplooiing belemmerden.221 Het persoonlijke
leven was nu niet het middel om de machtsverhoudingen te leren kennen
of het middel om de maatschappij te verbeteren, maar werd iets wat be-
schermd diende te worden tegen confessionele beïnvloeding. Niet alleen
groeide begin jaren zeventig de aandacht voor zaken waarin het draaide
om het zelfbeschikkingsrecht – zoals euthanasie, samenlevingsvormen,
emancipatie van homoseksuelen en vrouwen, en abortus222 – het hoofd-
bestuur ondernam ook steeds meer actie op deze thema’s. Sinds  wer-
den deze kwesties aangegrepen om het maatschappelijk nut van het HV te
bewijzen.223 De concrete aanleidingen voor de humanistische strijd tegen
‘confessionele dwingelandij’ zoals de abortuskwestie en de aanstelling van
conservatieve bisschoppen zullen in het volgend hoofdstuk verder be-
sproken worden. Hier volstaat de opmerking dat het HV een nieuwe maat-
schappelijke legitimatie had gevonden met deze anticonfessionele strijd,
die verder ging dan die voor erkenning van het humanisme als levensbe-
schouwing. Met de nadruk op zelfbeschikking en vrijheid wist het HV zich
te plaatsen aan de zijde van bewegingen, organisaties en actiegroepen die
de vrije zelfontplooiing van het individu wilden bevorderen door de maat-
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schappij te veranderen. Tegelijkertijd wist het HV met zijn strijd tegen ‘con-
fessionele dwingelandij’ zijn maatschappelijke betekenis duidelijk te on-
derscheiden van deze groepen. Bovendien hielp de ‘confessionele dwinge-
landij’ als gemeenschappelijke vijand ook om het evenwicht tussen libera-
len en socialisten in het HV te herstellen, dat met de maatschappijcritici
flink onder druk had gestaan. 
Alles overziend, had de maatschappijkritische stroming het stagnerende,
vergrijzende HV dus geen uitkomst geboden. Integendeel: de stroming
werd met vrij harde hand gestuit, aangezien die de waarde van humanis-
me als levensbeschouwing voor het individu en het bestaansrecht van het
HV bevroeg. Overigens bleek ook buiten het HV de humanistische maat-
schappijkritische stroming niet levensvatbaar. Nadat Humus en de initia-
tieven van de ‘humanistiese’ jongeren zo rond  het loodje hadden ge-
legd (vanwege onvoldoende financiële middelen) 224 waren er, voor zover
mij bekend, geen nieuwe maatschappijkritische groepen opgestaan die
zichzelf expliciet als humanistisch presenteerden.
Daarin week de humanistische beweging af van de ontwikkeling in christe-
lijke kerken en groepen in Nederland, die tot midden jaren tachtig wel een
levendige maatschappijkritische stroming kenden. Een belangrijke reden
hiervoor geeft Bart Latré in zijn beschrijving van de kerk- en maatschap-
pijkritische katholieke beweging in Vlaanderen, die voor een groot deel
toepasbaar is op de beweging in Nederland. Anders dan historici hebben
betoogd, waren volgens Latré God, geloof en de Bijbel wel degelijk nog
steeds van belang bij veel christelijke maatschappijkritische actiegroepen,
ook al waren de meeste activisten niet meer actief betrokken bij een van
de gevestigde kerken. Op grond van de politieke theologie en de bevrij-
dingstheologie werd het transcendentale element (God) vertaald in acti-
visme. De notie van christendom die deze religieuze activisten uitdroegen
was er een die op de immanente wereld gericht was (solidariteit en bevrij-
ding in het hier en nu) maar nog steeds religieus gemotiveerd (om God te
dienen, het hemelrijk van God op aarde te brengen, de diepere dimensie
te ontdekken).225 Het humanisme voegde anders dan het christendom voor
de revolutionaire maatschappijcritici geen nieuw element toe. Dat is dan
ook de reden waarom het maatschappijkritisch humanisme niet lang in ge-
organiseerd verband buiten het HV heeft overleefd. Veel activisten streden
in die tijd om de vrije zelfontplooiing van de mens mogelijk te maken, en
zij noemden zich niet automatisch humanist. Er waren alternatieven. Voor
jongeren die de samenleving structureel wilden veranderen in dienst van
zelfontplooiing, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid, was bij-
voorbeeld het socialisme een passend en duidelijker alternatief.
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1.4 Een herhaling van zetten: de humanistische kern-
wapendiscussie (1980-1985)

Uiteindelijk had het HV begin jaren zeventig een nieuwe maatschappelijke
betekenis gevonden in de strijd tegen confessionele invloeden en voor vrije
zelfbestemming. Voortaan zou het HV zich op dit terrein politiek gaan ma-
nifesteren. Toch waren er ook kwesties die niet direct gericht waren op het
inperken van confessionele invloeden waarbij het HV van zich liet horen.
Voorbeelden zijn de dienstweigering, atoombomproeven en de neutro-
nenbom.226 Maar met deze kwesties zou het HV zijn vingers niet branden:
de achterban was vrij eensgezind hierover. Dat lag anders met het NAVO-
besluit eind jaren zeventig om in Nederland kruisvluchtwapens te plaat-
sen.
Het NAVO-besluit was zeer omstreden in Nederland. Honderdduizenden
Nederlanders gingen de straat op en een kwart van de Nederlanders on-
dertekende een volkspetitie. Begin jaren tachtig was de weerstand in Ne-
derland tegen de kruisraketten zo groot dat historicus Remco van Diepen
in zijn dissertatie het kernwapendebat beschreef als een ware godsdienst-
oorlog tussen voor- en tegenstanders van eenzijdige ontwapening.227 Aan
die ‘godsdienstoorlog’ ontkwam ook het HV ook niet. Opvallend in het
kernwapendebat was de dominantie van christelijke organisaties als het In-
terkerkelijk Vredesberaad. Om van de vrede geen christelijke aangelegen-
heid te maken, drong de Verbondsraad, het democratisch orgaan dat toe-
zicht hield op het HV, erop aan dat het HV een humanistische stem liet ho-
ren voor eenzijdige ontwapening. Dat lukte niet: het HV-hoofdbestuur kon
het niet eens worden over zo’n uitspraak. Daardoor dreigde het HV in 
de grote afwezige te zijn bij de landelijke vredesdemonstratie. Onwense-
lijk, vonden de meeste hoofdbestuursleden. Deze groep dacht een oplos-
sing voor de patstelling te hebben gevonden in de oprichting van een au-
tonoom Humanistisch Vredesberaad. Onder die naam zouden humanisten
in de demonstratie mee kunnen lopen.228 Die oplossing bood echter geen
soelaas voor de interne tegenstelling: er ontstond zowel een ‘beweging der
kritische humanisten’ die van binnenuit het HV tot meer politieke stelling-
name wilde bewegen, als een afsplitsing van ‘verontruste’ humanisten die
een niet-politiek humanisme verkondigde met de stichting het Algemeen
Humanistisch Trefpunt. 
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De discussie die de verontruste humanisten, het hoofdbestuur en de kriti-
sche humanisten over de politieke en maatschappelijke rol van het HV be-
gin jaren tachtig voerden, heeft veel overeenkomsten met de discussies zo-
als die plaatsvonden in het eerste naoorlogse decennium. Zo waren alle drie
de partijen – het hoofdbestuur, de ‘kritische’ en de ‘verontruste’ huma-
nisten – het eens over het belang van levensbeschouwing als katalysator
voor politiek verantwoordelijkheidsbesef bij individuen. Zij verschilden
echter van mening over de vraag wanneer en in hoeverre het HV als col-
lectief politiek diende op te treden en als voorbeeld voor het individu
moest dienen. Ook de ‘verontrusten’ meenden dat er kwesties waren waar-
over een levensbeschouwelijke organisatie als het HV zich moest uitspre-
ken. Namelijk in die kwesties waarover verschillende levensovertuigingen
verschillend zouden denken en waarvan ‘de onzekerheid over de gevolgen
van overheidsmaatregelen – zoals het handhaven, afschaffen of veranderen
van strafbepalingen, (…) binnen nauwe perken’ blijft, zoals het geval is bij
abortus en euthanasie. Die gevolgen waren volgens hen niet te overzien bij
het kernwapenvraagstuk. Bovendien was de kernwapenproblematiek niet
van levensbeschouwelijke aard, aangezien alle levensovertuigingen kern-
oorlog zouden willen vermijden. De vraag wat de beste weg daarvoor was
zou afhankelijk zijn van feitenkennis en politiek inzicht.229 Bovendien
meenden de verontrusten dat het HV slechts moest ingrijpen wanneer het
draaide om kwesties die het individu belemmerden om bepaalde zaken zelf
te bepalen (zoals abortus en euthanasie). Kortom, wanneer autonomie in
de betekenis van zelfbeschikking in het geding was.230

Daartegenover stonden in  de ‘kritische’ humanisten die meenden dat
levensbeschouwingen niet enkel wat te zeggen hadden in micro-ethische
kwesties waar het draaide om keuzemogelijkheden van het individu. Le-
vensbeschouwingen moesten, zoals Schut en Noordenbos in de jaren vijf-
tig hadden gesteld, ook gehoord worden in macro-ethische kwesties. Dat
waren kwesties die te maken hadden met humanistische waarden als soli-
dariteit, sociale rechtvaardigheid en bevrijding, zoals vraagstukken rond-
om ontwikkelingssamenwerking, oorlog en vrede, en inkomensverde-
ling.231 Deze kwesties waren niet meer of minder politiek en meer of min-
der levensbeschouwelijk dan micro-ethische kwesties. Het enige verschil
was, aldus de kritische humanisten, dat op de macro-ethische kwesties de
liberalen en socialisten nogal eens van standpunt verschilden. De kritische
humanisten meenden dat het belangrijker was om vanuit de humanistische
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beginselen een uitspraak te doen, dan zich vanwege tact of angst voor
schisma in de achterban, te onthouden. Zeker aangezien het afwezig zijn
in het publieke debat of tijdens demonstraties ook een politiek spreken
over de kwestie was.232 Levensbeschouwing en politiek waren dus in de
ogen van de kritische humanisten zeer zeker geen strikt gescheiden velden.
Het criterium dat een kwestie alleen levensbeschouwelijk (en niet politiek)
zou zijn als humanisten en christenen zich hierover tegenover elkaar von-
den staan, werd van de hand gewezen: vanuit de ethische principes van het
christendom en van het humanisme konden dezelfde uitkomsten volgen. 
De kritische beweging van humanisten had met haar naamkeuze al duide-
lijk gemaakt dat zij zich spiegelde aan de kritische beweging in de kerk.
Zij wilde net als de kritische beweging in de kerk een groep vormen die
vanuit de levensbeschouwelijke beginselen kritisch stond tegenover de sa-
menleving en de rol van de eigen levensbeschouwelijke organisatie daarin.
Waar Nederlandse progressieve christenen zich in eerste instantie vooral
op de kerk en haar greep op het individu richtten, verhielden ze zich later
in toenemende mate tot wereldproblemen. Het maatschappelijk engage-
ment van de katholieken en protestanten leek in Nederland begin jaren
tachtig op haar hoogtepunt te zijn met het grootschalig christelijk protest
tegen de kruisraketten.233 De christelijk geïnspireerde vredesorganisaties
fungeerden in de ogen van de kritische humanisten terecht als een gewe-
ten dat de overheid begeleidde, op basis van een christelijke ethiek die
steeds meer gebaseerd was op vrijheid en solidariteit. Nu het humanisme
nog.234

De kritische humanisten van begin jaren tachtig vormden een andere groep
dan de maatschappijkritische humanisten van begin jaren zeventig. De kri-
tische humanisten hadden anders dan de maatschappijcritici uit de jaren
zeventig niet het veranderen van alle machtsverhoudingen op het oog. Zij
begrepen politiek vanuit een smallere definitie: het ging hen om het ethisch
begeleiden van politieke kwesties door de bestuurlijke besluiten niet alleen
op zelfbeschikking te toetsen maar op alle fundamentele waarden van het
humanisme. Hun argumentatie had meer overeenkomsten met het plei-
dooi van Schut en Noordenbos in de jaren vijftig die eveneens het HV wil-
den stimuleren om uit de humanistische beginselen gevolgen te trekken.
Na vier jaar verzet hieven de kritische humanisten hun beweging op om-
dat die, zo stelt Paul Breekveldt in zijn onderzoek naar het Humanistisch
Vredesberaad, te veel bij het establishment van het HV zou zijn gaan be-
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horen.235 Anders dan de maatschappijkritische humanisten van begin jaren
zeventig, bleven zij wel betrokken bij het HV. Het HV had in hun ogen dan
ook nog steeds waarde op individueel niveau, maar had minder betekenis
in de maatschappij dan het eigenlijk aan zijn principes verplicht zou zijn. 
Hoewel het de verontruste humanisten waren die met het Algemeen Hu-
manistisch Trefpunt uit het HV waren gestapt, was en bleef hun onder-
scheid tussen politiek en levensbeschouwing in het HV begin jaren tachtig
dominant. Anders dan de progressieve christenen die juist macro-ethische
kwesties aangrepen om de positie van de kerken te legitimeren, leken hu-
manisten de macro-ethische kwesties in de jaren tachtig veelal te laten voor
wat ze waren om iedereen binnen boord te houden. Met de micro-ethische
kwesties kon het humanisme zich als beschermer van het individu tegen
confessionele invloeden presenteren. Het HV-hoofdbestuur wilde graag de
verontruste humanisten weer terug in het HV. Zo keerde Rob Tielman,
sinds  de nieuwe HV-voorzitter, zich tegen de wens van de kritische hu-
manisten voor meer humanistische bemoeienis met overheidsbeleid. Een
dergelijke ‘humanistokratie’, waarin de overheid aan het humanisme on-
derworpen was, zou het HV volgens hem niet moeten willen. Deze visie
had ook nog andere implicaties. Tielman rekte met dit uitgangspunt de
scheiding van kerk en staat op. Het ging niet alleen om het scheiden van
politieke partijen van confessie, maar ook om inperking van de invloed van
levensbeschouwingen op het politieke en publieke debat. Zo stelde Tiel-
man retorisch: ‘Vroeger mocht daarom op zondag niet gezwommen wor-
den, nu moeten volgens sommigen daarom de kernwapens Nederland uit
en de kerncentrales gesloten worden’.236 De humanistische strijd tegen
confessionelen die de samenleving en de staat te veel zouden bepalen, zou
nu ook gelden voor die humanisten die een meer uitgesproken HV wen-
sten. Of zoals Tielman het in  nog eens verwoordde in een brief aan de
kritische humanisten: ‘Het HV voert geen “strijd tegen godsdienst en kerk”
zoals jullie de indruk trachten te wekken, maar wel tegen onkritische ze-
denmeesterij en een belerende (ipv een argumenterende) ethiek. Die komt
niet alleen bij christenen maar ook bij humanisten voor.’237

1.5 Conclusie

In de geschiedschrijving over de kerken staan de jaren zestig en jaren ze-
ventig bekend als een periode van groeiend politiek engagement. In een tijd

HUMANISTISCHE MAATSCHAPPELIJKE POLITIEKEN. MENS & WERELD 

235 Breekveldt (2009) Vredesduif op eigen vleugels, m.n.: 38. 
236 R. Tielman (1981) De actualiteit van de scheiding van kerk en staat. Rekenschap 28(2), 76-

77. 
237 Brief van Rob Tielman aan de BKH, 19-07-1982. Archief Voorzee: Archief HV. 26: 1491.

Z1225revisie2_HE20  13-09-16  08:54  Pagina 73



waarin de kerken hun vanzelfsprekende gezag verloren en het geloof
steeds meer een privézaak werd, richtten christelijke organisaties en actie-
groepen zich meer dan ooit op hun rol in de inrichting van de maatschap-
pij. Een vergelijkbare wending vindt eind jaren zestig ook plaats in de hu-
manistische beweging. Het vanzelfsprekende maatschappelijke belang van
humanisme als levensbeschouwing verdween ook in het HV in die tijd en
het HV stond voor de vraag welke maatschappelijke en politieke rol het nu
kon spelen.
De vraag naar een grotere politieke en maatschappelijke rol van huma-
nistische organisaties was rond  echter niet nieuw. Vrij snel na de op-
richting van het HV discussieerden humanisten of het geestelijk leiderschap
van het HV al dan niet verantwoordelijkheid met zich meebracht om ook
politiek actief en uitgesproken te zijn. Maar ondanks de met regelmaat te-
rugkerende discussie formuleerde het HV tot in de jaren zestig zijn poli-
tieke opdracht voorzichtig. Politieke stellingname werd door de meerder-
heid van de humanistische bestuurders namelijk gezien als zaak van het in-
dividu. Het HV had weliswaar de taak om de politieke meningsvorming
van de achterban te stimuleren als een onderdeel van levensbeschouwelijke
vorming, maar hoefde de achterban niet richting één politieke opvatting te
leiden. Uitspraken van het HV-hoofdbestuur over wereldpolitieke kwes-
ties in deze jaren waren spaarzaam en zo geformuleerd dat alle hoofdbe-
stuursleden, ongeacht hun partijpolitieke kleur, zich erin konden vinden.
Voor een uitspraak was immers consensus in het partijpolitieke plurifor-
me hoofdbestuur benodigd. Deze methode van consensus zou volgens de
meerderheid een proeve zijn dat de kwestie niet politiek maar ‘levensbe-
schouwelijk’ van aard was. De maatschappelijke betekenis van het HV za-
gen de meeste humanisten in deze jaren niet gelegen in directe inmenging
in de inrichting van de maatschappij, maar indirect, via de ethische vor-
ming van het individu. Zij meenden namelijk dat het HV de taak had bui-
tenkerkelijken op te voeden tot een bewuste levensbeschouwing en hen so-
ciaal, cultureel en pedagogisch te leiden. Het humanisme zou buitenker-
kelijken weerbaar kunnen maken tegen verschijnselen als het nationaalso-
cialisme. De maatschappelijke betekenis van levensbeschouwelijke, ethi-
sche vorming stond voor deze humanisten buiten kijf. 
Eind jaren zestig werd de vanzelfsprekendheid van het geestelijk leider-
schap van levensbeschouwelijke organisaties in twijfel getrokken. Deze
twijfel werd gevoed door de groeiende kritiek op het gezag van de kant
van jongeren in, maar vooral buiten, de humanistische beweging. Een
groep dertigers en veertigers, die sinds begin jaren zestig in het hoofdbe-
stuur had plaatsgenomen, interpreteerde levensbeschouwelijke vorming
voortaan slechts als van individueel belang en zocht naar een directere be-
moeienis van het HV met de maatschappij. Groter maatschappelijk enga-
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gement zou jongeren moeten aantrekken en het stagnerend ledenaantal
moeten keren. Het HV moest naast levensbeschouwelijke vorming als
dienst aan het individu dus nog iets anders gaan bieden. Jongeren en an-
dere maatschappijcritici in het HV kregen ruimte om de nieuwe taak van
het HV in de maatschappij vorm te geven met acties en politieke vorming.
Dat ging maar twee jaar goed. 
Anders dan de nieuwe leiding van het HV trok deze groep maatschappij-
critici de taak die het HV voor het individu had (het persoonlijke) en de
taak die het voor de maatschappij (het politieke) had minder los van elkaar.
Voor deze groep stond het immers buiten kijf dat het persoonlijke in een
epistemologische verhouding tot het politieke stond: in het persoonlijk le-
ven waren de verinnerlijkte uitwerkingen van het politieke systeem zicht-
baar. Hoewel deze maatschappijcritici van mening verschilden of de
machtsverhoudingen via het veranderen van het eigen leven (de ethische
opvatting over de verhouding tussen het persoonlijke en het politieke) aan-
gepakt moest worden of via maatschappelijke acties gericht op een ander
politiek systeem (de revolutionaire opvatting), ze waren het eens over één
ding: humanisme had in hun ogen slechts betekenis voor het individu en
de maatschappij wanneer het een socialistisch humanisme was gericht op
de algemene ontplooiing van mens en maatschappij. Levensbeschouwe-
lijke vorming zonder analyse van machtsverhoudingen, zoals aangeboden
werd door het HV, had in de ogen van de maatschappijcritici geen enkel
bestaansrecht. Dat was maar een doekje voor het bloeden. 
Die gelijkschakeling van humanisme met socialisme ging het HV-bestuur
te ver – niet alles was in hun ogen immers politiek – en het kwam tot een
breuk met de maatschappijkritische, revolutionaire groep. Buiten het HV

wist deze humanistische maatschappijkritische stroming evenmin te over-
leven. De humanistische maatschappijcritici gingen op in andere actie-
groepen die gericht waren op de ontplooiing van mens en maatschappij.
Dat de christelijke maatschappijkritische stroming binnen en buiten de
kerken een langere adem had, kwam doordat de religieuze maatschappij-
kritische actiegroepen een transcendent karakter hadden en de activisten
de religieuze motivatie hadden, waarmee zij zich van andere actiegroepen
en activisten wisten te onderscheiden. 
Met het verdwijnen van de maatschappijkritische humanisten uit de hu-
manistische beweging in  en  zagen humanisten politiek weer voor-
al als iets wat plaats vond in politieke partijen en instituties. Maar hun am-
bitie om het HV maatschappelijk te profileren als meer dan slechts een be-
zinningscentrum of belangenbehartiger van de eigen achterban bleef. Hu-
manisten schaarden zich achter het doel van vrije zelfontplooiing waarnaar
veel bewegingen en actiegroepen in die tijd streefden. Anders dan de maat-
schappijcritici hadden gemeend, dacht het HV dat het ontwikkelen van de
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vrije zelfontplooiing in het bestaande politieke systeem zelf plaats kon vin-
den. Het HV had in het bijzonder de taak op zich genomen om middels in-
stitutionele politiek de individuele vrijheid te beschermen tegen confessi-
onele invloeden. Na  werd dus de liberaalreformistische opvatting over
de verhouding tussen het persoonlijke en het politieke in de humanistische
beweging dominant. Latere pogingen van humanisten om het HV-bestuur
te bewegen om maatschappelijk stelling te nemen en actie te ondernemen
wanneer niet alleen de vrijheid van het individu, maar ook sociale gerech-
tigheid en solidariteit in het geding waren, zoals van de kritische huma-
nisten, strandden. 
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2 Humanistische persoonlijke politieken. Van
geestelijke volksgezondheid naar sexularisme

Seks is tegenwoordig niet meer weg te denken als belangrijk thema van re-
ligieuze stromingen om hun visie en identiteit uit te dragen, of er nu spra-
ke is van hervormingen op seksueel en gendergebied, zoals te zien is in de
Rooms-Katholieke Kerk; of juist van strikte leerstellingen, zoals in de
groeiende evangelische beweging en omroep.238 Mensen die zich uitdruk-
kelijk tegen de invloed van religie op staat en maatschappij keren, de se-
cularisten (gewoonlijk, maar niet noodzakelijk atheïsten), gebruiken ook
de thema’s seks en gender om hun visie te presenteren. Historica Joan Scott
heeft de term ‘sexularisme’ gemunt om deze huidige vorm van secularis-
me te beschrijven, waarin de kritiek op religie voornamelijk gebaseerd is
op haar vermeende negatieve invloed op seksuele en vrouwenemancipa-
tie.239

De veronderstelling van ‘sexularisten’ dat ontkerkelijking seksuele vrijheid
en vrouwenemancipatie zou bevorderen, heeft een basis in de literatuur.
Eenzelfde veronderstelling hanteren sommige onderzoekers om verande-
ringen op dit gebied in de jaren zestig en zeventig te verklaren.240 Andere
onderzoekers leggen het vermeende causale verband tussen ontkerkelij-
king en seksuele vrijheid juist omgekeerd. De Britse kerkhistoricus 
Callum Brown bijvoorbeeld meent dat de veranderde praktijken en dis-
coursen wat betreft seks en gender in de jaren vijftig en zestig een belang-
rijke factor vormden, zo niet dé belangrijkste in de leegloop van de christe-
lijke kerken in Groot-Brittannië in de tweede helft van de twintigste eeuw.241

In dit hoofdstuk staat de relatie tussen levensbeschouwing en seksuele vrij-
heid en vrouwen-, homo- en mannenemancipatie centraal door de vraag
te stellen naar het functioneren van de thema’s seks en gender in de on-
godsdienstige humanistische beweging in Nederland in de periode van 
tot begin jaren tachtig. Mijn onderzoek naar humanistische seksuele ethiek



238 J. H. Roeland (2009) Selfation. Dutch Evangelical Youth Between Subjectivization and Sub-
jection. Amsterdam: Pallas Publications | Amsterdam University Press,186.

239 Scott (2009) Sexularism. Andere auteurs benadrukken vooral het nationalistische element
van het argument dat seksuele vrijheid en religie onverenigbaar is. Jasbir Puar heeft bij-
voorbeeld het concept homonationalisme gelanceerd om te refereren aan een nieuw na-
tionalistisch discours waarin homo-emancipatie gebruikt wordt als wapen tegen, veelal is-
lamitische, buitenstaanders J.K Puar (2007) Terrorist Assemblages: Homonationalism in
Queer Times. Durham, NC: Duke University Press.

240 Bakker (2006) Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 240-241; Jones (2013) Postsecular Sex?;
Tielman (1982b), Homoseksualiteit in Nederland, 246-247.

241 C. Brown (2001) The Death of Christian Britain. Understanding Secularisation 1800-2000.
London and New York: Routledge; C. Brown (2011) Sex, Religion and the Single Woman
c.1950-75.
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(in de brede zin van het woord) en de functie ervan in de politiek van de
humanisten draagt allereerst bij aan het inzicht in de houdbaarheid van de
veronderstelling van het sexularistisch vertoog dat religie inherent conser-
vatief en secularisme inherent progressief is met betrekking tot seksuali-
teit en vrouwenemancipatie. Daarnaast geeft dit hoofdstuk inzicht in de
historische voorwaarden voor het ontstaan van het sexularistisch vertoog. 
Humanisten worden veelvuldig geportretteerd, vaak door humanisten zelf,
als voorlopers op het gebied van seksuele zelfbeschikking en vrouwen-
emancipatie. De huidige echtscheidingswet, het ‘homohuwelijk’ en de
adoptiewet – ze zouden allemaal al op de politieke actielijst van de huma-
nisten hebben gestaan.242 Met de waarde autonomie in de hand stond voor
humanisten buiten kijf dat de persoonlijke levenssfeer vrij moest zijn van
elke vorm van inmenging; een overtuiging waarvoor ze ook altijd in de po-
litiek zouden hebben gestreden..243 Zo kan je op de site van het HV tegen-
woordig lezen dat de strijd voor homorechten vanaf de oprichting deel uit-
maakt van het HV.244 Zit in dit verhaal een kern van waarheid en was sek-
suele vrijheid en vrouwenemancipatie een speerpunt van het beleid en de
visie van de georganiseerde humanistische beweging sinds de Tweede We-
reldoorlog? En in hoeverre gebruikten deze humanisten seks en gender als
thema’s om zichzelf en hun organisaties te profileren? 
Een eerste blik op de publicaties van de humanisten actief in het HV, de hu-
manistische jongerenbeweging en in mindere mate Humanitas maakt dui-
delijk dat humanisten zich inderdaad bezighielden met de vormgeving van
het persoonlijk leven van ongelovige buitenkerkelijken, en dan voorna-
melijk met hun seksuele, gezins- en huwelijksleven. Humanistische aan-
dacht voor seksuele en gendervraagstukken kenmerkt heel de onderzoch-
te periode: van  tot circa . Maar hoe humanisten dachten over sek-
suele en genderkwesties en hoe zij deze kwesties als identiteitsmarkeerder
gebruikten, waren wel aan verandering onderhevig. De zes onderscheiden
opvattingen over de verhouding tussen het persoonlijke en het politieke
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242 Floris van den Berg (2010) Het recht op individuele zelfbeschikking. Humanisme volgens
Rob Tielman. In B. Gasenbeek en F. van den Berg (red.) Rob Tielman. Een begeesterd hu-
manist (pp.55-65). Utrecht | Breda: Het Humanistisch Archief | Papieren Tijger, 57. Door de
tijd heen zagen humanisten zichzelf met terugwerkende kracht als voorlopers op het ge-
bied van emancipatie, zie onder meer: P. Schedler (1989) Humanisme en homoseksualiteit:
parallel of paradox? De homowerkgroep van het HV. Rekenschap. 36(2), 102-110, 102. Bert
Boelaars (1979) De houding van het Humanistisch Verbond tegenover homoseksualiteit.
Humanist 34(6), 4-5, m.n. 4;

243 Guus den Besten (2000) Groot geworden door klein te blijven. De paradox van de naoor-
logse samenleving een ideale voedingsbodem voor het (te organiseren) humanisme. In B.
Gasenbeek (red.) Garmt Stuiveling. Wegbereider Humanistisch Verbond (pp. 39-55). Ut-
recht: het Humanistisch Archief.

244 HV (z.d.) Thema homoseksualiteit. Laatst ingezien op 2 april 2016, via http://www.huma-
nistischverbond.nl/thema/homoseksualiteit.
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uit mijn algemene inleiding – de ethische, epistemologische, liberaalrefor-
mistische, revolutionaire, voorwaardelijke en strategische opvatting – wor-
den in dit hoofdstuk gebruikt om de verschillende wijzen waarop seks en
gender van belang waren in de humanistische beweging in deze periode te
duiden.
In het eerste deel van dit hoofdstuk, getiteld ‘Ethiek is politiek’, toon ik
hoe in de eerste twee naoorlogse decennia in het HV en de samenleving over
het persoonlijk leven als middel tot verandering van de maatschappij ge-
dacht werd. Allereerst plaats ik het gedachtegoed en de werkwijze van het
HV en Humanitas tegen de achtergrond van de naoorlogse geestelijke-
volksgezondheidsbeweging. Vervolgens worden de interventies van hu-
manisten in de persoonlijke levenssfeer vergeleken met de interventies van
protestanten en katholieken in die tijd en wordt de vraag over de avant-
garde status van de humanisten op dit gebied beantwoord. Tot slot ver-
klaar ik waarom het HV in het eerste naoorlogse decennium de humanisti-
sche seksuele ethiek nauwelijks gebruikte in profilering en legitimering van
het humanisme en de eigen vereniging.
In het tweede deel van dit hoofdstuk, getiteld ‘Sekse en seks zijn geen po-
litieke zaken’, beschrijf en contextualiseer ik de liberaalreformistische ver-
houding tussen het politieke en het persoonlijke, die eind jaren vijftig in
de humanistische beweging opkwam: namelijk de opvatting dat parle-
mentaire politiek een middel is om het persoonlijk leven tegen inmenging
van anderen in het bestaande politieke systeem te beschermen. Allereerst
ga ik in op de opkomst van deze nieuwe verhouding. Daarna laat ik zien
hoe dit liberaalreformistische denken over persoonlijk en politiek begin ja-
ren zeventig in het HV doorwerkte en dominant werd: allereerst in de abor-
tusdiscussie in het HV en ten tweede in de humanistische hulpverlening.
In het derde deel van dit hoofdstuk (2.3), ‘Zijn sekse en seks toch poli-
tiek?’, wordt duidelijk of het vormen van een persoonlijke en collectieve
identiteit een politieke betekenis kreeg in het HV. Centraal staat de twee-
de helft van de jaren zeventig, de tijd waarin in veel organisaties, zo ook
in het HV, aparte groepen rondom het persoonlijke ontstonden, zoals de
vrouwen- en de homogroep. Tot slot wordt in 2.4 voor de hele periode,
-, een conclusie getrokken over de politieke betekenissen die hu-
manisten door de tijd heen aan het persoonlijk leven toeschreven.

HUMANISTISCHE PERSOONLIJKE POLITIEKEN. VAN GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID 
NAAR SEXULARISME

Z1225revisie2_HE20  13-09-16  08:54  Pagina 79



2.1 Ethiek is politiek: humanisme in dienst van de
geestelijke volksgezondheid (1945-1955)

De humanistische beweging als immateriële wederopbouw & waarborg
voor vrede 
Zoals we lazen in het vorige hoofdstuk, kan de oprichting van het HV het
beste begrepen worden als een van de initiatieven die in Nederland na de
oorlog werden ontplooid om het land, ook immaterieel, weer op te bou-
wen. Humanisten stelden ‘De vereeniging der Nederlandse humanisten’
niet alleen voor als een bewijs dat een zedelijk en geestelijk leven ook zon-
der godsdienstig fundament mogelijk is, maar presenteerden het HV ook
als hét middel om het zedelijk en geestelijk leven onder buitenkerkelijken
te stimuleren.245 Het HV diende de onkerkelijke massa ‘op te voeden tot
een bewuste levensbeschouwing.’246 Volgens de HV-bestuurders was het
uiteindelijke probleem in Nederland dat het veel mensen ontbrak aan een
oriëntatie op fundamentele menselijke waarden. Het vormen van een le-
vensbeschouwing was dan noodzakelijk, of deze nu christelijk of huma-
nistisch zou zijn.247 Deze humanisten sloten daarmee aan bij een gedeelde
zorg over de geestelijk ontwortelden en buitenkerkelijken. Zelfs tegen-
standers van het HV erkenden het nut van een organisatie voor het geeste-
lijk en zedelijk leven van buitenkerkelijken. Desondanks stonden ze af-
wijzend tegenover (de praktische consequenties van) het neerzetten van
ongodsdienstig humanisme als gelijkwaardige levensbeschouwing aan het
christendom en de claim van het woord humanisme op een ongodsdien-
stige levensbeschouwing.248

Wat verstond men in seculier humanistische kringen precies onder een ze-
delijk en geestelijk leven? In de teksten van het HV in het eerste naoorlog-
se decennium fungeren de begrippen ‘geestelijk’ en ‘zedelijk’, en haar te-
genhangers ‘zedeloosheid’ en ‘geesteloosheid’, als vanzelfsprekendheden
die geen uitleg behoefden.249 Uit teksten waarin humanisten beide begrip-
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245 J.C. Brandt Corstius (1946) Het gat in de dijk is dicht. Humanistisch Verbond Mededelin-
genblad 1(2), 1; Correspondentie naar geestverwanten. UA, Archief HV, 75: 67.

246 Commissie van initiatief tot oprichting ener vereniging van humanisten in Nederland, 12-
1945. UA, Archief HV, 75: 67.

247 Z.n. (1948) De positie van het HV. Mens en Wereld. 3(9), 10;. Zie ook de poging van Van
Praag om het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling (IvAO) humanistisch te maken en zijn
oordeel dat het IvAO het niet snapte: Casper Vogel, Interview Jaap van Praag (band 15),
HHC; J.P. van Praag (1946) Onderschrift bij ‘Ons Verbond en Instituut voor Arbeiders-Ont-
wikkeling’. Humanistisch Verbond Mededelingenblad, 1(6), 2-3. 

248 P. Smulders S.J. (1952) Katholieke Onverdraagzaamheid en het HV. Streven 6(33), 193-214;
Patrick Nederkoorn (2008) Tegenstander en medemens. Het christendom in het vereni-
gingsblad van het Humanistisch Verbond 1946-1965 (scriptie). Universiteit van Tilburg, Til-
burg.

249 Bijvoorbeeld het gebruik van ‘geesteloosheid’ in de doelstelling van het HV, Humanisti-
sche Centra, ca. 1950. UA: Archief HV, 75: 71.
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pen gebruiken is de betekenis wel af te leiden. Allereerst het woord geeste-
lijk: humanisten gebruikten dat begrip als synoniem voor ‘levensbeschou-
welijk’. Het geestelijke was het terrein waarop de mens samenhang en rich-
ting gaf aan het leven, levensvragen beantwoordde en een beeld van de kos-
mos, wereld en de mens construeerde. ‘Geestelijk leven’ was iets waarin je
kon opgroeien, maar ook iets wat je kon ontwikkelen.250 De tegenhanger,
geesteloosheid, betekende ‘zonder levensbeschouwing’, ‘zonder het ver-
langen naar het ware, goede en schone’,251 en werd als synoniem gebruikt
voor levensonlust en nihilisme, implicerend dat iemand zonder levensbe-
schouwing onverschillig en amoreel in het leven zou staan.252 De huma-
nisten in het HV interpreteerden de gevolgen van geesteloosheid of geeste-
lijke armoede – lees: een gebrek aan levensovertuiging, ook sociaal – als
volgt: ‘de mens wordt bedreigd door onzekerheid en onbehagen, angst en
ontreddering’.253

Ten tweede het woord zedelijk. Dat begrip stond vaak in nevenschikking
naast het woord geestelijk, maar werd veelal ondergeschikt gebruikt als
een nadere invulling van het geestelijke leven. Vanuit een levensovertui-
ging leven betekende immers leven volgens de eigen ‘richtingsaanwijzer
van goed en kwaad’ en om zo te leven ‘dat wij leven en tegelijkertijd
[kunnen] zeggen: op die manier is het leven goed en op die andere ma-
nier is het leven verkeerd.’254 Met ‘zedelijk’ werd dan in eerste instantie
het algemene waardebesef bedoeld, maar in de artikelen zelf kwam dit
begrip ook terug in de engere betekenis van seksuele moraal. Zo schet-
ste Van Praag in  nihilisme in haar extreme vorm als het ‘ontbreken
van vrijwel iedere moraal’, maar ook als ‘het zich te buiten gaan op sek-
sueel gebied evenals op het gebied van eten, drinken, bezit en vertier.’ 255

Net zomin als het gebruik van geestelijk als synoniem voor levensbe-
schouwelijk voorbehouden was aan humanisten, was dit door elkaar
heen gebruiken van zedelijk als algemene moraal en als seksuele moraal
in de jaren vijftig uitzonderlijk. Volgens Te Velde verloor het begrip ze-
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250 B.C. [Brandt Corstius] (1950) Middelbaar onderwijs en geestelijk leven. Mens en Wereld.
5(5), 4-6.

251 J.C. Brandt Corstius (1950) Een blijk van angst of een bewijs van moed? Het Woord van de
Week 3(14),1-5.

252 O.m. O. Noordenbos (1952) Wankelende dierbaarheden. Het woord van de Week. 5(41),
1-3. 

253 J.P. van Praag (1952) Geestelijk leven in buitenkerkelijk Nederland. In E.J. Dijksterhuis (red.)
De tijd waarin wij leven. Huidige aspecten van Nederland en zijn cultuur (pp. 88-94) Ut-
recht: Uitgeversmaatschappij W. de Haan.

254 J.C. Brandt Corstius (1955) Geen tien kunnen tellen. Het Woord van de Week 8(42), 1-3.
255 J.P. van Praag (1960) Nihilisme. Rekenschap 7(1), 14-20. Er bestonden volgens Van Praag

ook mildere vormen van nihilisme, waarin mensen niet leven bij het moment maar zich
laten leiden door ‘deelovertuigingen van sociale, politieke of culturele aard’. J.P. van Praag
(1951) Geestelijk leven in buitenkerkelijk Nederland.
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delijkheid pas in de jaren zestig zijn dubbele betekenis en raakte het in
onbruik.256

Hoe dachten humanisten met hun vereniging aan dit geestelijk en zedelijk
leven van het volk bij te dragen? In het eerste nummer van het Huma-
nistisch Verbond mededelingenblad presenteerde het kersverse bestuur de
doelen en activiteiten. Naast ‘gelijkberechtiging’ en ‘verdediging van hu-
manisme’ fungeerden ‘bezinning’ en ‘het bieden van levensgemeenschap’
als sleutelwoorden. Zo vormden humanisten plaatselijke ‘levens’gemeen-
schappen waarin zij elkaar konden ontmoeten en met elkaar van gedach-
ten konden wisselen over het humanisme. Uitgave van humanistische ge-
schriften en het organiseren van radio-uitzendingen, conferenties en stu-
diedagen hadden een drievoudige functie: het stimuleren van bezinning
van humanisten onderling, het bereiken van buitenkerkelijken en het ver-
dedigen van het humanisme naar buiten toe. Het bleef niet bij een verde-
diging, verspreiding en verdieping van humanisme. Humanisten wilden
ook wat gaan doen voor de onkerkelijke massa. Humanisten zouden zich
bezig gaan houden met ‘maatschappelijk werk, praktische hulpverlening
alsmede adviesbureaux, in het bijzonder op huishoudelijk, opvoedkundig
en sexueel gebied’ en al het andere ‘werk dat voor de ontwikkeling en vor-
ming van het onkerkelijk volksdeel dienstig is’.257 Idealiter zou het HV an-
dere particuliere initiatieven die de ongelovige, vaak onkerkelijke, massa
cultureel en maatschappelijk meenden te helpen in zich opnemen. 
Voor de humanisten was het zonneklaar dat ze zich, naast de eigen filoso-
fische verdieping, in dergelijk praktisch en cultureel werk in de samenle-
ving zouden mengen.258 Daar is een logische verklaring voor. Het was het
instrumentarium waarnaar de kerken en de partijpolitiek voor de imma-
teriële wederopbouw grepen en waarvoor geld beschikbaar was. Diverse
vooroorlogse beschavingsactiviteiten om deviant gedrag onder de mas-
sa(jeugd) tegen te gaan, zoals het culturele werk van jeugdbewegingen en
volksontwikkelingsorganisaties, werden afgestoft.259 Daarbovenop had de
overheid na de oorlog een grotere pot geld beschikbaar gesteld voor acti-
viteiten op het gebied van ambulante geestelijke gezondheidszorg dan
voorheen.260

Ondertussen groeide in naoorlogs Nederland de overtuiging dat iemands
psychische gesteldheid niet altijd vast lag, maar veroorzaakt kon zijn door
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256 Te Velde (1996) Zedelijkheid als ethiek en seksueel fatsoen. 
257 Z.n. (1946) Waarom een HV.
258 Jaap van Praag, Rede oprichtingscongres Amsterdam. UA, Archief HV, 75: 67.
259 H.C.M. Michielse (1980) De burger als andragoog. Een geschiedenis van 125 jaar welzijns-

werk (1848-1972). Meppel: Boom. 
260 Voor de subsidie van psychohygiëne in de jaren dertig, zie Leonie de Goei (2001) De psy-

chohygiënisten. Psychiatrie, cultuurkritiek en de beweging voor geestelijke volksgezond-
heid in Nederland, 1924-1970. Nijmegen: SUN, 94-96 en voor na de oorlog, 144.
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omstandigheden waarin iemand verkeerde. In toenemende mate werd de
‘normale’ mens met zijn problemen op het gebied van leven, gezin en op-
voeding het aangrijpingspunt om erger te voorkomen.261 Hoewel de wor-
tels van dit gedachtegoed, afkomstig uit de Verenigde Staten, al vóór de oor-
log in Nederland aanwezig waren en de eerste medisch opvoedkundige bu-
reaus en bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkheden toen waren opgeko-
men, groeide de beweging na de oorlog relatief snel. Een breed scala aan ac-
tiviteiten werd opgetuigd: van psychotherapieën tot voorlichting, vaak op
het gebied van gezin, huwelijk en opvoeding, om zo de harmonische per-
soonlijkheidsontwikkeling van de mens te stimuleren. Die groei van de
geestelijke volksgezondheidsbeweging na de Duitse bezetting had alles te
maken met de toen gangbare koppeling van het psychische aan het zede-
lijke. Het zedelijk peil werd als een vanzelfsprekende indicator van de psy-
chische gesteldheid van het volk beschouwd. De gesignaleerde seksuele los-
bandigheid, arbeidsschuwheid, jeugdcriminaliteit en de toename van het
zwart handelen na de oorlog werden opgevat als tekenen van psychische
ongezondheid, waardoor de driften klakkeloos werden gevolgd.262

Het levensbeschouwelijke/religieuze, de andere betekenis van het woord
‘geestelijk’ naast ‘psychisch’, werd als een van de middelen gezien om de
zedelijkheid en daarmee de geestelijke volksgezondheid na de oorlogsver-
schrikkingen te herstellen. Geestelijke gezondheid draaide namelijk om
meer dan het ontbreken van psychische stoornissen: geestelijke gezondheid
was een ‘toestand van menselijke volwaardigheid’.263 Belangrijk is om te be-
seffen dat de ‘geestelijke volksgezondheid’ niet slechts het ‘psychologische
werk’ bevatte, maar elke bemoeienis die als bijdrage tot het geestelijk ge-
zond maken van de samenleving kon worden opgevat, zoals de jeugdbe-
weging, het onderwijs, de kerken, het HV, de politie en het recht.264

Anders dan de Mental Hygiene Movement in de Verenigde Staten had in
Nederland de volksgezondheidsbeweging religieuze en morele elementen.
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261 De Goei (2001) De psychohygiënisten, 176, 186-191.
262 De Goei (2001), 155-163; Annemarie Mol & Peter van Lieshout (1989) Ziek is het woord niet.

Medicalisering, normalisering en de veranderende taal van huisartsengeneeskunde en
geestelijke gezondheidszorg, 1945-1985. Nijmegen: SUN, 88-100; Oosterhuis (1992) Ho-
moseksualiteit in katholiek Nederland, 96-104; H. Oosterhuis & M. Gijswijt-Hofstra (2008)
Verward van geest en ander ongerief. Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in Ne-
derland (1870-2005). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 640-644.

263 H. Pols (2002) Geloof, hoop en psychologie: hoe mentale hygiëne geestelijke volksge-
zondheid werd. Groniek, 2(2), 181- 194, aldaar:191. Zie verder: C.N. de Groot (1995) De le-
vensbeschouwelijkheid van de zorg voor de geestelijke volksgezondheid. In J. Baars & D.
Kal (red.) Het uitzicht van Sisyphus: Maatschappelijke contexten van geestelijke (on)ge-
zondheid (pp. 103-119). Groningen: Wolters-Noordhoff, m.n.: 109-110. Zie over de positi-
onering van de psychohygiëne tussen geloof en wetenschap ook: De Goei (2001), 181-182. 

264 Ruud Abma (1997) Jeugd en geestelijke volksgezondheid. In G. Hutschemakers, C. Hosman
en P. van Lieshout (red.) Geestelijke volksgezondheid. Geschiedenis van het denken en
stand van zaken (pp. 15-32). Houten | Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, aldaar: 15.
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Niet alleen werden religie en levensbeschouwing als middel en fundament
voor de psychohygiëne gezien, de psychohygiëne werd in toenemende
mate zelf middel voor een volwassen en doordacht geloofsleven. Zo werd
in de katholieke geestelijke volksgezondheidsbeweging in de loop van de
jaren vijftig de moraaltheologie aangevallen vanwege de gevolgen die een
strenge seksuele moraal had voor de geestelijke toestand van het individu.
Al die seksuele restricties zouden maar tot schuldgevoelens leiden en neu-
rotische individuen opleveren die niet meer in staat zouden zijn tot een
waar geloof.265

De groei van de geestelijkevolksgezondheidssector werd niet alleen als be-
langrijk gezien voor het herstel van Nederland maar ook als voorwaarde
om toekomstige oorlog en ellende te voorkomen.266 Samen met veel poli-
tici en andere betrokkenen bij dergelijke beschavingsinitiatieven meenden
ook de oprichters van het HV dat een gezond geestelijk volksleven zou
voorkomen dat de mens (nogmaals) ten prooi zou vallen aan het fascisme
of slachtoffer zou worden van het oprukkend communisme.267 De ‘strijd’
tegen de ongebondenheid van het nihilisme en de beginselloosheid van de
massa was een strijd voor geestelijke weerbaarheid van het volk en diende
volgens velen de vrede. Geestelijke volksgezondheid werd door deze twee
politieke betekenissen – herstel van de samenleving en waarborg voor vre-
de – de achtergrond waartegen vele, uiteenlopende particuliere initiatieven
ontstonden. Bijdragen aan de geestelijke volksgezondheid was een
krachtige legitimatie in de naoorlogse tijd, waarvan niet alleen levensbe-
schouwelijke organisaties als het HV gebruik maakten, maar ook, zoals in
hoofdstuk vijf te zien is, organisaties als de Nederlandse Vereniging voor
Seksuele Hervorming (NVSH) en de ‘homofiele’ vereniging, het C.O.C.
Zoals reeds is beschreven stond de doorbraakgedachte het versterken van
levensbeschouwing in het maatschappelijk bestel geenszins in de weg: de
toenmalige rooms-rode kabinetten stimuleerden de geestelijke volksge-
zondheidsbeweging en de rol van levensbeschouwing en godsdienst hierin
door meer gelden beschikbaar te stellen en deze langs levensbeschouwelijke
lijnen te verdelen. Het ging er niet alleen om alle groepen in de samenle-
ving tevreden te houden. Het rooms-rode kabinet bevoorrechtte particu-
liere initiatieven met een levensbeschouwelijke signatuur boven neutrale.268
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265 Pols (2002) Geloof, hoop en psychologie, 190-191; Oosterhuis (1992), 104-120; Oosterhuis
& Gijswijt-Hofstra (2008) Verward van geest en ander ongerief, 661. 

266 Oosterhuis & Gijswijt-Hofstra (2008), 639, 655; Mol en Van Lieshout (1989) Ziek is het
woord niet, 90-91.

267 Smulders (1952) Katholieke onverdraagzaamheid en het HV, 193; J. P. Van Praag (1956)
Waarom was het ook weer. Het Woord van de Week 23(9), 1-3. Zie voor de complexe ver-
houding tussen humanisme en communisme: hoofdstuk 1, 32-34.

268 Rob Neij (1989) De organisatie van het maatschappelijk werk. Naarden: Sociaalweten-
schappelijk onderzoeksbureau; Zwierstra (1994), 27.
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In de geschiedschrijving over Humanitas worden de rooms-rode subsidie
en beleidspolitiek gezien als de redenen waarom Humanitas haar huma-
nistisch karakter bleef benadrukken. Het was dus vooral een strategische
keuze. Binnen Humanitas groeide namelijk de weerstand tegen gelijk-
schakeling met het HV. Die weerstand had meerdere oorzaken. Er heerste
niet alleen een angst om door het HV overstemd te worden, maar Huma-
nitas had ook een andere visie op humanisme en levensbeschouwing. Waar
het HV een ongodsdienstig humanisme claimde, stond Humanitas ook
open voor vrijzinnig-protestanten die uitgingen van menselijke waardig-
heid en een ‘in gemeenschapsgevoel wortelend besef van verantwoorde-
lijkheid’.269 Daarnaast zag een groot deel van de betrokkenen bij Huma-
nitas hun humanisme alleen als de achtergrond waartegen zij hun werk
verrichtten. Zij zag niets in de wens van het HV dat via maatschappelijk
werk mensen geholpen moeten worden met het vormen van een levens-
beschouwing.270 Nadat de fusie tussen HV en Humanitas en het idee van
geestelijk-sociaal werk vanwege deze ideologische verschillen strandden,
richtte het HV zich in  op het ontwikkelen van een eigen vorm van in-
dividuele hulpverlening: de humanistisch geestelijke verzorging.271

Meer dan Humanitas paste het HV dus in de ideologie van de geestelijke
volksgezondheidsbeweging vanwege zijn missie om mensen niet alleen so-
ciaal en psychisch, maar ook geestelijk (levensbeschouwelijk) en zedelijk
(moreel) te vormen. De waarde van levensbeschouwing, niet alleen als
grondslag maar ook als doel, was in de wederopbouwjaren stevig verankerd
in de geestelijke volksgezondheid. Met de dubbele betekenis van het woord
geestelijk en met een politieke en intellectuele elite die de oplossing en het
probleem van de samenleving vooral zag in culturele en sociale factoren. 

Opvoeden tot verantwoordelijkheidsbesef en gemeenschapszin 
In verscheidene teksten benadrukten humanisten als doel van het HV het
herstel van de menselijke volwaardigheid. Humanisten zouden de ongelo-
vige mens helpen het humanisme in zichzelf te ontdekken. Dat zou hen
oproepen waarachtig te zijn en ‘menswaardig’ te leven, namelijk te ‘willen
leven in de richting van het goede.’ 272 Of zoals de eerste betaalde huma-
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269 Rapport commissie “verhouding”. UA: Archief HV, 75:821; Zwierstra (1994), 14-18.
270 De discussie rondom levensbeschouwing en verhouding tot het HV als diakonie had een

terugkerend karakter, zie: Zwierstra (1994), 30-36. Zie voor de verhouding van Van Praag
met (onder meer) Humanitas: Interview Casper Vogel met Jaap van Praag, band 15, HHC;
Zie voor de functie die ook in 1952 nog aan het maatschappelijk werk werd toegeschre-
ven in het HV: Werfkracht en taak van het HV tav de “brede massa”, 29-11-1952. UA: Ar-
chief HV, 75:7.

271 Carla van Baalen (1998a) De eerste jaren van het humanistisch geestelijk raadswerk 1946-
1956. In Voor menselijkheid of tegen godsdienst? (pp. 164-189).

272 J.C. Brandt Corstius (1955) Geen tien kunnen tellen. Het Woord van de Week 8(42), 1-3,
aldaar: 1.
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nistisch geestelijke verzorger Cees Schonk het kernachtig uitdrukte: het
humanisme gaat niet uit van ‘de mens zoals hij is, maar van de mens zoals
hij behoort te zijn’.273 Maar hoe zou de mens in de ogen van de humanisten
dan behoren te zijn? Wat constitueerde die menselijke of geestelijke vol-
waardigheid of ‘volwassenheid’274 waaraan humanisten met hun werk-
zaamheden wilden bijdragen? 
Verantwoordelijkheidsbesef en gemeenschapszin bleken twee belangrijke
gebieden waarin humanisten buitenkerkelijken wilden opvoeden.275 Hu-
manisten wilden buitenkerkelijken helpen ‘de genotzucht, de gemakzucht,
het gebrek aan verantwoordelijkheid voor andere mensen en voor andere
groepen’ in te wisselen ‘voor het besef, dat de mens deel uitmaakt van de
gemeenschap, dat hij daarvan veel ontvangt en dat hij reeds daardoor al-
leen de plicht heeft, ook wat voor de gemeenschap te doen’.276 De cul-
tuuranalyse die HV-humanisten naar buiten brachten illustreert dit verder:
egoïsme, onverschilligheid, vervlakking en kleurloosheid waren in hun
ogen de grootste culturele kwalen.277 De Duitse bezetting zou ertoe heb-
ben geleid dat bij velen de gemeenschapszin niet (genoeg) tot ontwikke-
ling was gekomen en mensen in hedonisme waren vervallen.278 ‘Die ge-
meenschapszin, het meer edele, moet tot ontwikkeling gebracht worden
en moet bij anderen worden opgewekt en gewaardeerd.’279 Ook industri-
alisering werd neergezet als belangrijke oorzaak van dit veronderstelde om
zich heen grijpend egoïsme, apathie en nihilisme.280 De cultuurdiagnose
werd bekend verondersteld bij een breed publiek zodat illustraties van
deze diagnose ontbraken. Soms gingen humanisten dieper in op concrete
voorbeelden (zoals reizen en bioscoopbezoek) als bewijs dat mensen weg-
vluchten in ‘geesteloos’ vermaak.281

Een enkele keer richtte het HV-bestuur zich expliciet tot de overheid met
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273 C.H. Schonk (1950) Er dreigt een gevaar van onkerkelijkheid tenzij… Het Woord van de
Week 3(20), 1-4. Een soortgelijke uitspraak is ook te vinden bij G. Stuiveling (1950) De weg
omhoog. In J.P. Van Praag, A. Constandse en G. Stuiveling (red.) Het humanisme na deze
oorlog (pp. 12-15). Utrecht: HV, 15.

274 O. Noordenbos (1952) Wankelende dierbaarheden. 
275 P.A. Pols (1953) De doorbraak van het Humanisme. Het Woord van de Week 6(39), 1-3; J.P

van Praag (1951) Toespraak tot het 5e jaarlijkse congres van het HV op 7 en 8 april 1951
te Deventer. Het Woord van de Week 4(14), 1-4; Carla van Baalen (1997) ‘Gij staat op hei-
lige grond’. De eerste cursus humanistisch geestelijke verzorging (1953). In T. Jorna (red.)
Door eenvoud verbonden. Over de theorie en de praktijk van humanistisch geestelijk
raadswerk (pp. 45-60). Utrecht: Kwadraat, 53.

276 Rm (1950) Verantwoordelijkheidsbesef. Mens en Wereld 5(6), 5. 
277 J.P van Praag (1950) Modern humanisme. Een poging tot plaatsbepaling. De Nieuwe Stem

5(1), 7-15, m.n.:14-15. 
278 Stuiveling (1950) De weg omhoog, 12-15.
279 E.E. Gewin (1951) Onder mensen. Het Woord van de Week 4(26), 1-4, m.n.:3.
280 W. Hijmans (1951) Recreatie in deze tijd. Het Woord van de Week 4(20),1-4.
281 H. de Waard (1949) Het linnen venster. Het Woord van de Week 2(49), 1-5.
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zijn zorg over het moreel verval. Samen met vrijzinnig-protestanten van
de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme riep het HV op
om meer te investeren in cultuur, en dan met name in het onderwijs om de
‘culturele weerbaarheid’ van het volk te versterken.282 Cultuur werd ge-
zien als een ‘product van zelfopvoeding der mensheid’.283 In deze opvat-
ting stonden humanisten niet alleen, zo bleek uit de reacties van confessi-
onelen op de gezamenlijke verklaring en uit de intensivering van het na-
oorlogs cultuurbeleid. Ook schaarde het HV zich achter het protest van de
Nederlandse Jeugd Gemeenschap tegen de ‘vermaaksindustrie’, omdat die
de volksopvoeding in onder meer clubhuizen en wijkgebouwen zou ver-
storen.284 Maar over het algemeen richtten humanisten zich op het veran-
deren van het individu zelf. Van filmkeuringen en -censuur tot plaatselijke
voorschriften over gemengd zwemmen en zwemkledij, iets dat van ka-
tholieke zijde werd gepropageerd om zedeloosheid tegen te gaan, werd af-
stand genomen.285 Humanisten zagen het veranderen van omstandigheden
middels censuur niet als de geijkte manier om escapisme en nihilisme van
de mens tegen te gaan. HV-humanisten waren cultuurkritisch maar niet cul-
tuurpessimistisch. Ze waren weliswaar net als veel andere intellectuelen
van voor en na de Tweede Wereldoorlog verontrust over de chaotische we-
reld en de neiging van mensen om te vluchten in vervlakking en ver-
strooiing. Maar humanisten waren optimistisch over de mogelijkheden van
de mens om deze massificerende tendensen tegen te gaan.286 Het huma-
nisme had met de populaire filosofie van die tijd, het existentialisme, ge-
meen dat zij het mens zijn als een project zagen. Net als de existentiefilo-
soof Karl Jaspers begrepen zij het mens-worden als een opdracht tot zelf-
ontplooiing in verbondenheid met de ander en de gemeenschap.287 Maar
anders dan het existentialisme grondden humanisten deze opdracht tot
‘zelfontplooiing in medemenselijkheid’ uiteindelijk in een menselijke es-
sentie. Humanisten zagen de mens minder als een ongeschreven blad dan
de existentialisten. Zij meenden immers dat elk mens een ‘niet aan per-
soonlijke willekeur onderworpen’, ‘objectief’ waardenbesef bezat.288 Het
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282 G. Stuiveling (1951) Om onze culturele weerbaarheid. Het Woord van de Week 4(37) 1-3.
283 A.L. Constandse (1951) Illusies en idealen. Het Woord van de Week 4(1), 1-4, aldaar: 3.
284 De Ragebol (1947) Bederf van het volksleven. Mens en Wereld 2(1), 2.
285 Zo worden de zedelijkheidsnormen van rooms-katholieken, wat betreft de badkledij van

vrouwen, belachelijk gemaakt. Bijvoorbeeld: Z.n. (1949) Journaal uit eigen land. Misver-
stand of wanbegrip. Mens en Wereld 4(2), 3-4, m.n.: 4. 

286 J.P. van Praag (1954) Humanisten bijeen, het achtste congres van het Humanistisch Ver-
bond. Het Woord van de Week 7(15), 1-3; Het hoofdbestuur van het HV (1956) Nieuw-
jaarsbrief van het hoofdbestuur van het HV. Het Woord van de Week 9(53), 1-3.

287 J.P. van Praag (1964) Humanisme en sexualiteit, Utrecht: HV, 8; B. Drukker, F. Evers, L. van
Gelder e.a. (1950[1947]) Rapport Humanisme en opvoeding. Utrecht: HV, 8, 20; J.P van
Praag (1950) Modern humanisme, een poging tot plaatsbepaling, aldaar: 13.

288 J.P. van Praag (1950) Modern humanisme; een poging tot plaatsbepaling, 11. Zie ook J.P.
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humanisme van het HV baseerde zich van meet af aan op de ‘redelijke my-
the’ en het ‘realistisch optimisme’ dat elke mens de mogelijkheid in zich
droeg zichzelf te ‘ontplooien ten goede’.289 De mens zou geenszins auto-
matisch het waardenbesef volgen, de mens was immers ook geneigd tot
egoïsme en had andere kwade impulsen, maar kon hier toe gestimuleerd
worden. Precies daar kwam het HV om de hoek kijken.290

Hoe de humanisten dit innerlijk waardenkompas bij buitenkerkelijken
wilden doen bewegen, is niet eenvoudig te reconstrueren. Uit de publica-
ties en verslagen over humanistisch geestelijke verzorging verschijnt het
beeld van een humanistisch raadsman (en soms vrouw) die een steun en
voorbeeld was voor buitenkerkelijken om hen te helpen met hun zelfont-
plooiing. Moraliseren en preken waren weliswaar uit den boze, maar een
bepaalde vorm van woordverkondiging was van belang, zolang het de di-
recte hulp aan de mens in zijn persoonlijke moeilijkheden niet in de weg
stond. Humanistisch raadslieden hadden de taak ‘de buitenkerkelijke mens
langs de weg van het woord van de humanistische levenswaarden te ver-
vullen en bij hem een besef voor geestelijke en zedelijke waarden en voor
menselijke verantwoordelijkheid te wekken en te onderhouden’.291 Hu-
manisten wilden weliswaar geen voorschriften geven, aangezien die haaks
zouden staan op de menselijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijk-
heid, maar gaven wel aansporingen tot het ontwikkelen van een in de ogen
van humanisten moreel verantwoorde levenshouding. 
Met deze verhouding tussen sturing en het respecteren van iemands auto-
nomie sloten humanisten aan bij een breder gedeeld maatschappelijk cul-
tureel ideaal, dat ik in navolging van Tonkens ‘geleide zelfontplooiing’
noem.292 Net als voor de humanisten was het voor de psychohygiënisten
van belang dat het individu zelf een levenshouding kon vormen, maar de
autonomie van die levenshouding werd pas door de psychohygiënisten er-
kend wanneer die correspondeerde met wat volgens hen de ‘juiste’, mo-
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van Praag (1946a) Autonoom Humanisme. Utrecht: HV, m.n.: 12. Voor een bespreking van
de doorwerking van het existentialisme in de humanistische pedagogiek, zie: Stolk (2015),
312-325. Zie voor een doorwerking van Jaspers existentiefilosofie in het humanisme en het
humanistisch raadswerk, het ongepubliceerde paper van Wouter Kuijlman (2014) ‘Take off
your sandals’. The influence of social casework and existential philosophy on the method
of Dutch humanist counselling in the 1950s. Paper gepresenteerd op Conference a mean-
ingful life in a just society. Investigating Wellbeing and Democratic Caring, Utrecht, Uni-
versity of Humanistic Studies, dd. 30/31-01-2014.

289 H. Lips, Feestcultuur, ca 1947, UA: Archief HV, 75: 927.
290 Stuiveling (1950), 15; J.P van Praag (1947), Modern Humanisme. Een Renaissance. Amster-

dam: Contact, m.n. 7-18, 59-104. 
291 C. H. Schonk (1952) Humanistisch geestelijke verzorging voor buitenkerkelijken. Mens

en Wereld 7(10), 6-7, aldaar 7. Zie ook: C.H. Schonk (1952) Onze geestelijke verzorging
in de DUW-kampen. Mens &Wereld 7( 4),11 -12; Van Baalen (1997) ‘Gij staat op heilige
grond’. 

292 Tonkens (1999), 38-42.
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reel verantwoorde houding was.293 Autonomie of vrijheid werd pas erkend
als echte autonomie en vrijheid als het verbonden was met de ander en de
gemeenschap. Niet alleen in de geestelijke gezondheidssector, ook in de
wetenschap, pedagogiek en de politiek kon in deze tijd zelfontplooiing
hand in hand gaan met hulp, begeleiding en planning.294 In de wijsbegeer-
te werden in de jaren vijftig vooral die stromingen populair die mensen sti-
muleerden tot eigen verantwoordelijkheid voor het verbeteren van hun
persoonlijk leven en samenleving. Te denken valt aan het personalisme, de
existentiefilosofie en de fenomenologie.295

De nadruk op verantwoorde zelfontplooiing in diverse sociale weten-
schappen, wijsbegeerte, pedagogiek en in de geestelijke volksgezond-
heidszorg was niet typisch seculier. Die nadruk paste ook uitstekend bij
de protestantse stromingen die het religieus innerlijke geweten in die tijd
centraal zetten. Historicus Bram Mellink meent in zijn dissertatie over
schijnbare individualisering in het naoorlogs onderwijs dat er zelfs sprake
was van een ware ‘verpersoonlijking’ van religie in de jaren vijftig, waarin
de persoonlijke relatie met God centraal kwam te staan.296 Of de oorlog
wel zo’n breuk vormde in de verpersoonlijking van religie is de vraag, maar
hier is het slechts relevant te constateren dat er in Nederland in de ver-
schillende kringen (confessioneel en religieus) en sectoren (politiek, we-
tenschap en welzijn) een ideaal van geleide zelfontplooiing te ontdekken
viel. Dat in verschillende seculiere en religieuze kringen zelfontplooiing in
gemeenschap het ideaal was en de ander het middel om deze zelfont-
plooiing in juiste banen te leiden, wil niet zeggen dat dit ideaal voor de di-
verse groepen dezelfde concrete uitwerking had. Dat wordt duidelijk in de
volgende subparagraaf, waarin er ingezoomd wordt op de wijze waarop
humanisten de ongelovige buitenkerkelijken wilden leiden op het gebied
van seks, sekseverhoudingen, huwelijk en gezin.

Het humanistisch waardenpatroon: fatsoenlijk of avant-garde? 
Het seksuele, gezins- en huwelijksleven van de buitenkerkelijke, ongelovi-
ge massamens was een van belangrijkste aangrijpingspunten voor huma-
nisten in het HV om de mens te helpen zichzelf moreel te ontplooien. Van
meet af aan schreven en praatten humanisten veelvuldig over seks, huwe-
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293 Oosterhuis & Gijswijt-Hofstra, 663.
294 Duyvendak (1999), 12-14.
295 Zie over de fenomenologisch georiënteerde menswetenschap van de Utrechtse School in

de jaren vijftig: Ido Weijers (1991) Terug naar het behouden huis. Romanschrijvers en we-
tenschappers in de jaren vijftig. Amsterdam: SUA. Voor een bespreking van de verhouding
tussen personalisme en humanisme, zie P. Derkx (1994), 323-345.

296 Bram Mellink (2013) Worden zoals wij. Onderwijs en de opkomst van de geïndividuali-
seerde samenleving sinds 1945. Amsterdam: Universiteit voor Amsterdam, m.n.: 47, 52, 65,
78-79. Laatst ingezien op 14 december 2015, van: http://hdl.handle.net/11245/1.394341.
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lijk, gezin en de verhouding tussen de seksen om daarmee de meningsvor-
ming van de achterban, maar vooral van de doelgroep van het HV te beïn-
vloeden.297 In verscheidene terugblikken op de positie van humanisten op
het gebied van seksualiteit wordt het beeld geschapen van progressieve hu-
manisten in de jaren vijftig en zestig, die weliswaar minder ‘ver’ waren dan
wij nu op het gebied van seksuele vrijheid, maar toch hun tijd ver vooruit.298

Een eerste blik op de brochures en artikelen van HV-humanisten doet de le-
zing van humanisten als voorlopers op het gebied van seksuele emancipa-
tie en mannen- en vrouwenemancipatie reeds wankelen. Ook in de huma-
nistische visie op het persoonlijke leven werd een gezond huwelijk en ge-
zin als de basis van de geestelijke welvaart van het volk beschouwd.299

Dat humanisten veel over gezin en huwelijk publiceerden stond niet los
van het heersende geestelijke volksgezondheidsvertoog waarin het functi-
oneren van het gezin in sterke mate de psychische toestand van de be-
trokkenen, de partners en de kinderen, zou bepalen. Het idee dat een ge-
brekkig gezinsfunctioneren problemen met de massajeugd veroorzaakte,
kende, zoals historicus Ruud Abma heeft laten zien, weliswaar een lange-
re voorgeschiedenis, maar had met de entree van de psychoanalyse in de
geestelijke volksgezondheidsbeweging nog meer invloed gekregen.300 Ook
HV-humanisten, van wie een onevenredig groot deel werkzaam was als pe-
dagoog en onderwijzer, zagen volgens Van Baalen het gezin als een be-
langrijk middel tot ontplooiing van volwassenen en kinderen.301

De meeste zorgen van humanisten draaiden om de toestand van een vrij
ongedifferentieerde groep: de buitenkerkelijken. Maar het aantal aparte
publicaties van humanisten over jongeren in vergelijking met andere ‘pro-
bleemgroepen’ als arbeiders en vrouwen toont een specifieke focus op de
jeugd.302 Met die aandacht voor de jeugd stond het HV niet alleen. Veel in-
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297 Een greep uit brochures, waar tot in de jaren zestig in de humanistische media reclame
voor werd gemaakt: M. Knoop (1949) Opvoeden in humanistische geest, Utrecht: HV; H.G.
Cannegieter (1948) ABC voor Mens en Samenleving. Utrecht: HV; A.C. Ploeg-Ploeg (1951)
Het gezonde huwelijk. Utrecht: HV; V.W.D. Schenk (1951) Sexuele opvoeding, Utrecht: HV;
Jaap van Praag (1964) Humanisme en sexualiteit, Utrecht: HV.

298 Van den Berg (2010) Het recht op individuele zelfbeschikking, 57; Schedler (1989), Huma-
nisme en homoseksualiteit: parallel of paradox?, 102; Boelaars (1979) De houding van het
Humanistisch Verbond tegenover homoseksualiteit, 4; Den Besten (2000) Groot geworden
door klein te blijven; HV (z.d.) Thema homoseksualiteit. 

299 J.C. Brandt Corstius (1950) Huwelijken worden op aarde gesloten. Het Woord van de Week
3(47),1-5; A.C. Ploeg-Ploeg (1947) De humanist in zijn gezin. In Wij humanisten. Een serie
radiolezingen (pp.5-8). Utrecht: HV, aldaar: 6; A.C. Ploeg-Ploeg (1951) Het gezonde hu-
welijk, 2. Cannegieter (1948) ABC voor Mens en Samenleving, 30.

300 Abma (1997), Jeugd en geestelijke volksgezondheid. 
301 Carla van Baalen (1994) De humanistische waardering van het gezinsleven in Nederland

1945-1970. In L. Breykens en Karen Francois (red.) Familie. Een humanistische benadering
(pp.163-186). Brussel: VUBPers, 166-168.

302 Cor Cosijn (1948) De taak van de jeugd. Mens en Wereld 3( 9), 12; H. Lips (1949) Jeugd en
humanisme. Het Woord van de Week 2(44), 1-5; Bert Drukker (1949) Jeugd en Jeugdbe-
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tellectuelen hadden zich na de oorlog bezorgd getoond over de toestand
van de jeugd als generatie van de toekomst en zagen in haar het centrale
aangrijpingspunt om de geestelijke volksgezondheid te bevorderen. Een
voorbeeld hiervan waren de onderzoeken naar de geestesgesteldheid van
de massajeugd die minister Theo Rutten van Onderwijs, Kunsten en We-
tenschappen eind jaren veertig had ingesteld.303

Het HV wilde het grote ‘jongerenprobleem’ dat intellectuelen en politici
constateerden allereerst relativeren: de effecten van de oorlog en moder-
nisering waren minder desastreus dan sommige paniekzaaiers wilden doen
geloven. Maar ook het HV benadrukte het belang van een goede opvoeding
voor de geestelijke ontwikkeling van de jeugd. Volgens de humanistische
pedagogen was een goede opvoeding er een waarin de opvoeder (de ou-
der, de onderwijzer of de jeugdleider) het kind naar het innerlijk waarden-
besef zou leiden door naar het kind te luisteren en door zelf het goede
voorbeeld te geven. Het bezitten van meer levensjaren was op zichzelf
geen garantie voor een goed advies.304 Zo lees je in Humanisme en opvoe-
ding uit  dat de ‘groei van het verantwoordelijkheidsbesef bij het kind
(…) in onverbrekelijke relatie [staat] tot de kracht van het verantwoorde-
lijkheidsbesef bij de volwassene’.305 Vrijheid kan volgens de auteurs van dit
rapport pas bereikt worden als ‘laatste doel van de persoonswording’, iets
waar de opvoeding toe diende te leiden.306

Humanisten wilden op verschillende wijzen de jeugd verder helpen. Via
onderwijs, via de jeugdbeweging, door samenwerking te zoeken met de
dienst voor de ‘niet-gegrepen jeugd’ en door een eigen humanistische jon-
gerengemeenschap op te richten, maar vooral via het optimaliseren van het
gezin.307 Humanisten gaven concrete adviezen om van het gezin een vei-
lige en liefdevolle leerschool voor de jeugd te maken. Zo moest een gezin
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weging. Het Woord van de Week 2(12), 1-5.; M. Blöten-Baars (1950) Geestelijke armoede,
Het Woord van de Week 3(31), 1-4; H. Lips (1949) Het gezin als uitgangspunt. Het Woord
van de Week 2(3), 1-4; Ph. H van Praag (1949) Ouders en kinderen. Het Woord van de Week
2(10), 1-5; De Ragebol (1947) Bederf van het volksleven.

303 Abma (1997), m.n.: 22. 
304 Drukker e.a. (1950 [1947]) Rapport Humanisme en opvoeding; Rm (1950) Verantwoorde-

lijkheidsbesef; M. Paulissen (1952) Over jonge en oude mensen. Het Woord van de Week
5(48), 1-3; Knoop (1949) Opvoeden in humanistische geest; J. C. Brandt-Corstius (1946) Het
humanisme en de jonge generatie. Mens en Wereld 1(11), 2-3; Ph. H van Praag (1949) Ou-
ders en kinderen.

305 Drukker e.a. (1950 [1947]), 8. 
306 Idem, 7.
307 P.J.Z. Zwart (1952) Het kind en zijn boek. Het Woord van de Week 5(10), 1-3; Lips (1949)

Het gezin als uitgangspunt; Van Baalen (1994) De humanistische waardering van het ge-
zinsleven in Nederland 1945-1970, 167, 176-177. Thea van Biemen (1987) Het HV 1946-
1977. Historisch onderzoek naar het denken over liefde, sex, arbeid en emancipatie. (scrip-
tie) Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam. Over de humanistische jongerenbewe-
ging: H. Lips (1952) Humanistische Jeugdgroepen. Mens en Wereld 7(11), 12; W. Kuijlman
(2006) Humanistische jongerenorganisaties. 
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niet te groot en niet te klein zijn.308 Ook zagen humanisten het als hun taak
om huwelijksadviezen te geven om zo echtscheidingen en daarmee kin-
derleed te voorkomen.309 Niet alleen gaf het HV brochures uit van indivi-
duele humanisten over (seksuele) opvoeding, gezin en huwelijk, ook wer-
den er meerdere adviescommissies met humanistische deskundigen inge-
steld om een ‘officiële’ humanistische visie, de HV-visie zogezegd, over op-
voeding, echtscheiding, seks en huwelijk te construeren.310 Al deze publi-
caties waren – net als de humanistische radiotoespraken voor de VARA311

– niet enkel bedoeld om andersdenkenden te informeren over de huma-
nistische visie, maar vooral om bezinning op levenskeuzes bij humanisten
en buitenkerkelijken te stimuleren.
Het bleef niet alleen bij het stimuleren van bezinning. Het HV wilde ge-
zinnen ook praktisch helpen. Waar Humanitas zich in eerste instantie
richtte op gezinsverzorging en begeleiding van onaangepaste gezinnen en
moeilijk opvoedbare kinderen,312 wilde het HV regionale consultatiebure-
aus voor huwelijksmoeilijkheden oprichten.313 Het HV gaf dan ook gehoor
aan de landelijke actie ‘Gezinsherstel brengt volksherstel’ die gezinher-
stellende initiatieven ondersteunde.314 Het HV wist dit keer met Humani-
tas samen te werken om, parallel aan en vergelijkbaar met katholieke, pro-
testante en neutrale bureaus, bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkheden
op humanistische grondslag op te richten. In deze bureaus zou een team,
samengesteld uit een psychiatrisch geschoolde maatschappelijk werkster,
een psychiater en een raadsman, buitenkerkelijken helpen met ‘eenvoudi-
ge psychische moeilijkheden, seksuele voorlichting, hygiënische adviezen,
voedingsleer en dergelijke’.315

De onderlinge discussie over het wel of niet buitenshuis werken van vrou-
wen illustreert eveneens het grote belang dat humanisten in de jaren vijf-
tig hechtten aan het gezin als veilige en liefdevolle haven voor de jeugd en
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308 Drukker e.a. (1950 [1947]), 19.
309 Z.n.(1947) Huwelijksnood en echtscheiding Mens &Wereld 2(3), 2-3.
310 J.C. Brandt Corstius, C.W. Dubbink, J.C. Hudig, (1950), Rapport van de echtscheidingscom-

missie ingesteld door het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond, Utrecht: HV; Druk-
ker e.a. (1950 [1947]); Ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken van de Com-
missie Sexuele Vraagstukken, 1951-1964, met notulen, 1956-1960, UA, Archief HV, 75: 809.

311 Die toespraken werden dan ook bezinningstoespraken genoemd: J.P. van Praag (1955) Tien
jaar Humanistisch Verbond, Het Woord van de Week 8(41), 1-3.

312 P.C. Faber (1946) Humanitas. Humanistisch Verbond Mededelingenblad 1(2), 2.
313 Die wens is al bij Van Praag te vinden in zijn in de oorlog geschreven maar na de oorlog

(1947) verschenen boek, Modern humanisme, een renaissance, 231.
314 Tjitske Akkerman (1982) Moeder en minnares. Vrouwbeelden in de ideologie van de NVSH

in de jaren vijftig. Tijdschrift voor vrouwenstudies 3(4), 450-471, aldaar: 450. Die bescher-
ming van het gezin zou later een taak worden van het ministerie van maatschappelijk
werk. 

315 Karel, Van der Kroef & Huiskes (1989) Geestelijk werk in ontwikkeling, 19. Zie ook: Van
Baalen (1998a) De eerste jaren van het humanistisch geestelijk raadswerk.
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als ‘leerschool van gemeenschapsvorming’.316 Tot aan het midden van de
jaren vijftig valt vooral de afwezigheid op van het debat over het buitens-
huis werken van vrouwen: humanisten onderschreven het traditionele rol-
lenpatroon tussen man en vrouw. Het huishouden en de zorg voor kinde-
ren en echtgenoot vormden de primaire levenstaak voor de vrouw, het
werken buitenshuis vormde de primaire levenstaak van de man. Mannen
en vrouwen waren weliswaar gelijkwaardig maar verschilden nu eenmaal
sterk van elkaar.317 Humanisten moedigden wel aan dat vrouwen buitens-
huis werkten en een opleiding volgden, maar vooral omdat ze daarmee de
ontwikkeling van hun man beter zouden kunnen volgen. Uiteraard moes-
ten die bezigheden onmiddellijk gestaakt worden als het gezinsleven er
door belemmerd werd.318 Ook de man werd gemaand meer respect te heb-
ben voor de goede huisvrouw die ‘met eindeloos geduld en nooit falende
vindingrijkheid erin slaagt met weinig middelen in het huis gezelligheid en
sfeer te brengen; die de kinderen keurig voor de dag laat komen; die zelf
door een “ringetje te halen” is.’319 Een traditionele rolverdeling is ook in
de organisatie van het HV terug te zien. Hoewel bijna evenveel vrouwen
lid van het HV waren als mannen, participeerden zij maar weinig in de ho-
gere posities van de vereniging. Deskundigen in de commissies bijvoor-
beeld, of bestuursleden, waren doorgaans mannen.320

Het HV-hoofdbestuur toonde steun noch afkeer toen PvdA-Tweede Ka-
merlid Cory Tendeloo in  de wet wilde veranderen die de overheid
verplichtte om huwende ambtenaressen te ontslaan. Het verzoek van een
deel van de humanistische achterban in diezelfde periode om de gelijk-
waardigheid van de seksen te onderzoeken, werd door het hoofdbestuur
moeiteloos van tafel geveegd. Het zou maar te veel middelen kosten.321

Het stilzwijgen van de humanisten kan verklaard worden door de heer-
sende overtuiging in het HV dat de twee seksen nu eenmaal sterk van el-
kaar verschillen. Ook de vrouwen die in het HV-hoofdbestuur vertegen-
woordigd waren, roerden zich niet. Exemplarisch hiervoor is de ‘moe-
der’ van het HV: Henriëtte Polak-Schwarz.322 Exemplarisch, niet alleen
omdat zij zelf in een van haar zeldzame bijdragen in Mens en Wereld het
traditionele rollenpatroon bevestigde,323 maar ook omdat zij hooguit ge-
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316 Lips (1949) Het gezin als uitgangspunt.
317 Cannegieter (1948), 22.
318 Van Baalen (1994), 174-175.
319 Ploeg-Ploeg (1951), 13.
320 I. Vijlbrief (1950) Jaarverslag 1949 Mens en Wereld 5(2), 10-11.
321 Beschrijvingsbrief 10e jaarlijkse kongres HV, 21-22 april 1956. HHC, Archief HV Amsterdam,

niet geïnventariseerd.
322 Linssen, C.A.A. (2013) Schwarz, Henriette Antoinette (1893-1974) In Biografisch Woorden-

boek van Nederland. Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Laatst ingezien op
2 april 2016, via: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn6/schwarz.

323 H.A. Polak-Schwarz (1950) Afgunst. Het Woord van de Week 3(16), 1-5.
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roemd werd om haar verzorgende en ondersteunde diensten in het HV.
Als ze niet al over het hoofd werd gezien. Haar financiële aandeel was
van een niet te onderschatten belang voor het HV en lange tijd zat zij in
het hoofdbestuur en voerde vele secretarisfuncties uit. Desondanks werd
vooral de arbeid van vier mannen relevant geacht voor ‘toekomstige ge-
schiedschrijving’.324 Zelfs de bekende anarchist, seksueel hervormer, vrij-
denker en humanist Anton Constandse, die de wet op de handelingson-
bekwaamheid van de gehuwde vrouw wilde veranderen, bekrachtigde
het sekseverschil. Hoewel hij principieel vond dat getrouwde vrouwen
het recht moesten krijgen om te werken, nam hij afstand van ‘extreme fe-
ministen’ als Simone de Beauvoir. Dit omdat zij ontkenden dat vrouwen
nu eenmaal anders zijn, omdat ze de ‘kiem of de vrucht van het nieuwe
leven’ in zich zouden dragen en dus door deze ‘onontkoombare situatie’
meer ‘moederlijk’ zijn.325 Het sekseverschil was, kortom, een overtuiging
die breed in het HV werd geaccepteerd en uitgedragen, zowel door man-
nen als vrouwen. 
Het zou tot in  duren voordat het traditionele rollenpatroon in huma-
nistische media ter discussie werd gesteld. Aanleiding was de actie van de
juriste Hannie Singer-Dekker. Zij had in  de discussie over betaalde ar-
beid voor een gehuwde vrouw al bij haar werkgever NVV aangezwengeld
door te trouwen én te blijven werken.326 In  opende ze via Mens en We-
reld de discussie met de stelling dat de vrouw vrij moest zijn om zelf te be-
slissen of ze binnens- of buitenshuis wilde werken. Volgens haar was dit
een humanistisch standpunt bij uitstek vanwege ‘het recht op vrijheid en
eigen verantwoordelijkheid’.327 Singer-Dekker koos een goed moment. De
motie Tendeloo om het arbeidsverbod voor gehuwde vrouwelijke ambte-
naren te schrappen was in  in het parlement aangenomen. Ook in het
Nederlands Gesprek Centrum – het centrum waarin gezaghebbende maar
op persoonlijke titel sprekende deskundigen van kerken en levensbe-
schouwingen over kwesties discussieerden – was de discussie over de ge-
huwde werkende vrouw afgerond. Alle betrokkenen, ook van rooms-
katholieke en reformatorische zijde, vonden dat het werken van de vrouw
geen beslissing moest zijn van de overheid, maar van het echtpaar zelf.328
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324 Bonger (1956) Tien jaar Humanistisch Verbond, 58. 
325 A. Constandse (1952) Het humanisme en de vrouw. Het Woord van de Week 5(27), 1-5. 
326 Rina Spigt & Els van Thiel (1992) De zelfstandige. Hannie Singer Dekker. In HV Uit over-

tuiging, vier humanistische vrouwengeschiedenissen (pp. 32-36). Utrecht: HV.
327 H. Singer-Dekker (1956) Gehuwde vrouw heeft recht op arbeid. Mens en Wereld 11(15),

6; H. Singer-Dekker (1958) De positie van de vrouw in de samenleving. Rekenschap 5(1),
22-26. 

328 L.H. Cornelissen, F.T. Diemer-Lindeboom, C.W. WillingePrins-Visser(e.a) (1962 [1956]) De ar-
beid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin. (Nederlands Gesprek Centrum, no. 13)
Kampen [etc]: Kok [etc]. 
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Feministen zoals Tendeloo, naoorlogse vrouwenorganisaties en deskun-
digen betrokken bij het Nederlands Gesprek Centrum meenden dat het
buitenshuis werken voor vrouwen toelaatbaar was. Mits het gezinsleven
niet verstoord werd.329 Die clausule was ook in het HV nodig, zo bleek uit
de kritische reacties die Singer-Dekker van andere humanisten kreeg op
haar pleidooi. Het HV-hoofdbestuur bleef ook nu nog de werkende
vrouw op het hart drukken dat zij rekening moest houden met haar spe-
ciale functie, want ‘de ontwrichting’ van het gezinsleven was een oorzaak
tot ‘ontsporingen’ vooral van de ‘rijpere jeugd’.330 Tot ver in de jaren vijf-
tig werd de zelfontplooiing van de vrouw begrepen als ontplooiing tot
moeder en echtgenoot. Dit was ook in progressief bekend staande krin-
gen als die van het HV gangbaar. Dat veel feministische PvdA-vrouwen
eveneens actief waren in het HV, zoals Ans Ploeg-Ploeg, bracht geen ver-
andering te weeg in het denken over sekse en gender. Ook het feminisme
in die jaren, zo betoogt historica Ribberink, steunde het burgerlijk ge-
zinsideaal.331

Het vrouwenstandpunt van humanisten en hun nadruk op het gezonde
huwelijk en gezin bevestigen de conclusie van andere studies dat het
christelijk-burgerlijk waardenpatroon niet alleen in confessionele kringen
heerste.332 Humanisten deelden veel van hun zorgen (jeugd, massamens),
oplossingen (gezinsherstel) en waarden (gemeenschapszin en persoonlijke
verantwoordelijkheid) met andere, religieuze groepen in de samenleving.
Dit betekent niet dat humanisten en confessionelen in alle kwesties er een-
zelfde moraal op nahielden. De humanisten kunnen namelijk wel voor-
uitstrevend genoemd worden in de kwesties echtscheiding en geboortere-
geling. Het was de open houding van humanisten over echtscheiding en
seksuele problematiek die volgens maatschappelijk werkster Esther Vrind-
van Praag het Amsterdamse bureau levens- en gezinsmoeilijkheden op hu-

HUMANISTISCHE PERSOONLIJKE POLITIEKEN. VAN GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID 
NAAR SEXULARISME
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(2003) Frappez, frappes toujours! N.S. Corry Tendeloo (1897-1956) en het feminisme in haar
tijd. Hilversum: Verloren, m.n. 184.
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ganisatie tussen solidariteit en verzet. Amsterdam: Bert Bakker; Te Velde (1996); J.C.H.
Blom (1993) Een harmonisch gezin en individuele ontplooiing. Enkele beschouwingen over
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manistische grondslag onderscheidde van de confessionele bureaus in de
jaren vijftig.333

Begin jaren vijftig namen humanisten inderdaad een afwijkend standpunt
in wat betreft de kwestie echtscheiding. Aanleiding voor bestudering van
de kwestie door een humanistische commissie was het wetsvoorstel van de
minister van Justitie J.H. van Maarseveen om ‘lichtvaardige echtscheidin-
gen’ te voorkomen. Volgens een opinieonderzoek vond de meerderheid
van de Nederlanders dat een echtscheiding te gemakkelijk te regelen was
en het voorstel moest een te gemakkelijke ontbinding van het huwelijk te-
gengaan.334 Carla van Baalen constateert in haar historisch onderzoek naar
humanistische opvattingen over het gezin dat het HV het wetsvoorstel te-
gen lichtvaardige echtscheidingen ‘van harte’ onderschreef en dus hierin
weinig verschilde van de confessionelen.335 Hoewel HV-humanisten zich
zeker zorgen maakten over de stijging van het aantal scheidingen, waren
zij niet onverdeeld enthousiast over de voorgestelde verplichting dat een
echtpaar dat wilde scheiden een verzoeningspoging moest ondergaan van
een gezinsrechter en gezinsraad. Het HV nam een meer ambivalente posi-
tie in. Zo keurde de humanistische commissie verzoeningspogingen van de
gezinsrechter en gezinsraad niet per definitie af, maar waarschuwde ze wel
voor ‘door de overheid geleide huwelijken’ en maande ze tot voorzichtig
handelen.336 Hoewel er tijdens de parlementaire discussie over het wets-
voorstel gerefereerd werd aan het HV-echtscheidingsrapport diende het
rapport niet als basis voor af- of goedkeuring van het wetsvoorstel. Het
diende vooral als bewijs dat ook humanisten de ‘hoogheid van het huwe-
lijk’ inzagen en dat naast het kergenootschap van echtgenoten ook het lid-
maatschap bij een levensbeschouwelijk genootschap relevante informatie
voor de gezinsrechter was.337 Ondanks de tegenstemmen van commu-
nisten en liberalen die net als de vrijdenkers deze overheidsinmenging in
het persoonlijk leven afkeurden, werd het wetsvoorstel tegen lichtvaardi-
ge echtscheidingen goedgekeurd, al kwam het vanwege praktische redenen
uiteindelijk nooit tot uitvoering.338
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333 E. Vrind-Van Praag (1955) Het werk aan de bureaux voor levens- en gezinsmoeilijkheden.
Het Woord van de Week 8(37), 1-3, m.n.: 3.

334 Righart (1995), 41-45.
335 Van Baalen (1994), 169-170.
336 B. C. (1950) De humanistische opvatting van de echtscheiding. Mens en Wereld 5 (6), 6. Zie

voor een eerdere discussie over de rol van de gezinsraad A.C. Ploeg-Ploeg (1948) Het echt-
scheidingsvraagstuk. Mens en Wereld 3(10), 3 en J. Wijchers (1948) Het tegengaan van
lichtvaardige huwelijken. Mens en Wereld 3(12),3. 

337 TKH, 2055 /2073. 68ste vergadering, 27-03-1952. Wijzingen van de bepalingen betreffen-
de echtscheiding in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering enz. 

338 C. (1952) Herziening der wet op echtscheiding. De Vrijdenker 29(14), 1-2; Ed Emmering
(1959) De ‘Wet ter voorkoming van lichtvaardige echtscheidingen’ Mens en Wereld 14(14),
3.
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Van Baalen ziet over het hoofd hoe afwijkend het pleidooi van humanisten
voor een verruiming van echtscheidingsgronden in die tijd was. In het
echtscheidingsrapport beperkte de humanistische commissie zich namelijk
niet tot meningsvorming over het wetsvoorstel van Maarsseveen, maar gaf
het een humanistische visie op de juiste wettelijke omgang met echtschei-
ding. Zo wilde het HV dat echtscheiding niet alleen mogelijk zou zijn wan-
neer er sprake was van kwaadwillige verlating, gevangenisstraf van vier jaar
of langer, levensgevaarlijke mishandeling en overspel, maar ook bij een
‘duurzaam ontwricht’ huwelijk. Het HV was van mening dat een ernstig
ontwricht huwelijk de menselijke waardigheid van de partners in het ge-
ding bracht. Echtscheiding was in zulke situaties volgens het HV een ‘ze-
delijke eis’. Eigenlijk vonden humanisten ernstige ontwrichting voldoen-
de grond voor scheiding, maar ze vonden het verstandig om hiernaast ook
de bestaande gronden voor echtscheiding in de wet te behouden. Ze wa-
ren bang dat rechters die principieel tegen echtscheiding waren de grond
‘duurzame ontwrichting’ van de hand zouden wijzen.339

Een ander standpunt waarmee humanisten afweken van het in veel con-
fessionele kringen heersende waardenpatroon was de toelaatbaarheid van
geboorteregeling en -beperking. Het rapport over geboorteregeling van
het Nederlands Gesprek Centrum uit  biedt een aardige inkijk in de
standpuntbepalingen van de levensbeschouwingen op dat moment in Ne-
derland. Dit rapport, dat zoals gezegd samengesteld werd door verschil-
lende deskundigen van kerken en levensbeschouwelijke organisaties die op
persoonlijke titel spraken, is zeer geschikt om meer inzicht te geven in de
meningsvorming achter de officiële standpuntbepaling van kerk en le-
vensbeschouwing.340 Het rapport schetst twee kampen. Aan de ene kant
stonden de katholieke en, tot op zeker hoogte, de gereformeerde deskun-
digen die veel middelen tot geboorteregeling afwezen. Beide groepen des-
kundigen zagen in het huwelijk de opdracht tot voortplanting. De rooms-
katholieken beschouwden de productie van het nageslacht zelfs als het pri-
maire doel van het huwelijk. Desondanks kon het ook in hun ogen ver-
standig zijn, met het oog op welzijn van de vrouw en de rest van het ge-
zin, om de voortplanting soms aan banden te leggen. Rooms-katholieken
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339 In 1949 werd naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen betreffende de echtschei-
ding in het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, een commissie samengesteld om de-
ze materie, van humanistisch standpunt, te onderzoeken. Brandt Corstius e.a. (1950), Rap-
port van de echtscheidingscommissie ingesteld door het hoofdbestuur van het Huma-
nistisch Verbond. Zie ook: B.C. (1950) De humanistische opvatting van het huwelijk. Mens
en Wereld 5(5), 3; B.C. (1950) De humanistische opvatting van de echtscheiding. Mens en
Wereld, 5(6), 6. Zie voor reacties op de humanistische wens om de gronden voor echt-
scheiding uit te breiden onder meer: G. Stellinga (1950) Een Protestants dagblad over ons
Echtscheidingsrapport. Mens en Wereld 5(10), 8.

340 C.A. Breman-Schouten, P.J.F. Dupuis, J. Groen, e.a. (1953) Conceptieregeling. (Nederlands
Gesprek Centrum, no. 8). Den Haag: W.P. Van Stockum & Zoon.
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stonden net als de gereformeerden afwijzend tegenover de middelen die
het doel van de ‘huwelijksdaad’, het produceren van nageslacht, bewust af-
braken. Periodieke onthouding, en voor rooms-katholieken absolute ont-
houding, waren de enige toegestane middelen.341

Aan de andere kant stonden humanisten, vrijzinnigen en hervormden die
de meeste anticonceptiemiddelen toelaatbaar achtten. In vergelijking met
de rooms-katholieken en gereformeerden beschouwden zij het huwelijk
niet onlosmakelijk verbonden met voortplanting. Ook maakten zij zich
zorgen over de gevolgen van de sterke bevolkingsgroei. Vooral de huma-
nisten en vrijzinnigen zagen de keuze voor het kindertal slechts als een
zaak van de betrokken gezinsleden.342 Net als de gereformeerden plaatsten
de hervormden de uiteindelijke verantwoordelijkheid in de handen van de
ouders maar zagen zij ook een belangrijke rol voor de kerkelijke ambts-
dragers.343 Anders dan de gereformeerden meenden de hervormden dat
zowel het gebruik van anticonceptiemiddelen als het toepassen van perio-
dieke onthouding toelaatbaar was. Sinds  stond de Synode van de Her-
vormde Kerk verantwoorde geboorteregeling ook met anticonceptiemid-
delen toe.344

Ook in rooms-katholieke kringen waren opvattingen over seksualiteit in
de jaren vijftig aan het verschuiven, al viel dat niet uit het rapport van het
Nederlands Gesprek Centrum af te lezen. Vanaf begin jaren vijftig zetten
een groeiend aantal katholieke intellectuelen en hulpverleners vraagtekens
bij de strenge katholieke seksuele moraal. De strikte leer zou maar een
krampachtige seksuele houding veroorzaken en leiden tot neuroses en an-
dere problemen. Geboorteregeling moest niet meer via verboden worden
geregeld, maar moest een zaak worden van het eigen geweten van de ge-
lovige. Deze visie werd begin jaren zestig meer dominant in gelovig Ne-
derland en ook in het buitenland.345

Hoewel humanisten aangaven dat zij, evenals de synode van de Her-
vormde Kerk, seks niet via voorschriften wilden regelen, betekende dat
niet dat het HV seks geheel vrij wilde laten. Zo stond voor humanisten bui-
ten kijf dat geslachtsgemeenschap binnen het huwelijk plaats diende te vin-
den.346 Die norm zou niet opgelegd hoeven te worden, want ze zou van-
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341 Breman-Schouten e.a. (1953) Conceptieregeling, 3-4, 5-7, 14-19.
342 Zie inzake humanistische opvatting over geboorteregeling ook: J. Greshoff (1948) Huwe-

lijk en gezin. Mens en Wereld 3(9), 5.
343 Breman-Schouten e.a. (1953), 5-7.
344 Eva Rensman (2006) De pil in Nederland. Een mentaliteitsgeschiedenis. Amsterdam: Athe-

naeum | Polak & Van Gennep, m.n.: 46-47. 
345 Oosterhuis en Gijswijt-Hofstra (2008), 727-731; Oosterhuis (1992), 116-120. Dymphie van

Berkel (1990) Moederschap tussen zielzorg en psychohygiëne. Katholieke deskundigen
over voortplanting en opvoeding. Assen | Maastricht: Van Gorcum, m.n.: 66-67, 71-72. 

346 Ploeg-Ploeg (1951), 4-5; Brandt Corstius e.a. (1950); Mx., Gij zult niet echtbreken! Mens en
Wereld 7(2), 2.
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zelfsprekend uit het morele kompas van het individu volgen, zolang de
persoonlijkheid van het individu maar voldoende gevormd was. Concreet
betekende dit dat het HV seks (waaronder heteroseksuele penetratie werd
verstaan) als iets doodnormaals en plezierigs zag – iets dat niet beperkt zou
moeten worden door seksuele voorschriften van instanties bijvoorbeeld.
Maar ook als iets verhevens, dat enkel in het huwelijk geconsummeerd zou
moeten worden. Die laatste norm werd dus niet als van buiten opgelegd
gezien, maar als een innerlijke norm die het individu automatisch zou vol-
gen wanneer hij of zij seks met verantwoordelijkheidsgevoel verbond.347

Resumerend wordt duidelijk dat humanisten buitenkerkelijken wilden be-
geleiden en opvoeden op het gebied van seks, huwelijk, gezin en de posi-
tie van de vrouw (en man). De wijze waarop humanisten deze begeleiding
ter hand dachten te nemen (aansporing in plaats van verplichtende navol-
ging van regels) maakte deel uit van een breder gedeeld maatschappelijk
ideaal van geleide zelfontplooiing, zoals te vinden was in de beweging voor
geestelijke volksgezondheid. De concrete humanistische aansporingen we-
ken maar op enkele punten af van de traditionele christelijke moraal zoals
die in verschillende religieuze groepen te vinden was. Ook vertoonden
deze veel overeenkomsten met de aansporingen van de synode van de Her-
vormde Kerk. Anders dan het ‘sexularisme’ suggereert, leidde het afscheid
van religie voor ongodsdienstige humanisten niet direct tot seksuele be-
vrijding en vrouwenemancipatie. Ook humanisten hielden in het eerste na-
oorlogs decennium vast aan de kernwaarden huwelijk en gezin als bron
van individuele geestelijke ontwikkeling, en daarmee die van de samenle-
ving. Bij de opvatting dat humanisten op het gebied van seks en gender
‘vooropliepen’ op de latere seksuele bevrijding en vrouwenemancipatie in
de samenleving moeten dan ook de nodige kanttekeningen worden ge-
plaatst. 

Religie, seksuele zelfontplooiing en de legitimatie van het HV
Dat humanisten in de jaren vijftig voorlopers op het gebied van seksuele
moraal en vrouwenemancipatie zouden zijn geweest, is een recente con-
structie. In de jaren vijftig gebruikte het HV de graduele verschillen in vi-
sies over seksuele moraal tussen humanisten en confessionelen nauwelijks
om het humanisme naar buiten en binnen toe te legitimeren, te profileren
en af te zetten tegen religies. Er waren wel een paar momenten waarbij hu-
manisten afstand namen van het kerkelijk dogma. Zo zou een te strenge
seksuele moraal psychische gevolgen hebben voor het individu. Deson-
danks werden de kerken hierbij meestal niet bij naam genoemd.348 Een uit-
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347 Schenk (1951) Sexuele opvoeding; 8-10; Van Praag (1964) Humanisme en sexualiteit, 23-
25.

348 Greshoff (1948) Huwelijk en gezin; Schenk (1951).
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zondering hierop was de positie die humanist én vrijdenker Constandse
innam. Constandse verketterde religie onder meer vanwege haar strenge
seksuele moraal. In het interbellum waarschuwde hij ervoor dat de on-
derdrukking van het seksuele (huwelijkse) leven door godsdienst en kapi-
talisme bron was van fascisme en homoseksualiteit zou veroorzaken.349

Zijn opvattingen sloegen vooral aan in de vrijdenkerbeweging, waarop hij,
via het blad van de vrijdenkersorganisatie (De Vrijdenker), in het eerste de-
cennium een grote stempel wist te drukken.350 Die invloed had Constandse
niet op het HV, waarvoor hij slechts op onregelmatige basis sprak en
schreef. Over het algemeen viel het HV in het eerste naoorlogse decenni-
um de kerken nauwelijks aan. Met regelmaat benadrukte het HV dat het
náást de kerken stond en niet antikerkelijk was.351 Het HV trok dan ook
slechts van leer tegen de kerken wanneer het door de kerken in de verde-
diging werd gedrukt.352

Een van de uitzonderlijke keren dat het HV wel het verschil in opvatting
over seksuele kwesties aangreep, was om het bestaan te verdedigen van een
aparte humanistische adviescolumn over levensvragen en de oprichting van
humanistische bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkheden. Die zouden
namelijk nodig zijn vanwege het verschil in opvattingen over geboortebe-
perking en echtscheiding in vergelijking met, bijvoorbeeld, katholieken.353

Maar zelfs bij dit beroep op verschillende levensbeschouwelijke inzichten
in seksuele kwesties bekritiseerden de humanisten de religieuze inzichten
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349 Anton Constandse (1929) De onzedelijkheid der christelijke huwelijksmoraal. Den Haag:
Albatros; Anton Constandse (1935) Sexuele nood en fascisme. Den Haag: De Albatros. La-
ter zal Constandse zijn opvatting over homoseksualiteit als psychische ziekte wijzigen. 

350 Tot de zomer van 1953 was Constandse verantwoordelijk voor de hoofdartikelen en vaak
nog voor andere artikelen in het tijdschrift De Vrijdenker. Zie: Pieter Edelman (1999) Con-
standse, ambachtsman van het woord. Beredeneerde bibliografie. In Bert Gasenbeek, Ru-
dolf de Jong, Pieter Edelman (red.) Anton Constandse. Leven tegen de stroom in. (pp. 177-
252). Breda | Utrecht: Papieren tijger | Het Humanistisch Archief, m.n.: 209. Enkele artike-
len waarin religie tegenover (een vrije belevenis van) seksualiteit gezet wordt: C. (1952)
Religie, onkerkelijkheid en kindertal. De Vrijdenker 29(50), 1-2; M. Paulissen (1952), Da-
geraadscongres 1952. Openingsrede van de voorzitter. De Vrijdenker 29(22), 4-5; A.L.C.
(1946) Is echtscheiding zonde? De Vrijdenker, 23(39), 273; C. (1950) Een nieuwe taak in een
nieuw jaar. De Vrijdenker 27(1), 1-2. Nadat Constandse stopte met het schrijven van hoofd-
artikelen voor De Vrijdenker, kwamen er ook meer genuanceerde geluiden naar voren,
zoals: Anoniem (1953) Godsdienst en zedelijkheid. 30(45), 1-2

351 Van Praag (1951) Toespraak, tot het 5e jaarlijkse congres van het HV op 7 en 8 april 1951
te Deventer; J.P van Praag (1952) Merkwaardig, of niet zo erg. Mens en Wereld 7(11), 3.

352 Nederkoorn (2008) Tegenstander en medemens, 26-42; Redactie (1948) De positie van het
HV, Mens en Wereld 3(9), 10; H. Aalbers (1946) Christendom en humanisme. Humanistisch
Verbond Mededelingenblad 1(3), 2-3. 

353 E. Vrind-Van Praag (1955) Het werk aan de bureaux voor levens- en gezinsmoeilijkheden.
Het Woord van de Week 8(37), 1-3, m.n.: 3; C.H. Schonk (1961) Daar zit ik mee. Een nieu-
we rubriek over persoonlijke moeilijkheden en levensvragen. Mens en Wereld 13(3), 3;
Stuk in advies aangeboden door het bestuur van de centrale stichting aan het HB van HV
en HB van Humanitas, dd. 13 -02-1969. Utrechts Archief: Archief HV, 75: 1285.
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niet. Zij claimden enkel dat religieuze professionals ongelovige buitenker-
kelijken onvoldoende van dienst konden zijn vanwege hun beroep op een
persoonlijke god.354 Het waren niet de religieuze, maar de neutrale bure-
aus die het belangrijkste afzetpunt voor humanisten vormden. De oprich-
ting van een zogenaamd ‘neutraal’ (lees: niet-levensbeschouwelijk) bureau
voor levens- en gezinsmoeilijkheden naast de confessionele varianten, was
volgens humanisten noch wenselijk, noch mogelijk, omdat levensbe-
schouwing altijd een rol speelde en diende te spelen.355 Van Praag had al
eerder aangegeven zuiver psychologische hulp zonder levensbeschouwe-
lijke component als ‘moreel onverantwoord’ te beschouwen.356 En de psy-
chiater Victor Schenk meende dat neutrale bureaus veelal confessioneel ge-
leid werden.357

Niet alleen profileerden humanisten zich nauwelijks met behulp van ver-
schillen in opvatting op seksueel gebied, ze waren überhaupt erg voor-
zichtig om niet te veel als seksuele hervormer op te treden. Publiekelijk
nam het HV afstand van de NVSH hoewel het vrij duidelijk was dat de lij-
nen met de NVSH kort waren. Zo bestonden er in de achterban veel dub-
bellidmaatschappen van beide verenigingen, hadden veel seksuele her-
vormers (Schenk, Constandse) een actieve inbreng in het HV en wonnen
raadslieden voor de humanistische bureaus voor levens- en gezinsmoei-
lijkheden advies in bij de NVSH.358 Aanleiding voor dit publiekelijk afstand
houden was de uitgave van het rapport Overheid en verzorging vanwe-
ge het Humanistische Verbond van het Centrum voor Staatkundige Vor-
ming in . Het Centrum, dat nauw gelieerd was aan de KVP, sugge-
reerde een hecht verband tussen de NVSH en het HV om daarmee de hu-
manisten in een kwaad daglicht te stellen.359 Maar ook vóór de verschij-
ning van dit rapport gaf het HV geen steun aan de NVSH: zo besteedden
humanisten in hun media nauwelijks aandacht aan de NVSH. De seksueel
hervormers waren teleurgesteld over de houding die het HV tegenover hun
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354 Van Praag prees zelfs de kerken dat ze eveneens het sociaal-geestelijk werk oppakte in:
J.P. van Praag (1951) De geestelijke achtergrond van het maatschappelijk werk. Humani-
tas 6(5), 74-81. 

355 Karel (e.a) (1989), 19-21. 
356 J.P. van Praag (1948a) Nog eenmaal: buitenkerkelijke zielszorg. Vrij Nederland 8(46),

16.
357 V.W.D. Schenk (1951) Onze taak, openingsrede voor de Centrale Stichting Bureaux voor

Levens- en Gezinsmoeilijkheden, Humanitas 6(7), 101-106.
358 Gé Nabrink (1978) Seksuele hervorming in Nederland 1881-1971. Achtergronden en ge-

schiedenis van de Nieuw-Malthusiaanse Bond (NMB) en de Nederlandse Vereniging voor
Seksuele Hervorming (NVSH). Nijmegen: SUN, 463. Actieve humanisten die inleidingen
voor kader en studieconferenties bij de NVSH tussen 1947-1959 gaven waren o.m.: H.E.
Derksen, H, Masuph, J.P. Thoenes, E. Vrind-van Praag, S. Radius, Ph. van Praag, A. Stem-
pels, A.C. Cannegieter, P.C. Faber, zie Idem: 471-476.

359 Van Praag (1954) Overheid en HV. Mens en Wereld 9(8), 4; J.P. Van Praag (1954) Scher-
mutselingen op het voorterrein. Mens en Wereld 9(10), 4.
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vereniging innam.360 Inhoudelijk liepen de opvattingen van de NVSH en
het HV namelijk niet ver uiteen. En dat was zeker het geval in de jaren vijf-
tig, toen de radicale geluiden van de NVSH over bijvoorbeeld voorhuwe-
lijkse seksualiteit, homoseksualiteit en abortus verstomd waren. De NVSH

hield zich toen, net als het HV, vooral bezig met de vormgeving van sek-
sualiteit binnen het huwelijk.361

Hoe kan deze voorzichtigheid van HV-humanisten met betrekking tot hun
relatie met de NVSH verklaard worden? In de historiografie van de huma-
nistische beweging wordt het fatsoen van de humanisten in deze kwestie
gezien als een bewuste keuze: humanisten zouden zich slechts als nette
burgers gedragen uit tactische overwegingen.362 Hoewel ik denk dat het
stilzwijgen richting de NVSH zeker als een strategische zet beschouwd moet
worden en een fatsoenlijk imago voor een beweging een effectieve poli-
tieke strategie is,363 neem ik afstand van de geschiedschrijvers die in het fat-
soen van de humanisten op het gebied van seks en sekseverhoudingen niets
anders zien dan een strategische manoeuvre. Zij suggereren daarmee na-
melijk dat humanisten ‘in wezen’ veel progressiever waren dan dat ze met
hun organisatie aan de buitenstaander zouden durven te tonen. Daar zijn
onvoldoende aanwijzingen voor.
In de vorige paragraaf heb ik laten zien dat het christelijk-burgerlijk cul-
tuurpatroon diep in het denken en doen van de humanisten ingebed zat.
De aansporingen van humanisten voor een gezond gezins- en huwelijks-
leven passen uitstekend in het doel van de humanisten om mensen te hel-
pen zich autonoom te ontwikkelen, los van heteronome krachten als in-
nerlijke lusten, driften en externe strikte voorschriften, en volgens een ei-
gen innerlijk waardenbesef. Dat doel van morele autonomie paste, zoals

 DEEL I DE HUMANISTISCHE BEWEGING

360 Hugo Röling (1997) De kortstondige, stille triomf van een ‘volksbeweging voor het geluk’.
In Paul Luykx & Pim Slot (red.) Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange ja-
ren vijftig. (pp.147-170). Hilversum: Verloren, m.n.: 149. En ook op het congres was een af-
gevaardigde teleurgesteld over de weinig waardering die uit die stellingname sprak. No-
tulen van het negende jaarlijkse congres, 23 en 24 april 1955. HHC: Archief HV Amster-
dam, niet geïnventariseerd.

361 Gé Nabrink (1990) Seksuele hervorming: ratio, revolutie, restauratie. Anarchistische Uit-
gaven, Bergen (NH), 15. Akkerman (1982) Moeder en minnares, m.n.: 456-459; Annet Frans-
sen en Nettie van Heezik (1987) Ongehuwd bestaan. Ongehuwde vrouwen in de jaren vijf-
tig. Amsterdam: SUA.

362 B. Gasenbeek, J. Brabers en W. Kuijlman (2006) Een huis voor humanisten. Het HV (1946-
2000). In B. Gasenbeek & P. Derkx (red.) Georganiseerd humanisme in Nederland: ge-
schiedenis, visies en praktijken (pp. 37-59). Amsterdam: SWP, aldaar: 40; T. Dobbelaar
(1996) Humanisten moesten vroeger opboksen tegen het idee dat niet-geloven onfat-
soenlijk was. Carla van Baalen en het brave humanisme van de jaren 50 en 60. Humanist
(2), 5-7;Evert van der Lee en Paul Smit (1989) Chiel Verduijn vertelt…Naar vermogen doen
we heel veel!. In E. van der Lee, P. Smit en M. de Zoete (red.) 10 jaar Homowerkgroep Hu-
manistisch Verbond 1979-1989 (pp.5-17). Utrecht: Homowerkgroep HV, 6. 

363 Charles Tilly (2002) Stories, identities, and political change. LanHam, MD etc: Rowman &
Littlefield, 12. 
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we zagen, goed in het individualistische discours van geleide zelfont-
plooiing, dat ook veel religieuze groepen in de jaren vijftig hadden om-
armd. Hoewel de levensbeschouwingen onderling verschilden in de ma-
nier waarop en mate van leiding geven aan morele ontplooiing, deelden zij
allen de overtuiging dat levensbeschouwelijke organisaties de taak hadden
mensen met die ontplooiing te helpen.364 Dit delen van eenzelfde denk-
model verklaart de vele overeenkomsten tussen de ethische aansporingen
van humanisten en kerken evenals de vrijwel afwezige polemiek tussen
beiden op het gebied van seksuele en gendervraagstukken in het eerste na-
oorlogse decennium. Seks was dus zeker een onderwerp waar humanisten
over discussieerden, maar geen strijdpunt. Het was het nihilisme en het
neutralisme dat het HV gebruikte om zichzelf en het humanisme te profi-
leren. Sekse en seks vormden voorlopig nog geen strijdterrein voor hu-
manisten en kerken. Maar dat begon te veranderen toen er in delen van de
samenleving een nieuwe vorm van politiek opkwam.

2.2 Sekse en seks zijn geen politieke zaken: humanisme
& zelfbepaling (1955-1975)

Vrije seks als twistpunt in het tweede naoorlogse decennium
Halverwege de jaren vijftig werd het fundament en legitimatie van huma-
nisme als bijdrage aan de samenleving door het helpen mensen zichzelf
moreel te ontwikkelen voor het eerst aangevallen binnen de humanistische
beweging zelf. De kritiek was afkomstig van een groep jongeren die actief
was in de humanistische jongerengemeenschap. Deze werd weliswaar ge-
faciliteerd door het HV maar opereerde relatief zelfstandig om jongeren
vertrouwd te maken met het humanisme. Deze groep jongeren vond dat
individuen veel vrijer gelaten dienden te worden in hun oordeelsvermo-
gen dan het HV voorstond.
Aanleiding voor de kritiek van de jongeren was een concrete situatie: het
ingrijpen van het HV-bestuur in hun kampregels. De humanistische jon-
geren hadden het namelijk geen probleem gevonden dat in hun zomer-
kamp ongehuwde (heteroseksuele) stellen in een tent samen de nacht door-
brachten. Maar voor het HV was dat ontoelaatbaar. Het HV wilde dat de
jongeren hun kamp opdeelden in drie tentgedeelten: een voor meisjes, een
voor jongens en een voor de gehuwden – net zoals in de rest van Neder-
land tot eind jaren zestig gebeurde.365 Gemengd ongehuwd slapen was iets
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364 Een van de voorbeelden waarin dit leiding geven aan buitenkerkelijken wordt uitgewerkt,
is de brochure ‘feestcultuur’, ca. 1947.

365 Z.n. (1956) Buitengewone Algemene Vergadering. De Libertijn 6(6 ),17-18. Net zo min als
in de discussie over de ANWB-kampregel in Sextant en Magriet dertien jaar later, merk-
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dat je niet deed. Op Nederlandse ANWB-campings bijvoorbeeld, was dit
ongehuwd samen kamperen en in één tent slapen tot eind jaren zestig ver-
boden.366 Het hoofdbestuur van het HV meende dat de opvatting van de
jongeren ‘doe wat U aanstaat’ in strijd was met het humanistisch vrij-
heidsbegrip.’367 Uiteindelijk aanvaardden de jongeren het voorstel tot drie-
deling onder druk van het HV, maar wel met de aanpassing dat zij het con-
cept gehuwden ruim op zouden vatten.368 Dat ging trouwens sommige te-
genstanders van het HV niet ver genoeg. Zij gebruikten de kwestie om te
wijzen op de immoraliteit van het HV om zo subsidie voor het Huma-
nistisch Thuisfront tegen te houden.369

Deze ‘kamp-kwestie’, zoals die in het archief van het HV circuleert, is voor-
al interessant omdat hierin twee opvattingen over vrijheid in het huma-
nisme botsten. Dat voorhuwelijkse seks vaak voorkwam midden jaren vijf-
tig werd door zowel de groep jongeren als het HV-bestuur gezien als vast-
staand feit. Het HV-bestuur vond echter – zoals de bovenstaande uitspraak
ook laat zien – dat juist jongeren actief in de jongerengemeenschap van het
HV niet zomaar hun driften zouden moeten volgen maar keuzes dienden
te maken vanuit een met gemeenschapszin doorspekt verantwoordelijk-
heidsbesef. De groep jongeren meende dat een dusdanige morele invulling
van vrijheid, waarin een idee bestond over wat de juiste (seksuele) normen
en gedragingen zouden zijn en waarvoor de HJG ‘medeverantwoordelijk’
zou zijn, niet in dienst stond van het ‘zelf oordelen en denken’ en de ‘ont-
wikkeling van een zelfstandige persoonlijkheid’. Jongeren wilden een ei-
gen invulling vinden, ‘desnoods los van elke traditie’. De kampkwestie
diende volgens de jongeren beoordeeld te worden vanuit het beginsel per-
soonlijke verantwoordelijkheid en vrijheid.370 Met andere woorden, deze
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ten de humanisten niet op dat een kampdeling op basis van sekse homoseksuele contac-
ten niet uitsloot. Dat viel socioloog Gert Hekma op tijdens de Sextantdiscussie, zie: G. Hek-
ma (1990) Kermis in Amsterdam of de cultuur van de seksuele revolutie. In G. Hekma, B.
Van Stolk, B. van Heerikhuizen & B. Kruithof (red.) Het verlies van de onschuld. Seksuali-
teit in Nederland (pp.103-120). Groningen: Wolters-Noordhoff, 103. In De Libertijn werd
trouwens wel gewezen op de mogelijkheid tot homoseksuele contacten, zie: M.H. (1955)
Waarom steeds weer? De Libertijn 5 (7), 12-13.

366 Hekma (1990) Kermis in Amsterdam of de cultuur van de seksuele revolutie, 103.
367 B.J. Max (1957) Beste Rudolf. De Libertijn 7(1), 15-17. Zie verder voor de discussie: Rudolf

de Jong (1957) Gideonsbende. De Libertijn 7(1),10-14; Rudolf de Jong (1957) Kantteke-
ningen bij een brief. De Libertijn 7(1),17-19. 

368 Z.n. (1956) HJG nieuws. De Libertijn 6 (7), 31.
369 Subsidie voor Humanistisch Thuisfront wederom afgewezen. H.J. Bonfrer, KVP-afdeling

Grootebroek, Het Humanistisch Thuisfront immoreel? Dagblad van West-Friesland, 30 ok-
tober 1956; Reactie HV op artikel van Bonfrer. UA: Archief HV, 75: 452.

370 Jim van Opijnen (1955) Durf jij? De Libertijn 5(8/9), 2-3; Z.n. (1956) HJG nieuws. De Libertijn
6 (7), 31; FDV (1955) Geen Maskerade. De Libertijn 5 (5), 8-9. Vrijheid bij de ontplooiing van
het eigen denken stond al eerder centraal in de humanistische jongerenbeweging: HJG
(1953) Bemoei je er niet mee! Maar…z.p.: Humanistisch Jongeren Gemeenschap; Ron de La
Rie (1954) Feestelijk leven in het jonge humanisme. Het Woord van de Week 7(43), 1-2;
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jongeren (die zeker niet de hele humanistische jongerengemeenschap ver-
tegenwoordigden) hadden een liberale visie op vrijheid en wilden dat de
vrije zelfbepaling primaat kreeg, ongeacht de morele vorming van de per-
soon in kwestie en het resultaat van de vrije keuze. Het conflict leek te zijn
bezworen door in  een commissie met voor- en tegenstanders van
voorhuwelijkse seks in te stellen. Maar ook de commissie kon het niet eens
worden over de waarde van voorhuwelijkse seks, laat staan over de bete-
kenis van vrijheid die erachter lag. Zo stelde het HV-hoofdbestuurlid me-
vrouw A.J. Groenman-Deinum in de commissiebesprekingen in  dat
voorhuwelijkse seks weliswaar door woningnood was veroorzaakt en
daardoor begrijpelijk was, maar meende ze dat ‘seksueel verkeer aan mo-
notonie gaat lijden als het niet wordt ingevoegd in een blijvend samenzijn
met de mogelijkheid tot gezinsvorming in een eigen woning.’371 Van Praag
meende dat seksuele gemeenschap enkel binnen het huwelijk plaats mocht
vinden. Hij had namelijk ‘nooit een vrouw gesproken (…) die werkelijk
plezier aan de coïtus beleeft als zij daarbij niet de gedachte had dit wordt
een huwelijk’.372 Prominent seksueel hervormer Schenk schaarde zich dan
weer achter het standpunt van de jongeren die de keuze voor voorhuwe-
lijkse seks in handen van de betrokkenen wilden leggen.373 De commissie
is er nooit uitgekomen en begin jaren zestig is zij, zonder resultaat, opge-
heven. Uiteindelijk publiceerde Van Praag in  in een reeks artikelen een
humanistische visie op humanisme en seksualiteit. Hoewel Van Praag de
artikelen, en latere samengestelde brochure, baseerde op de commissiebe-
sprekingen, zijn zij wel voor zijn rekening.374 Zo is het ook vooral zijn vi-
sie op voorhuwelijkse seks die terug te lezen is: seks binnen het huwelijk
zou als humanistische richtlijn de individuele ‘zelfontplooiing in mede-
menselijkheid’ het best dienen. Wel rekte Van Praag het concept huwelijk
op. Er was al sprake van een huwelijk op het moment dat man en vrouw
besloten hadden om samen hun leven door te brengen, en niet pas na de
officiële huwelijkssluiting.375
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371 Notulen algemene bespreking subrapport liefdesverhoudingen voor het huwelijk, 11 juli
1959. UA, Archief HV, 75: 809. 

372 Notulen algemene bespreking subrapport Liefdesverhoudingen voor het huwelijk, 11 juli
1959. 

373 Idem. Voor het standpunt van de jongeren, zie: D. de Vries, subrapport Liefdesverhoudin-
gen voor het huwelijk. UA, Archief HV, 75: 809.

374 Van Praag besprak zijn artikelen wel intern voordat hij er een brochure van liet maken.
Zo vroeg hij de commissieleden om commentaar, zie: brief Van Praag aan commissieleden,
dd. 16-12-1963. UA, Archief HV, 75: 809. Daarnaast besprak hij zijn visie op seksualiteit met
de topraadslieden, zie: Verslag bijeenkomst van functionarissen C.C.G.V. 20-2-1963, UA, Ar-
chief HV, 75: 362. Schenk bespreekt de brochure enthousiast, hoewel hij wel duidelijk Van
Praags stijl en manier van denken erin weerspiegeld ziet. V.W.D. Schenk (1965) Voortref-
felijke brochure over sexuele problemen. Mens en Wereld 20(4), 3.

375 Van Praag (1964), 8-10. 
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Sommige humanisten suggereren in retrospect dat Van Praag in deze arti-
kelen een voor die tijd controversiële stelling innam ten opzichte van ho-
moseksualiteit.376 Van Praag zette ‘homofilie’ weg als een seksualiteitsbe-
leving die de ontplooiing van de mens ‘niet bevordert’, en één die, wan-
neer het niet aangeboren was, vermeden diende te worden, maar meende
wel dat de aangeboren homofilie en de homofiele verhoudingen gericht op
duurzaamheid niet moreel veroordeeld dienden te worden.377

De vooruitstrevendheid van deze opvatting moet gerelativeerd worden.
De humanisten waren namelijk niet de enigen die begin jaren zestig pleit-
ten voor een ‘milde’ blik op homoseksualiteit. Het beeld van de homo-
seksueel als medemens op zoek naar liefde werd vanaf eind jaren vijftig in
verschillende protestantse en katholieke kringen geconstrueerd. Illustratief
voor de groeiende tolerantie van homoseksualiteit in Nederland, was de
oproep van de katholieke psychiater Kees Trimbos in zijn populaire radio-
praatjes om begrip te hebben voor homoseksuelen en hun verlangen naar
een partner.378 En ook in het Nederlands Gesprek Centrum was er in 
tussen de verschillende generaties, godsdiensten en levensbeschouwingen
consensus dat er over de homoseksuele mens niet moreel geoordeeld
mocht worden, omdat deze persoon simpelweg geen keuze had.379

Ook in de jaren zestig bleven in het HV twee groepen bestaan: aan de ene
kant stonden humanisten die het primaat bij vrije zelfbepaling legden en
elke bemoeienis van anderen bestreden ongeacht de uitkomst van de vrije
keuze; aan de andere kant stonden humanisten die de nadruk legden op
morele ontwikkeling van personen als voorwaarde voor vrije zelfbepaling.
De wijze waarop het HV op ‘de seksuele revolutie’ reageerde, is exempla-
risch voor de moeite die humanisten hadden om vrije zelfbepaling zonder
meer te omarmen. 
Op het eerste gezicht leken humanisten in de jaren zestig mee te bewegen
met de verschuivingen in de seksuele moraal en praktijken. Aangewakkerd
door de introductie en snelle acceptatie van de anticonceptiepil in  wa-
ren veel inhoudelijke opvattingen onder humanisten (zoals over de toe-
laatbaarheid van voorhuwelijkse seks en gelijkwaardigheid van homosek-
sualiteit) richting meer tolerantie verschoven.380 Ook volgden de HV-hu-
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376 Boelaars (1979), m.n. 4.
377 Van Praag (1964), 20-22.
378 C.J.B.J. Trimbos (1961) Gehuwd en Ongehuwd. Een viertal radiocauserieën uitgesproken

door dr. C.J.B.J Trimbos. Amsterdam: C.O.C. Zie verder hoofdstuk 5, m.n.: 209.
379 C. van Emde Boas, P.J.F. Dupuis, B.W. van Houten e.a. (red.) (1965) Homosexualiteit. (Ne-

derlands Gesprek Centrum, no. 31). Kampen [etc]: Kok [etc].
380 Zo braken halverwege de jaren zestig meerdere humanisten de lans om homoseksualiteit

niet als een afwijkende mensensoort te beschouwen, maar als een normale seksualiteit die
eigenlijk niet eens apart benoemd hoorde te worden, onder meer: Andries Coster (1966)
Homoseksuelen zijn doodgewone mensen. Mens en Wereld 21(2), 3; L. Heijnen (1966) Ook
heteroseksuelen zijn doodgewone mensen. Mens en Wereld 21(9), 7; G. Schlimme van
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manisten nauwgezet en met zekere welwillendheid de grote verschuivin-
gen die in de Rooms-Katholieke Kerk plaats leken te krijgen met het
Tweede Vaticaans Concilie (-), onder meer maar zeker niet alleen
op seksueel gebied.381 Nederlandse humanisten waren zeer te spreken over
de toenadering die Rome via haar secretariaat van de niet-gelovigen in de
tweede helft van de jaren zestig zocht tot de International Humanist Ethi-
cal Union (IHEU). Volgens betrokkenen heerste in de gesprekken tussen
humanisten en dit secretariaat in  zo’n sterke sfeer van tolerantie, vrij-
heid en verantwoordelijkheid dat, zoals Wim van Dooren het verwoord-
de, ‘niemand het idee had dat er twee partijen tegenover elkaar stonden’
en ‘rooms-katholieken humanistische en humanisten rooms-katholieke
standpunten’ innamen.382

Ondanks dit enthousiasme over de vernieuwing van onder meer de sek-
suele moraal onder katholieken (en de teleurstelling toen in het pauselijk
encycliek Humanae Vitae in  voorbehoedsmiddelen verboden wer-
den383), was er in het HV ook kritiek op de zogenaamde seksuele revolu-
tie.384 De schadelijke gevolgen van de overmatige aandacht voor lustbe-
vrediging en van het losmaken van seksualiteit van moraal en levensbe-
schouwing, vormden een belangrijk discussiepunt. Het onder hippies, sek-
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Brunswijk (1968) Over de homoseksuelen. Mens en Wereld 23(20), 5. Van Praag zelf nam
stelling tegen de afwijzing van de aanvraag voor Koninklijke goedkeuring van het C.O.C,
zie: J.P. van Praag (1969) Bekrompen besluit. Mens en Wereld 24(9), 5. In Het grondsop
voor de goddelozen. Jaap van Praag en de buitenkerkelijken, een biografie. (2011, Am-
sterdam: Anybook Press) stelt Sjoerd Wieling (op p. 326) dat Van Praags opvatting over
homoseksualiteit verschoof door de coming out van zijn zoon en de toenemende maat-
schappelijke tolerantie. 

381 Over de houding van de Nederlandse bisschoppen in het Tweede Vaticaans Concilie, zie:
Rensman (2006) De pil in Nederland, 67-73. 

382 W. van Dooren (1970) Dialoog tussen katholieken en humanisten. Mens en Wereld 25(21),
4-5, aldaar: 4; zie ook: J.P. van Praag (1972b) Freedom and Tolerance. In P. Kurtz en A.
Dondeyne (eds.) A Catholic | Humanist Dialogue. Humanists and Roman Catholics in a Com-
mon World (pp. 77-81). London | Buffalo: Prometheus books en Roy P. Fairfield (1972) A
return to Fundamentals. Idem (pp. 105-107). Zie voor het later overleg tussen rooms-ka-
tholieken en humanisten ook Paul Kurtz (1991) The Church under Siege. Reflection on the
Vatican/Humanist Dialogue. In T. Madegon & V. Bullough (eds.) Towards a New Enlight-
enment. The Philosophy of Paul Kurtz. New Jersey: Transaction Publishers.

383 Jaap van Praag (1968) Onzedelijk en gevaarlijk. Mens en Wereld 23(16), 1; Persbericht van
het HV-hoofdbestuur naar aanleiding van de Humanae Vitae, dd. 2/08/1968. UA, Archief
HV, 75: 585; J. P. van Praag (1972a) Birth Control. In A Catholic | Humanist Dialogue (pp.
103-104).

384 M.A. Lindenburg (1965) Repliek aan dIR. Mens en Wereld 20(1), 7; C.W. Kerkhof (1967)
Socrates confereerde over huwelijk en sexualiteit. Mens en Wereld 22(23), 5-6; D. van
Olmen-Meerens (1967) Zijn humanisten maar halve mensen (2). Mens en Wereld 22(23),
7; P. D. van Roijen (1967) Humanisten zijn geen hedonisten. Mens en Wereld 22(23), 7;
P. Krug (1968) Met ellis in wonderland. Mens en Wereld 23(8), 6; A.H. van Tooren (1968)
Sexualiteit en cultuur. Mens en Wereld 23(8), 6; P. Krug (1968) Sex en cultuur. Mens en
Wereld 23(20), 5; Z.n. (1968) Sex als kijklust of nieuwe moraal… Mens en Wereld 23(23),
1.
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suele hervormers en homoactivisten circulerende idee dat vrije seks zelf
een politieke kracht vormde die de maatschappij zou transformeren en het
individu zou bevrijden van autoritaire presentatiedruk, kwam in de hu-
manistische beweging niet ter sprake.385

Het HV bleef over het algemeen vrije seks, los van enige levensbeschou-
wing als richtinggevend kompas, met argusogen aanschouwen.386 Zelfs
Constandse, die in zijn vooroorlogse geschriften in navolging van Sig-
mund Freud en Wilhelm Reich een lans had gebroken voor belangeloze
lustbeleving in huwelijksverband, meende dat seksualiteit geleid diende te
worden door ‘opvoeding tot zelfstandigheid van keuze’.387 Hoewel Van
Praags standpunt over voorhuwelijkse seks en homoseksualiteit snel door
de praktijk werd ingehaald, werd zijn publicatie over humanisme en sek-
sualiteit nog lang door humanisten verspreid. Van Praags houding tegen-
over seksualiteit in het algemeen bleef dan ook in deze jaren exemplarisch
voor veel van het denken in het HV over seks: seksuele losbandigheid werd
niet als ‘wezenlijke vrijheid’ gezien, maar als hedonisme, eerder teken ‘van
een verregaande mate van ongeïntegreerdheid die slechts menselijke ver-
houdingen zou (…) uithollen’.388

Humanisten bleven ook in de jaren zestig veelal bezinning en opvoeding
benadrukken als middelen om tot een ‘juiste’ vormgeving van het seksue-
le leven te komen, namelijk een leven doorspekt van gemeenschapszin, me-
demenselijkheid en verantwoordelijkheidsbesef. Deze wat stijve houding
viel in die tijd ook anderen op. De goeroe van de seksuele revolutie in Ne-
derland, de Belg Jos van Ussel, tikte de humanisten in  nog op hun vin-
gers vanwege een publicatie over seks. De tekst had volgens Van Ussel ‘een
paternalistische en zedeprekerige toon (…) die vandaag in kerkelijke mi-
lieus niet meer geduld wordt.’389 De meerderheid van de humanisten had
in de jaren zestig het primaat gegeven aan de morele vorming van het sek-
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385 Zie voor dit denken hoofdstuk 6, m.n.: § 6.2.
386 De heer H.R.O. Snijder wakkerde de discussie in HV-kringen regelmatig aan. HRO Snijder

(1967) Zijn humanisten maar halve mensen; HRO Snijder (1968) Ik denk er zo over Kuis-
heid of Overspel. Mens en Wereld 23(5), 7. Snijder stoot vaak op tegenstand in het HV,
met één uitzondering: J.P. Wildschut (1968) Kom Nou. Mens en Wereld 23(3), 7 en idem
(1968) Seksualiteit en Kultuur. Mens en Wereld 23(14), 6.

387 A. Constandse (1968) Kwade tijden en goede zeden. Mens en Wereld 23(1), 1. Constand-
se schreef opvallend weinig in Mens en Wereld over de seksualiteit, maar richtten zich
meer op een kwestie als Vietnam in deze periode. Zie verder voor zijn visie op seksuele
moraal: Marli Huijer (1999) Een niet te verenigen duo: seksuele pluraliteit en Constandse
ene moraal van wederkerigheid. In Anton Constandse. Leven tegen de stroom in (pp. 129-
140). Breda | Utrecht: Uitgeverij Papieren Tijger | Humanistisch Archief. 

388 Notulen algemene bespreking subrapport liefdesverhoudingen voor het huwelijk, 11 juli
1959; zie ook: J.P. Van Praag, Opening kongres 1967, dd. 15 april 1967, UA, Archief HV, 75:
1526.

389 Jos van Ussel (1970) Humanistische seksuele voorlichting voor militairen. Sextant, 50(4), 21.
Het besproken boekje was: H. Lips (1970) SEKS, Driebergen: HV.
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suele leven boven het bevorderen en beschermen van seksuele vrijheden.
Dat veranderde begin jaren zeventig.

Autonomie als beschermgoed: de abortuskwestie als scharnierpunt 
De discussie van eind jaren zestig over de vraag of abortus in Nederland
legaal gemaakt moest worden, was uiteindelijk de kwestie die het HV

dwong om grondig na te denken over zijn primaire taak. Was die taak het
stimuleren van zelfontplooiing of het beschermen van zelfbepaling, onge-
acht de morele vorming van de persoon en de uitkomst van de vrije be-
slissing? De abortuskwestie was in de eerste helft van de jaren zestig in Ne-
derland vooral een voorzichtig debat geweest onder medici naar aanleiding
van onder meer de Softenon-affaire, maar het debat werd vanaf het mid-
den van de jaren zestig levendiger en uiteindelijk ook politiek. 
Vooral de constatering van Ch.J. Enschedé, hoogleraar strafrecht, dat de
toenmalige strafwet waarin abortus toelaatbaar was bij medische indicatie,
al veel ruimte voor artsen bood, wakkerde de discussie aan.390 Ook al sprak
Enschedé zich niet expliciet uit tegen wetswijziging, voorstanders van
abortuslegalisatie interpreteerden zijn uitspraak zo en gebruikten het so-
ciaal-humanistische tijdschrift De Nieuwe Stem om voor wetsverandering
te pleiten. Volgens die voorstanders zouden artsen, ondanks dat de medi-
sche indicatie sociaal-psychisch geïnterpreteerd kon worden, het toch niet
aandurven om abortus te plegen. Hierdoor zouden vrouwen zich ge-
noodzaakt blijven voelen hun toevlucht te zoeken tot illegale abortus-
praktijken. Enkelen van hen noemden het abortusverbod een niet toelaat-
bare confessionele machtsuitoefening (‘christelijk ethisch imperialis-
me’391), en anderen, zoals de latere oprichter van Man-Vrouw-Maat-
schappij, Joke Kool-Smit, wezen op het belang van het zelfbeschikkings-
recht van de vrouw.392 Via verschillende media, in het bijzonder via een af-
levering van Achter het nieuws, kwam de abortuskwestie eind jaren zestig
steeds vaker de huiskamer binnen, werd de medische indicatie frequenter
sociaal-psychisch geïnterpreteerd en begon de publieke opinie lichtjes te
verschuiven ten gunste van afschaffing van het abortusverbod.393 Ook in
het parlement kwam de kwestie, door de al eerder genoemde humaniste
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390 Joyce Outshoorn (1986) De politieke strijd rondom de abortuswetgeving in Nederland
1964-1984. ’s Gravenhage: Vuga, 115-126. 

391 Johanna Fortuin (1966) Wetten en geweten. Over abortus provocatus. De Nieuwe Stem
21(4/5), 197-207, aldaar: 206.

392 J. E. Kool-Smit (1966) Met u, over u, zonder u. (ingezonden brief) De Nieuwe Stem 21(12),
720-721.

393 Mirjam Prenger (2014) ‘Achter het nieuws’ en de geboorte van de actualiteitenrubriek. Te-
levisiejournalistiek in de jaren vijftig en zestig. Amsterdam: Amsterdam School for Cultu-
ral Analysis, m.n. 193-220. Laatst ingezien op 2 december 2015, via: http://hdl.handle.net/
11245/1.432042. 

Z1225revisie2_HE20  13-09-16  08:54  Pagina 109



en PvdA Tweede Kamerlid Singer-Dekker, op de agenda terecht. De NVSH

stelde zich ondertussen op als lobbyist voor het zelfbeschikkingsrecht van
vrouwen in de abortuskwestie (en als organisator van abortusreizen naar
Engeland).394

Hoewel het HV eerder (in ), vrij eensgezind, tot grote teleurstelling van
Singer-Dekker, de handen niet had willen branden aan de abortuskwestie,
kon het in  niet meer om standpuntbepaling heen.395 De humanisten
organiseerden een conferentie over abortus provocatus, waar de botsende
meningen tussen humanisten over de abortuskwestie duidelijk naar voren
kwamen. Het meningsverschil draaide niet om de noodzaak van wettelijke
hervormingen - een grote meerderheid was voor - maar vooral om de rol
van de arts in het besluit tot abortus.396 De humanisten stelden na afloop
van de conferentie, volgens goed gebruik, een commissie in om de abor-
tuskwestie grondig uit te pluizen.397

Ondertussen diende ‘overtuigd humanist’ en PvdA-Kamerlid Hein 
Roethof (die eigenlijk vrij toevallig, zoals hij het zich herinnerde, een be-
langrijk persoon in de abortusdiscussie werd) samen met Jan Lamberts een
initiatiefwet in om abortus te legaliseren.398 Hij verving in deze kwestie
Singer-Dekker. Het voorstel Lamberts/Roethof was een verademing voor
veel vrouwen. Niet omdat de keuze bij de vrouw gelegd werd: de macht
van de artsen, die individuele vrouwen en vrouwengroepen hekelden,399

bleef in het wetsvoorstel voor een groot deel intact. De besluitvorming
werd immers gezien als het resultaat van een gezamenlijk gesprek tussen
arts en vrouw. Maar het voorstel was een verademing omdat abortus uit
het wetboek van strafrecht werd gehaald en als een gewone medische in-
greep behandeld werd. Dat zou de drempels voor artsen verlagen om abor-
tussen uit te voeren en het einde inluiden van illegale abortuspraktijken.
Voor de Stichting Medisch Verantwoorde Zwangerschaps Onderbreking,
Stimezo, die vanaf  een succesvolle abortuspraktijk ontwikkelde en
zich als hulpverlening positioneerde, was het PvdA-wetsvoorstel naar wens:
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394 Outshoorn (1986) De politieke strijd rondom de abortuswetgeving in Nederland, 123-133. 
395 Conny Snijders, Interview Hannie Singer Dekker, dd. 11 maart 1999, 19:50-26:31, te vinden

op URL: http://www.uvh.nl/hhc/bronnen/interviews-digitaal/singer-dekker-hannie-1917-
2007; De abortuskwestie werd besproken in de adviescommissie Publieke zaken, waar Sin-
ger-Dekker deel vanuit maakte. Er was in de commissie geen overeenstemming om over
abortus een uitspraak te doen. Verslag 11-01-1962. UA, Archief HV, 75: 738. 

396 F.P. Janzen (1968) Abortus provocatus in discussie. Mens en Wereld, 23(22), 4. 
397 14 mei 1969 wordt Commissie Abortus provocatus geïnstalleerd, met mw. C.L. van Blaa-

deren –Stok (zenuwarts), Mej E. Borst (SVHG), heer L.G. Fransman (huisarts) heer M. Knap,
Mej B.E. Kool, heer S.V. Langeveld, mevr G.M. van der Wal (gynaecologe), mevr R.E. van
Galen- Hermann (secr. van commissie), voorzitter Prof J.A. Ankum. UA, Archief HV, 75:
1168.

398 Hein Roethof (1982) De abortuskwestie en meer dan dat. Den Haag: Stimezo Nederland,
3-18.

399 Outshoorn (1986), 143. 
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meer dan de feministische beweging beschouwde Stimezo de medische
deskundigheid als een factor van belang in de besluitvorming.400

Cruciaal voor de discussie onder humanisten was de vraag wie het laat-
ste woord had in het besluit of een zwangerschap wel of niet afgebro-
ken, of in de woorden van Stimezo onderbroken, diende te worden: de
arts, de vrouw of beiden gezamenlijk. Was het voldoende dat de vrouw
een abortus wenste, of diende de dokter eerst te onderzoeken of de wens
van de vrouw wel gebaseerd was op een werkelijk autonoom moreel oor-
deel en of de ingreep wel haar ‘geestelijk en lichamelijk welzijn’ zou be-
vorderen?401 Deze twijfels over de vraag wie in de abortuskwestie beslist,
hulpverlener of vrouw, sijpelden ook door in de persberichten van het
HV. Zo betuigde het hoofdbestuur in  ‘met zekere reserve’ sympa-
thie met de abortuspraktijk van Stimezo en voegde het in een adhesie-
verklaring de zin ‘mits de huisarts het gerechtvaardigd vindt’ toe.402 De
HV-commissie, waarin veel artsen zaten, besloot na drie jaar discussie de
rol van de arts niet ondergeschikt te maken aan de wens van de vrouw.
De arts zou dus moeten beslissen in overleg met de betrokken vrouw.
Niet alleen omdat abortus ook iets van de arts vraagt, zoals commissie-
en hoofdbestuurslid M. Knap stelde,403 maar ook omdat de arts de wens
van de vrouw dient te toetsen.404 Dit standpunt waarin er meer macht aan
de hulpverlener dan aan de betrokkenen wordt toegekend in wie bepaalt
wanneer iets een autonome beslissing is, past goed bij het ideaal van ge-
leide zelfontplooiing. Hierin bepaalt de begeleider wanneer en of de zelf-
ontplooiing van het individu als moreel autonoom wordt erkend, dan
wel als nihilistisch wordt weggezet.
In  werd dit anders. Het HV-bestuur brak in dit jaar met het ideaal
van geleide zelfontplooiing en schaarde zich publiekelijk achter de femi-
nistische leuze ‘de vrouw beslist’. Abortus was nu een kwestie van zelf-
bepaling en moest overgelaten worden aan de vrije beoordeling van de
vrouw zelf. Het HV-bestuur legde de conclusie van zijn abortus-com-
missie daarmee naast zich neer. De vrouw moest een abortus kunnen
krijgen als ze dat wenste en artsen met gewetensproblemen dienden de
vrouwen simpelweg door te verwijzen naar collegae.405 Het bleef voor
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400 Outshoorn (1986), 147-149. 
401 Vanaf de eerste vergaderingen van de commissie komt die vraag terug, bijvoorbeeld dd.

25 juni 1969, 25 september 1969, 23 december 1969, 27 januari 1970, 15 april 1970; en in
het conceptrapport dd 28-10-1970. UA, Archief HV, 75: 1168. 

402 Anoniem (1970) Kritisch allerlei. Mens en Wereld 25(18), 2; Brief 1 mei 1970 HV adhesie
Stimezo; brief HJG aan HB HV, 13-5-1970. UA: Archief HV, 75: 1168.

403 M.K. (Knap) (1972) Abortus-provocatus, Rekenschap 19(2), 49-53. 
404 Conseptrapport abortus provocatus, mei 1971, UA, Archief HV, 75: 1169.
405 Verklaring van het HB van het HV inzake abortus provocatus. UA, Archief HV, 75: 585. Al

eerder liet het bestuur van Socrates de abortus-commissie weten hun rapport niet te pu-
bliceren aangezien ‘een publikatie ervan misverstanden kan opwekken omtrent de posi-
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het HV niet bij een publieke verklaring: een lobby voor wetsverandering
volgde.406

Uit het woordgebruik in deze en latere verklaringen van het HV-hoofd-
bestuur over abortus is op te maken dat het doel van humanisme veran-
derd was: het ging ‘de humanist’ nu niet meer om kweken van verant-
woordelijkheidsbesef, gemeenschapszin en medemenselijkheid, maar om
mensen te helpen ‘grotere mondigheid’ en ‘zelfstandigheid’ te ontwikke-
len. Voor het HV werd nog steeds een taak gezien in het bevorderen van
de ‘zelfstandige oordeelsvorming’, maar slechts indien de betrokkene dat
zelf zou wensen. De abortusverklaring kan gezien worden als een be-
scherming van de vrijheid van mensen om persoonlijke beslissingen te ne-
men zonder inmenging van anderen, behalve indien de betrokkene daar
expliciet om vraagt. Hier verschijnt een liberaal beeld van de mens: de
mens is in staat om zelf te kiezen. Autonomie is in deze humanistische vi-
sie vooral het uitgangspunt dat beschermd dient te worden en minder het
resultaat van persoonsvorming. Hulp bij oordeels- en besluitvorming kon
nodig zijn, maar werd niet meer als noodzakelijke voorwaarde voor au-
tonomie gezien. 
Wat waren de redenen van deze breuk met het geleide zelfontplooiingdis-
cours in de abortuskwestie? In ieder geval kon het HV-bestuur niet langer
wachten met een standpunt totdat alle neuzen binnen het HV één kant op-
stonden: niet alleen omdat er nieuwe wetten waren ingediend, maar ook
omdat abortus steeds meer als strijd tussen levensbeschouwingen werd
neergezet. Zo was er net een wetsvoorstel ingediend van confessioneel-
liberale zijde dat abortus provocatus meer aan banden moest leggen. De
NVSH en De Nieuwe Stem zetten dit voorstel weg als confessionele machts-
vorming en dwingelandij. De confessionele politieke regeringspartijen trai-
neerden volgens hen hiermee een aanname van het wetsvoorstel van Lamb-
erts/Roethof. Ook de kerken mengden zich inmiddels in de discussie. Net
zoals niet alle ongelovigen voor een legalisatie van abortus waren, waren
niet alle kerken eenduidig tegen abortus. Zo wilde een groep hervormden
de abortus open benaderen als een mogelijkheid, maar in eigen kring was
er allerminst sprake van een consensus. Deze groep hervormden koos voor
stilzwijgen.407 Met de uitspraak in  dat abortus ‘zonder meer moord’
is van bisschop Jo Gijsen, die door Rome was aangesteld om katholiek Ne-
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tie en standpuntbepaling van het humanisme in Nederland’. Brief bestuur Socrates aan le-
den commissie A.P., dd. 3-11-1971. UA, Archief HV, 75: 1168.

406 Brief HV-hoofdbestuur aan leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, dd. 27-06-
1972; brief HV-Hoofdbestuur aan kabinetsformateur J. Burger, dd. 19-2-1973. UA, Archief
HV, 75: 585; HV-Verklaring abortus provocatus toegezonden aan griffier van de bijzonde-
re commsie wetsontwerp 11890, 13 juli 1972; Brief HV-hoofdbestuur aan JOVD, 5-6-1972.
UA, Archief HV, 75: 1168.

407 Roethof (1982) De abortuskwestie en meer dan dat, 45. 
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derland weer in gareel te brengen, werd de abortuskwestie in toenemende
mate een strijd die langs levensbeschouwelijke lijnen liep.408 Zoals in
hoofdstuk  te lezen is, zocht op dat moment de nieuwe generatie HV-be-
stuurders een nieuwe maatschappelijke legitimatie voor het HV, waarvoor
zij de bestaande polemiek goed kon gebruiken. De uitlatingen van de bis-
schop zelf zagen de humanisten als belemmering van de vrije zelfbepaling
die zij als humanisten te beschermen hadden. Voortaan nam het HV een
eenduidig standpunt in pro-abortus en het zelfbeschikkingsrecht van de
vrouw. ‘Het grootste kwaad’ was volgens Rood de bisschoppelijke brief
uit  die op de uitspraak van Gijsen volgde.409

Na de eerste stellingname omtrent abortus zou het HV steeds vaker de bar-
ricaden op gaan om de mogelijkheden van seksuele zelfbepaling van de
mens te verruimen. Anders dan in de jaren vijftig toen humanisten met
brochures over huwelijk, opvoeding en gezin de buitenkerkelijke massa
wilden helpen bij de juiste wijze van leven, legde het HV in de vroege ja-
ren zeventig vooral de nadruk op het beschermen van de vrijheid en de
zelfstandigheid van het individu.410 Naar buiten presenteerde het HV zich
begin jaren zeventig als de verdediger van autonomie, en seksuele autono-
mie in het bijzonder.411 Ook in het parlement streed het HV, indirect via
brieven of via humanistische Kamerleden als Roethof, voor de vrije keu-
ze van de vrouw voor abortus, de gelijkberechtiging van diverse samenle-
vingsvormen, gelijke rechten voor homoseksuelen en vrouwen, en het ver-
ruimen van mogelijkheden voor euthanasie.412

De openingsrede in  van de HV-voorzitter, Max Rood, illustreert deze
verandering in presentatie van het HV door de jaren zeventig heen:
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408 Roethof (1982), 56; B.W.S. (1974) Over contra-reformatie en counterculture. Rekenschap
21(4), 135-138.

409 Citaat Max Rood in NRC, 26-10-1974 overgenomen in B.W.S (1974) Over contra-reforma-
tie en counterculture, 135. Zie ook: Verklaring HB inzake Abortus, 18 oktober 1974: ‘On-
verantwoordelijk en intolerant’. UA, Archief HV, 75: 585.

410 In die tijd ging het HV soms verder in het centraal zetten van het individu in de wetge-
ving dan een emancipatieorganisatie als het C.O.C. Zo verwijt Rood het C.O.C. in hun re-
latiewetgevingsvoorstellen nog te veel vanuit duurzame relaties en het huwelijk te den-
ken en te weinig vanuit het individu: Max Rood (1974). C.O.C. en het huwelijk. Rekenschap
21(1), 9-12.

411 Rood (1973) Openingsrede; Rood (1977) Congresrede 1977; Humanistisch Verbond: ‘Het
moet nu maar eens uit zijn!’ Nederlands dagblad. Gereformeerd gezinsblad, 26-05-1975,
1; Confessionele minderheden blokkeren ontwikkelingen, Leeuwarder courant, 24-05-
1975, 1. Humanisten willen geen onderscheid actieve en passieve euthanasie. Nederlands
dagblad, 2-07-1976, 2. Samenwonenden moeten meer rechten hebben. Nieuwsblad van
het Noorden, 2-9-1975, 14. Zie verder de HV-verklaringen omtrent abortus provocatus die
ook de nodige media-aandacht kregen: HV (1979) De Stem van het Humanistisch Verbond
1966-1978. Utrecht: HV, 9, 13, 14, 15.

412 O.m.: Brief HV-hoofdbestuur aan leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, dd. 27-
06-1972 en brief HV-Hoofdbestuur aan kabinetsformateur J. Burger, dd. 19-2-1973. UA, Ar-
chief HV, 75: 585; Samenwonenden moeten meer rechten hebben. 
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‘Wie zich verdiept in de houding van de tegenstanders van echtscheiding, van
abortus, van euthanasie valt telkens weer op dat het om de mogelijkheid van
zelfbestemming gaat. De tegenstanders voelen niet voor zelfbestemming. Ze
vinden dat een opperwezen het leven van de individuele mens bepaalt.’ 413

Deze rede laat zien dat met de nieuwe presentatie van het HV als bescher-
mer van de zelfbepaling, of in Roods woorden zelfbestemming, er een an-
tagonistische relatie met religie werd geconstrueerd. Seksuele vrijheid werd
hiermee als een seculiere verworvenheid gepresenteerd. Daarmee verlieten
humanisten de genuanceerde positie van de jaren daarvoor, waarin ver-
schillen tussen religies op dit gebied benoemd werden. Met andere woor-
den, het ‘sexularisme’ werd voor humanisten pas mogelijk toen zij het ide-
aal van geleide zelfontplooiing loslieten en vervingen door het ideaal van
zelfbepaling. Ook de rationalistisch geformuleerde nieuwe beginselver-
klaring uit dat jaar toont een verandering die wees op een meer antigods-
dienstig karakter van het HV: zo was daarin de ruimte voor religieus hu-
manisme ingeperkt.414

De standpuntbepaling van het HV over abortus betekende een breuk met
een vorm van politiek die op grond van het ideaal van geleide, verant-
woorde zelfontplooiing, het persoonlijke leven van anderen als aangrij-
pingspunt zag om de samenleving te verbeteren. Tot  meende de meer-
derheid van de humanisten dat zij, gelijk aan andere elites en deskundigen,
de opdracht had om andere mensen aan te sporen om zichzelf op de juiste
wijze te ontplooien. Met de keuze voor de betrokken vrouw in plaats van
voor de deskundige arts werd de zelfontplooiing in de handen van alleen
de betrokkenen gelegd. Sinds begin jaren zeventig domineerde in het HV

zo de politiek die, op grond van het ideaal van zelfbestemming, het per-
soonlijke wilde beschermen tegen elke vorm van bemoeienis. Dat had ook
zijn gevolgen voor het eigen humanistische vormings- en verzorgings-
werk, zoals in de volgende paragraaf te lezen is. 
Met dit onderscheid tussen twee vormen van politiek, een op grond van
het ideaal van geleide zelfontplooiing en een op grond van het ideaal van
zelfbestemming/zelfbepaling, meen ik dat de verandering in het HV in de
eerste drie naoorlogse decennia beter begrepen kan worden dan met een
concept als ‘individualisering’. De verschuiving in het HV begin jaren ze-
ventig draaide immers niet om individualisering in de betekenis van een ge-
leidelijk proces waarin in toenemende mate meer waarde wordt gehecht
aan vrijheid, eigenheid en zelfstandigheid.415 Humanisten hadden immers
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413 Rood (1973) Openingsrede, 4.
414 W. Kuijlman (2004 [2001]) Een mantel met sterren. Religieus humanisme in het Huma-

nistisch Verbond. Utrecht: Humanistisch Archief, aldaar: 48-49.
415 D. Houtman (2011) Introduction: the myth of individualization and the dream of 
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vanaf de oprichting van het HV vrijheid, eigenheid en zelfstandigheid hoog
in het vaandel staan. Wat begin jaren zeventig in de humanistische bewe-
ging veranderde, was niet een toename van het belang dat humanisten gin-
gen hechten aan autonomie, zowel in de betekenis van vrijheid tot zelf-
ontplooiing als zelfstandige oordeelsvorming, maar de wijze waarop au-
tonomie als waarde functioneerde in het HV. Humanisten in de eerst twee
naoorlogse decennia hadden autonomie vooral opgevat als een mogelijk-
heid die elk mens bezat maar welke nog tot wasdom diende te komen: elk
mens kon zichzelf immers ontplooien en had een zelfstandig oordeelsver-
mogen. Daarbij hadden zij altijd een morele invulling van autonomie of
vrijheid op het oog, namelijk in verbinding met en betrokken op de ander
en de samenleving. Maar in de jaren zeventig, toen een andere generatie
hoofdbestuursleden aan boord van het HV kwam en het HV omringd was
door maatschappelijke bewegingen die argwanend waren jegens alles wat
de absolute vrijheid en zelfontplooiing van het individu in de weg stond,
kwam het beschermen van de mogelijkheid tot autonomie tegen confessi-
onele invloeden hoger op de agenda te staan dan het bijdragen aan de ont-
wikkeling van autonomie. Autonomie werd op de eerste plaats gezien als
het recht op eigen keuze en iets wat humanisten dienden te beschermen
tegen confessionele bemoeienis.

Spanningen in de humanistische hulpverlening
De nadruk op (seksuele) zelfbepaling in het HV betekende een breuk met
het oude denken in termen van geleide zelfontplooiing dat zo lang domi-
nant was in het HV. Niet alle humanisten hadden dit nieuwe denken over
autonomie omarmd. Het waren vooral de hoofdbestuursleden die begin
jaren zestig aantraden en die onder leiding van de sociaal-liberaal Rood het
ideaal van de vrije zelfbestemming aanhingen. Zij maten het HV een poli-
tiek karakter aan als beschermer van het persoonlijke leven tegen elk soort
bemoeienis. Veel van de eerste generatie bestuursleden, zoals de oud-voor-
zitter Van Praag, bleven vasthouden aan het ideaal van geleide zelfont-
plooiing en zouden het pleidooi voor bezinning en morele autonomie in
het HV blijven herhalen. 
De verschillende idealen in het HV veroorzaakten een dubbelzinnigheid in
de vereniging die tot op heden te zien is. Waar de tweede generatie be-
stuursleden het persoonlijk leven vooral zag als iets wat politiek be-
schermd moest worden, zat het in de maag met de idealen van de oprich-
ters en de overgeleverde activiteiten en praktijken die nu juist het vormen
en begeleiden van het individu tot doel hadden gesteld. In zijn presentatie
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individualism. In D. Houtman, D. Aupers and W. De Koster (eds.) Paradoxes of individual-
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Burlington: Ashgate, 2-5.
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van het HV naar de buitenwacht transformeerde Rood de oorspronkelijke
opdracht van humanisten om buitenkerkelijken te helpen met hun more-
le ontwikkeling tot een product dat een individu, naar eigen behoefte, zou
kunnen afnemen.416

Maar ook met deze presentatie verdween de spanning in het HV niet. De
wijze waarop humanisten de ander in de ontplooiing bijstonden, was im-
mers vanuit het ideaal van zelfbepaling reeds problematisch. In de wel-
zijnssector werden er kanttekeningen geplaatst bij de rol van de ander in
de hulpverlening, zoals het gebruik van de termen bevoogdend en pater-
nalistisch laat zien. De vanzelfsprekende waarde van levensbeschouwing
voor hulpverlening lag niet alleen buiten maar ook binnen de humanisti-
sche beweging onder vuur. Hadden de ‘neutrale’ professionals getraind in
de populaire methoden uit de zogenoemde humanistische psychologie niet
betere papieren dan levensbeschouwelijke hulpverleners? Waren zij niet
beter in staat om mensen te faciliteren zichzelf te leren kennen en te ont-
plooien, zonder zich te veel met de inhoud te bemoeien? 417

Uit de geschiedschrijving over het Humanistisch Opleidings Instituut
(HOI) blijkt hoe deze spanning tussen idealen uitliep op een discussie over
de juiste didactiek en het juiste curriculum om studenten tot humanistisch
vormingswerkers en geestelijk verzorgers op te leiden. De dominantie van
het ideaal van zelfbepaling riep in het docentencorps de vraag op in hoe-
verre het humanisme hun studenten nog wat te bieden had, aangezien le-
vensbeschouwing een kwestie van individuele vormgeving zou zijn waar
anderen zich niet mee moesten bemoeien. Moesten de docenten hun stu-
denten het belang van levensbeschouwing en de filosofie over humanisme
nog leren, of moest het onderwijs vooral een plek zijn waarin studenten
zelf hun persoonlijkheid konden vormen? In de jaren zeventig had het
laatste idee de overhand: een grote groep ‘zelfontplooiers’ richtte zich, ge-
baseerd op de humanistische psychologie, niet meer op het vormen van een
levensbeschouwing, maar op persoonlijkheidsvorming: persoonlijke
groei.418 Van Praag, wiens HOI-colleges Humanistiek door jongeren als
dogmatisch en wiens onderwijsstijl als paternalistisch werden weggezet,419

had een stuk minder op met deze uitwerkingen van humanistische psy-
chologie. Zijn kritiek dat de humanistische psychologie een te rooskleurig
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416 Vraaggesprek met Van Praag en Rood uit Algemeen Dagblad van 15 oktober 1968; Vraag-
gesprek met Rood uit Leidsch Dagblad van 29 oktober 1968. Zie ook hoofdstuk 1, m.n.:
40.

417 Zie voor een uitgewerkte beschrijving van deze vraag in het HV het hoofdstuk ‘Tegen de
tijdsgeest in. De visie op humanistisch geestelijk raadswerk in de jaren zeventig (1969-
1978)’ in W. Kuijlman (2013) Oorsprong, grondslagen en ontwikkeling van humanistisch
geestelijk raadswerk (ongepubliceerd manuscript dissertatie Universiteit voor Humanistiek)

418 Karel, Van der Kroef & Huiskes (1989), 75
419 Karel, Van der Kroef & Huiskes (1989), 63-64.
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mensbeeld als basis had, mag niet verbazen, aangezien vanuit zijn huma-
nistisch, existentialistisch gekleurde, mensbeeld het mens-worden hard
werken was en iets wat slechts vanuit een levensbeschouwing en in con-
tact met de ander mogelijk was.420

Van Praag vocht niet alleen in eigen huis voor de waarde van levensbe-
schouwing in het vormings- en raadswerk, maar was eind jaren zestig ook
in de maatschappij de strijd aangegaan om, tegen de ‘ontzuilde’ subsidie-
politiek van de overheid in, de levensbeschouwelijke grondslag voor bij-
voorbeeld de bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkheden te bewaren.421

De nieuwe opvatting van politiek die uitging van het ideaal van zelfbepa-
ling was reden om deze bureaus van hun levensbeschouwelijke basis te
ontdoen. Levensbeschouwing werd in de samenleving als waarde voor het
individu niet betwist, maar de waarde van levensbeschouwelijke organisa-
ties werd wel bevraagd: het individu kon prima zelf een eigen visie op het
bestaan vormen zonder hulp van anderen. En dat was voelbaar: niet alleen
liepen de kerken leeg, ook het ledental van het HV stagneerde. Een on-
godsdienstige levensbeschouwing als het humanisme stond dan net als re-
ligieuze levensbeschouwingen evengoed voor de uitdaging om een nieuwe
legitimatie en profilering te vinden. Waar progressieve kerkelijke groepen
en stromingen deze legitimatie dachten te vinden in hun solidariteits- en
humaniteitsacties of in spiritualiteit,422 en conservatieve kerken en stro-
mingen zochten in een herijking van traditionele waarden of in het ge-
meenschapsgevoel,423 had het HV uiteindelijk zijn legitimatie gevonden in
het verdedigen van de culturele waarde van zelfbepaling. Vooral seks, mede
dankzij het hernieuwd rooms-katholieke conservatisme, vormde hierin
een belangrijk symbool. 
Samenvattend, was de visie op het persoonlijk leven veranderd. Van een
gebied waarin humanisten de mens moesten helpen zichzelf verantwoord
te ontplooien om daarmee de samenleving te verbeteren (ethiek is politiek),
naar iets dat humanisten moesten beschermen tegen bemoeienis van an-
deren (een liberaalreformistische bevrijding). Humanisten waren daarbij
op hun hoede voor inmenging vanuit religieuze instanties, die nog te veel
een vinger in de pap hadden in de wetgeving van Nederland waardoor –
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420 Van Praag (1975) Humanistische psychologie. Rekenschap 22(2), 52-61, aldaar: 60-61. 
421 Zie voor het meningsverschil tussen Humanitas en Humanistisch Verbond over het nut van

het bestaan van humanistische bureaus: Correspondentie bestuur centrale stichting bu-
reaux voor levens-en gezinsmoeilijkheden op humanistische grondslag aan besturen van
de humanistische bureau’s, 16-10-1970. UA, Archief HV, 75:1286. 

422 Latré (2011); P. Heelas, & L. Woodhead (eds.) (2005) The Spiritual Revolution: Why Religion
Is Giving Way To Spirituality. Oxford: Blackwell.

423 Voor een analyse van de groei de evangelische beweging in Nederland zie: Roeland (2009)
Selfation en R. van Mulligen (2014) Radicale protestanten: opkomst en ontwikkeling van
de EO, de EH en de ChristenUnie en hun voorlopers (1945-2007). Amsterdam: Buijten en
Schipperheijn Motief.
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in hun ogen – seksualiteit niet vrij was en ongelijkheden tussen mannen en
vrouwen, homo’s en hetero’s bleven bestaan. Het HV van de jaren zeven-
tig stelde zich zeer liberaal op: het persoonlijk leven diende volgens de hu-
manisten gevrijwaard te worden van enige bemoeienis door dit zo goed
mogelijk met behulp van institutionele politiek te regelen. Dat had ook
zijn invloed op de activiteiten die het vormen van het individu als doel had-
den. In de legitimatie naar buiten toe werden de vormingsactiviteiten on-
derbelicht, en intern, in bijvoorbeeld het opleidingsinstituut, werden er
zelfs vraagtekens gezet bij de wenselijkheid van levensbeschouwing in
hulpverlening. Hiermee werd de eigenheid van het humanistisch vor-
mings- en geestelijk werk en de afbakening ten opzichte van human po-
tential trainingen diffuus.

2.3 Zijn seks en sekse toch politiek? De homo- en vrou-
wenwerkgroepen (1975-1985)

Van oudsher wilden humanisten met het HV niet alleen betekenisvol zijn
voor hun leden. Zij wilden een groter bereik hebben dan dat. In de eerste
twee naoorlogse decennia waren het de anderen – de buitenkerkelijken, de
nihilisten en in het bijzonder de jeugd, de vrouwen en de arbeiders die hu-
manisten wilden helpen met het ontwikkelen van een rijk geestelijk leven.
Deze bemoeienis met de ander werd, zo zagen we, in toenemende mate ge-
wantrouwd in de maatschappij en in de humanistische beweging. Daarom
richtten de cursisten van het HOI zich steeds meer op hun eigen persoon-
lijke groei in plaats van op die van de ander. Het HV wilde in de jaren ze-
ventig desondanks meer zijn dan een vereniging voor humanisten alleen.
Het HV vond zijn maatschappelijke betekenis in het beschermen van het
recht op individuele zelfbepaling en zelfbestemming. Dit zoeken naar een
grotere betekenis dan de eigen achterban is opvallend aangezien het ook
juist de jaren zeventig zijn, en dan met name de tweede helft van dat de-
cennium, die bekend staan vanwege de ‘identiteitspolitiek’. Rond afgeba-
kende identiteiten zoals ‘vrouw’ en ‘homoseksualiteit’ zouden veel groe-
pen en organisaties ontstaan die juist bezig waren met zichzelf. Ook in het
HV ontstonden eind jaren zeventig aparte groepen, zoals de vrouwen- en
homogroep. Werden deze groepen als politiek begrepen in de humanisti-
sche beweging en in hoeverre vonden de groepen zichzelf politiek?
Van meet af aan had het zichzelf presenteren als humanist naar de bui-
tenwacht toe een politieke lading: dit toonde im- of expliciet dat gods-
dienst niet de enige instantie was die wat te zeggen had over ethische
vraagstukken. Het humanist-zijn zette dus vraagtekens bij de veronder-
stelling dat godsdiensten moreel superieur waren, alsof alleen de gods-
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dienstige mens systematisch over het leven nadacht. Deze strategisch-po-
litieke betekenis van humanist-zijn waarmee de reductie van levensbe-
schouwing tot godsdienst werd aangevallen, bleef door de tijd heen con-
stant. Zij is in de jaren zeventig en tachtig eveneens te vinden, ondanks
dat godsdiensten een veel minder vanzelfsprekende plaats in de samenle-
ving hadden gekregen. Sterker nog, met de oproep van CDA-minister
Dries van Agt tot een ethisch reveil en zijn minister-presidentschap in
 had het zichtbaar zijn van humanisme als levensbeschouwing in de
samenleving weer hernieuwde interesse gekregen van het HV. De nieuwe
voorzitter Rob Tielman (sinds mei ) interpreteerde het ethisch reveil
als uitdaging voor humanisten om in het publieke debat ethiek niet te la-
ten ‘monopoliseren’ door christenen. Hiervoor werd het humanisme weer
vaker neergezet als een zeer waardevolle levensbeschouwing en als van
belang in de strijd tegen nihilisme, hoewel het veel meer tegenover dan
naast godsdienst werd geplaatst.424 Met Tielman, trouwe leerling van Van
Praag en oud-secretaris van het COC, had het HV een voorzitter die ge-
makkelijk wisselde van vocabulaire: het HV als stimulans tot bezinning en
morele autonomie, het HV als beschermer van (seksuele) zelfbepaling en,
zoals we in het volgend hoofdstuk nog zullen zien, het HV als belangen-
behartiger van buitenkerkelijken.425

Een belangrijke reden om in  een homowerkgroep in het HV in het le-
ven te roepen, was precies deze behoefte aan herprofilering van humanis-
me als levensbeschouwing met een eigen ethiek. Het voldeed blijkbaar niet
om enkel aan te wijzen waar de kerken seksuele zelfbestemming belem-
merden. De homowerkgroep werd ingesteld omdat het anders zou lijken
alsof kerken, met de kerkelijke homogroepen, de enigen waren die wat
over homoseksualiteit te zeggen hadden.426 Een opvallende claim aange-
zien juist ‘homoseksualiteit’ en de vormgeving ervan in deze jaren door
veel meer sectoren en bewegingen dan de kerken, niet in de laatste plaats
door de homobeweging zelf, discussieonderwerpen waren. Al vanaf mid-
den jaren zeventig werden er in veel instellingen homogroepen opgericht:
in de zorg, het onderwijs, het leger, de politie en politieke partijen. Het
ging de humanisten er vooral om het beeld te corrigeren dat er in Neder-
land geen andere levensbeschouwing dan het christendom bestond. De
eerste officiële doelstelling van de HV-homowerkgroep was om onder ho-
moseksuelen en de maatschappij het humanisme onder de aandacht te
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424 Rob Tielman (1977) Sluitingsrede Drs. R.A.P. Tielman 22ste congres Humanistisch Verbond
14-5-1977 te Zwolle, Humanist 32(10), 4-5; Rob Tielman (1978), Samen – mét de jongeren
– in actie. Humanist 33(20), 1.

425 In de periode onder het voorzitterschap van Rood maakt Tielman zich al druk om zelfbe-
schikkingskwesties. Onder meer Rob Tielman, (1976) Gezin en andere samenlevingsvor-
men. Ego 15( 3), 4-5.

426 Konsept werkplan Homogroep HV, 1980. HHC, Archief Homowerkgroep HV, 4.
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brengen. Pas op de tweede plaats zou de homowerkgroep ook gaan over
het bevorderen van homoacceptatie onder humanisten.427 Illustratief hier-
voor is de moeite die het HV zich getroostte om de naam van de COC-groep
‘Homoseksualiteit en kerken’ te veranderen in ‘Geloof, levensbeschou-
wing en homoseksualiteit’ (en met de volgorde eigenlijk ontevreden te
zijn).428 En Tielman meende nadat de Werkgroep Atheïstische Flikkers in
de Utrechtse afdeling van het COC geweigerd werd, dat het nodig was om
de situatie van buitenkerkelijken in Nederland onder de aandacht van ho-
moseksuelen te brengen.429 Het ging de HV-homogroep er dus eerder om
het humanisme onder de aandacht van de homo’s te brengen en zich te-
genover de kerken te laten horen, dan omgekeerd. Over het algemeen vond
de HV-homogroep dat het met de houding van humanisten tegenover ho-
moseksualiteit wel goed zat vanwege hun vrije houding tegenover seksu-
aliteit.430

Het zich als humanist op het gebied van homoseksualiteit profileren was
dus een strategie om de samenleving met het bestaan van het humanisme
als levensbeschouwing te confronteren. De vraag of het ontwikkelen van
een identiteit als humanist op zichzelf als politiek gezien werd, is lastiger
te beantwoorden. Gaven humanisten, net zoals in delen van de homo- en
vrouwenbeweging, een politieke betekenis aan het persoonlijk bezig zijn
met zichzelf? Deze politieke betekenis van het persoonlijke lag in ieder ge-
val niet voor het oprapen in de humanistische beweging. Zelfs niet in de
twee groepen waarin deze politieke betekenis van het persoonlijk leven het
meest te verwachten was: de homowerkgroep en de vrouwenwerkgroep in
het HV.
Het HV-hoofdbestuur schaarde zich eind jaren zeventig achter de wens voor
aparte groepsvorming van vrouwen en homoseksuelen in het HV. Tielman
die zich de discussie midden jaren zeventig in het COC over de wens van
vrouwen voor eigen groepsvorming nog levendig kon herinneren, verde-
digde in het HV deze wens.431 De kritiek dat het humanisme over ‘de’ mens
zou gaan en niet over ‘groepen’ mensen, werd weggewuifd met de stelling
dat gelijkwaardigheid geen gelijkvormigheid is. Het HV moest pluriform
zijn: voor minderheden zou dus ook groepsvorming tot de mogelijkheden
behoren ‘zolang ze binnen de doelstellingen van organisatie’ blijven en ‘geen
onevenredige aandacht voor zichzelf opeisen; noch in organisatie noch in
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427 Algemene informatie. HHC, Archief Homowerkgroep HV, 1. 
428 Vanuit de kant van de COC-werkgroep leek dit een minder heikel punt te zijn dan de hu-

manisten hebben gesuggereerd, zo blijkt uit: Motivatie brief homoseksualiteit en de ker-
ken werkgroep. HHC, Archief Homowerkgroep, HV: 55.

429 Rob Tielman (1978) Waf. Sek 8(6), 9.
430 Boelaars (1979) De houding van het HV tegenover homoseksualiteit.
431 Zie voor de discussie over groepsvorming van vrouwen binnen het COC, hoofdstuk 7, m.n.:

190-192.
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beeld dat van geheel buiten komt’.432 Bovendien, zo betoogde Tielman, zou-
den de groepen niet zozeer de groepsvorming moeten dienen maar het in-
dividu, en zijn of haar emancipatie. Emancipatie betekende hier niet zozeer
het wegwerken van achterstanden maar ‘het ontwikkelen van een nieuw
mensbeeld waarin iedereen zelf zin en vorm kan geven aan het bestaan’.433

Of in de woorden van Tielman elders: ‘Emancipatie is geen kortzichtige be-
langenbehartiging van kleine deelgroepen, emancipatie gaat iedereen aan die
streeft naar een menswaardig bestaan voor allen’.434 Het HV kon zelf ook als
een emancipatiebeweging beschreven worden volgens Tielmans brede defi-
nitie waarin emancipatie ‘het streven naar een maatschappij met een grote-
re mate van vrijheid voor, gelijkheid voor, en solidariteit met iedereen’ be-
tekende.435 Juist het HV zou deelbelangen kunnen overstijgen met zijn be-
roep op het recht op zelfbestemming en daarmee samenhang kunnen bie-
den aan al die ‘deelhumanismen’ of ‘deelemancipatiebewegingen’ van jon-
geren, vrouwen en homo’s.436 Met dergelijke opvattingen wist het HV zich
achter de toenmalige emancipatiebewegingen te scharen en de categorale
werkgroepen in te bedden in het grotere doel van het HV om anderen, in dit
geval de emancipatiebewegingen, te helpen. Maar functioneerden de groe-
pen ook daadwerkelijk zo? 
Petra Schedler heeft in haar dissertatie beschreven hoe de homowerkgroep
in het HV vanaf haar oprichting in  een ander karakter had dan bij-
voorbeeld de homogroep van de politie. Anders dan de politiehomogroep,
stond de HV-homowerkgroep in principe open voor iedereen, dus ook he-
teroseksuelen. In de praktijk waren het overigens alleen homomannen die
op de werkgroep afkwamen. De homowerkgroep van het HV was vooral
gericht op het voorlichten van mensen over humanisme en homoseksua-
liteit en dus minder op het verenigen van homoseksuelen.437 Dat neemt
niet weg dat de homowerkgroep ook verenigingsactiviteiten organiseerde.
Zo waren er de ontmoetingsweekenden waarin humanistische en niet-hu-
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432 Groepsvorming binnen verbond, nota hoofdbestuur 19 -2-1981. HHC, Archief Homowerk-
groep HV: 1. Er was ook kritiek op de groepsvorming in het HV, zie voor de discussie: Jan
Hemerink (1981), Groepsvorming gewenst? Humanist 36(2), 6; Franklin van Zoest (1981)
Groepsvorming 2. Humanist 36(5), 7; Magreet van Reiche (1981) Groepsvorming . Idem.

433 Paula Wassen, Rob Tielman. Over groepsvorming in subwerkgroep emancipatienota. HHC,
Archief Homowerkgroep HV, 19.

434 Informatiekahier weekend seksualteit en relaties, 20/22-6-1980, ter introductie thema hu-
manisme en emancipatie. HHC, Archief Homowerkgroep HV, 27. 

435 Tielman (1982b) Homoseksualiteit in Nederland, 19.
436 Rob Tielman (1979) Openingsrede van voorzitter Rob Tielman. Humanist, 34(11), 4-5; 

Riëtte Kuin (1981) Puzzelen met de voorzitter, een interview. Humanist 36(16/17), 20-24,
aldaar: 21; Rob Tielman (1981) Is de NVSH overbodig? Humanist 36(14), 7; Peter Boss (1981)
Kees Roza, Door samenwerking met NVSH realiseert HV deel van eigen doelstellingen. Hu-
manist 36(7), 4-5.

437 Petra E. Schedler (1992) Buitenstaanders binnenshuis. Vrouwen en homo’s in organisaties.
Leiden: DSWO Press, 75-102.
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manistische homo’s en hetero’s bij elkaar kwamen om met elkaar van ge-
dachten te wisselen over persoonlijke thema’s als relaties en seksualiteit en
een politiek thema als bevrijding van homoseksuelen in de samenleving.
Voor de homoseksuele deelnemer zouden die weekenden humanistisch-
homoseksuele bewustwording en geestelijke weerbaarheid stimuleren, en
voor de heteroseksuele deelnemers betekenden ze een kennismaking met
homoseksualiteit.438 Want ‘uit onkunde of overleefd burgermansfatsoen
willen er bij humanisten ook weleens misvattingen leven’. In contact ko-
men met de denk- en leefwereld van homoseksuelen zou dan helpen.439

Wat opvalt in de uitgebreide beschrijvingen van de thema’s van enkele wee-
kenden is dat de persoonlijke en de politieke thema’s uit elkaar getrokken
worden: bij de bespreking van de thema’s vaste relaties en seksualiteit
wordt de maatschappij niet besproken als beïnvloedende factor. Het delen
van ervaringen in deze ontmoetingsweekenden diende dus niet direct een
politiek doel zoals dat in praatgroepen in de homolesbische beweging eind
jaren zeventig meer het geval was. In de homolesbische beweging werd het
persoonlijk leven meer begrepen als verstrengeld met politiek. Het per-
soonlijke zou bijvoorbeeld ook een kennisbron zijn om de werking van
de maatschappij te leren kennen of zelfs een middel zijn om de machts-
mechanismen te veranderen.440 De ontmoetingsweekenden van de HV-ho-
mowerkgroep dienden geen politieke bewustwording. Ze functioneerden
naast het officiële doel van kennismaking als zelfhulp. Kortom, het met
zichzelf in groepsverband bezig zijn werd niet als politiek begrepen, noch
vanuit een epistemologische, noch vanuit een ethische opvatting. De voor-
waardelijke opvatting over de verhouding tussen het persoonlijke en het
politieke circuleerde wel. De zelfhulp kon wel een voorwaarde zijn voor
eventueel toekomstig politiek werk: homo’s moesten eerst in het reine ko-
men met zichzelf.441

De humanisten uit de homowerkgroep stonden dan ook gereserveerd te-
genover het soort politiek dat de homolesbische beweging begin jaren
tachtig karakteriseerde. De strijdbaarheid van ‘het roze front’, de naam waar
achter vele homogroepen zich tijdelijk schaarden om de roze zaterdag in
Nederland te organiseren, dat vonden humanistische homo’s maar niks: de
meerderheid vond het roze front veel te negatief, provocerend en agressief
naar de samenleving toe doordat deze homoactivisten het steeds over on-
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438 Uitgangspunten en doelstellingen van de homowerkgroep van het HV. HHC, Archief Ho-
mowerkgroep HV, 1.

439 Chiel Verduijn, Humanisme en homoseksualiteit, z.d.. HHC, Archief Homowerkgroep HV,
1. Zie ook: Chiel Verduijn (1981), Emancipatie tornen aan ingewortelde traditie en ge-
woonten. Humanist 36 (16/17), 24- 25.

440 Zie hiervoor hoofdstuk 7.
441 M.W. Verduijn, opmerkingen n.a.v. de konsept HB-notitie emancipatiebeleid. HHC, Archief

Homowerkgroep HV, 73.
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derdrukking hadden.442 Daarom wilde de humanistische homowerkgroep
zich niet onvoorwaardelijk achter het roze front scharen. Er waren uitzon-
deringen: de ‘flikkerhumanist’, zoals Jan Sleegers zich noemde, voelde zich
wel verwant met het roze front en zijn politieke stijl van dwarsliggen en on-
dermijnen van zekerheiden met als doel ruimte te cre-eren voor individue-
le zelfverwerkelijking.443 De meerderheid van de homowerkgroep, meende
dat juist solidariteit en respect voor ieders levenswijze en vrije keuze de na-
druk moest krijgen. Het roze front zou volgens hen open moeten staan voor
niet-homo’s. Solidariteit met alle mensen en dus ook met homo’s zou vol-
gens hen de basis van een dergelijke beweging moeten zijn.444

Het denken van de meerderheid van de homowerkgroep past begin jaren
tachtig goed bij Tielmans brede opvatting van emancipatie. Het doel van
de HV-homowerkgroep was niet om de heteronorm in de samenleving uit
te dagen, zoals het roze front beoogde. De HV-homowerkgroep wilde de
zelfacceptatie van homoseksuelen in het algemeen bevorderen, en zag het
als haar taak om niet-humanistische homoseksuelen aan te spreken op ver-
draagzaamheid en respect voor ieders vrije zelfbepaling. Homoseksualiteit
was in de ogen van de HV-homogroep geen vrije keuze, of een politieke
stellingname, maar een geaardheid die elke humanist individueel voor zich-
zelf kon vormgeven.445 Kortom, de strijd van homoseksuelen ging in de
ogen van deze HV-homowerkgroep in essentie om het recht te zijn wie je
bent. Het feministische idee, heersend in enkele lesbische groepen en flik-
kergroepen, dat het zijn zelf een product was van onderdrukkingsmecha-
nismen had geen pendant in de humanistische homowerkgroep.
Hoe zat dat bij de vrouwengroepen die het HV kende? Net als in veel an-
dere organisaties werden er in het HV vanaf midden jaren zeventig praat-
groepen georganiseerd. Deze praatgroepen stonden open voor mannen en
vrouwen en presenteerden zichzelf in eerste instantie apolitiek. Het doel
was om in een ‘vertrouwde sfeer te praten over persoonlijke dingen die je
niet elke dag in je omgeving kwijt kunt’ in dienst van een ‘prettiger’ le-
ven.446 HV-vrouwen hadden door de jaren heen in sommige plaatsen spe-
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442 Samenvatting verslag van de vergadering van de HV-homowerkgroep, 29-6-1981; Notulen
4-10-1982. Brief aan HV-directeur van HWG Peter Matsz en Jan Sleegers, 24-11-1982. HHC,
Archief Homowerkgroep HV, 8. Verslag HV homowerkgroep 3-1-1983. HHC, Archief Ho-
mowerkgroep HV, 9.

443 Jans Sleegers,Van t zelfde teveel. HHC, Archief Homowerkgroep HV, 72. Jan Sleegers, Wij-
zingsvoorstellen, 1985. HHC, Archief Homowerkgroep HV, 4. 

444 Verslag HV homowerkgroep 3-1-1983. Zie voor de discussie over de humanistische normen
en waarden in de HV-werkgroep, de briefwisseling van Jan Sleegers en Bert Boelaars,
17/22-08-1983. Als bijlagen bij het verslag van de vergadering van de homowerkgroep, 12-
9-1983. HHC, Archief Homowerkgroep HV, 9.

445 Chiel Verduijn,Humanisme en homoseksualiteit, z.d. HHC, Archief Homowerkgroep HV, 1.
446 Anoniem (1976) Praat en kontaktgroepen beginnen in Gouda. Humanist 31(17), 6; Ano-

niem (1977) Praatgroepen. Humanist 32(18), 5.
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cifieke vrouwenpraatgroepen gevormd.447 In  wilden honderddertig
HV-vrouwen meer invloed op het HV-beleid. Daartoe vormden zij op lan-
delijk niveau een HV-vrouwenwerkgroep. Direct valt op dat de toon van
de landelijke vrouwengroep feller was dan die van de landelijke HV-ho-
mogroep. De pijlen waren veelal op het HV zelf gericht. De macht van het
patriarchaat zou volgens deze vrouwengroep ook werkzaam zijn binnen
het HV. Dat de man en de mannelijke norm domineerden bleek zowel uit
de afwezigheid van vrouwen aan de top van het HV en in het betaalde werk,
als in de grote waardering van rationaliteit en onderwaardering van gevoel
in de heersende cultuur van het HV.448 De feministen actief in de landelijke
werkgroep meenden dat denken in termen van macht onvoldoende in het
HV geland was. 
Ook verschilde de landelijke vrouwenwerkgroep van de homowerkgroep
in de wijze waarop deze georganiseerd was. Zo waren de (gemiddeld)
twaalf plaatselijke vrouwengroepen en veel van de activiteiten van de lan-
delijke werkgroep (inmiddels) alleen voor vrouwen toegankelijk.449 Die
geslotenheid was volgens betrokkenen nodig om als vrouw een eigen iden-
titeit te kunnen vinden en een eigen manier van denken over het huma-
nisme en vrouwenonderdrukking te ontwikkelen.450 De vrouwen zouden
in hun (praat)-groepen vanuit hun persoonlijke ervaring de diverse rollen
die vrouwen hadden in het gezin en in de maatschappij onder de loep kun-
nen nemen.451 De landelijke werkgroep wilde hiernaast wel graag samen-
werken met mannen aan de vrouwenemancipatie in het HV. Dat spoor
kwam volgens de functionaris voor dit vrouwenwerk, Margreet de Leeuw,
niet van de grond.452 Haar wens was om het HV te transformeren tot een
voortrekker op het gebied van vrouwenemancipatie. Niet alleen als imago
naar buiten toe, maar in het HV zelf, als een geleefde werkelijkheid, te be-
ginnen bij een evenredige verdeling van man en vrouw in personeel en be-
stuur. Die wens bleek ijdel.453 Volgens de vrouwengroep kwam dit door-
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447 Mieke Keesssen-van Luyken (1976) Vrouwenpraatgroepen in Haarlem. Vrees om contact
te leggen overwinnen. Humanist 3(11), 6.

448 Ida Overdevest (1981) Nieuw Hoofdbestuurslid Paula Wassen-Van Schaveren: ‘Humanistisch
Verbond draagt verschraald mensbeeld uit, aksent ligt teveel op rationele vlak.’ Humanist
36(6), 4-6.

449 Chris Visser (1981) Eerste HV-Vrouwendag sukses, vrouwenwerkgroep ingesteld. Humanist
36(6), 3; Klazien van Brandwijk-Wiltjer en Magreet de Leeuw (1990) 10 jaar vrouwen werk.
Meer macht meer liefde, 1980-1990. Landelijke vrouwengroep, 10; Redactie (1980) HV-Vrou-
wenwerkgroep onderzoekt noodzaak van emancipatie in Verbond. Humanist, 35(18) 3.

450 Samenvatting en meningen over een discussiestuk als voorbereiding op de te verschijnen
emancipatienota van de homowerkgroep, namens de subgroep emancipatie aangeboden
en geredigeerd door Marianne Prinssen. HHC, Archief Homowerkgroep HV, 19.

451 Keesssen-van Luyken (1976) Vrouwenpraatgroepen in Haarlem. 
452 Magreet de Leeuw (z.d.) Twaalf jaar vrouwenwerk in het HV 1979-1991(scriptie). Utrecht:

Humanistisch opleidingsinstituut, 27.
453 De Leeuw (z.d.), Twaalf jaar vrouwenwerk in het HV 1979-1991, 47-48.
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dat mannen hun eigen gesitueerdheid niet onder ogen wilden zien. Maar
volgens veel hoofdbestuursleden hoefden mannen niet bezig te zijn met
zichzelf: zij werden toch niet achtergesteld of gediscrimineerd? 454 Veel
vrouwen zouden het HV de rug hebben toegekeerd vanwege de weerstand
in het HV.455 Het HV-hoofdbestuur erkende de besloten vrouwengroepen
als nuttig voor de vrouwen, zeker wanneer de betrokken vrouwen de aan-
sluiting met het HV niet uit het oog zouden verliezen.456 Het idee dat het
zelf veranderen van je persoonlijk leven politieke betekenis had, ontrege-
lend kon werken in de door mannen gedomineerde cultuur van het HV en
de samenleving, daar hield het HV zich verre van. Kortom, de vrouwen-
groepen werden in het HV gepresenteerd en gezien als een luxe. Toen het
HV moest bezuinigen stond het opheffen van de landelijke vrouwenwerk-
groep bovenaan de lijst.

2.4 Conclusie

In dit hoofdstuk is de vraag gesteld hoe de relatie tussen humanisme en
seksuele vrijheid, en vrouwen-, homo- en mannenemancipatie vanaf 
tot begin jaren tachtig was vormgegeven. Anders dan vaak wordt gedacht,
was het HV niet eenduidig een voorloper op het gebied van seksualiteit en
vrouwenemancipatie. De humanistische ethiek op het gebied van seks, hu-
welijk, gezin, opvoeding en sekse kende in de eerste twee naoorlogse de-
cennia meer overeenkomsten dan verschillen met de heersende moraal in
verschillende protestantse en katholieke groepen. Hoewel humanisten
meer toelaatbaar achtten dan hun katholieke en gereformeerde tijdgeno-
ten – zeker wanneer het ging over de kwesties echtscheiding en geboorte-
regeling – meenden zij eveneens dat seksuele driften niet klakkeloos ge-
volgd dienden te worden. Humanisten moesten buitenkerkelijken moreel
opvoeden zodat zij de juiste keuzes in deze zaken zouden maken. Met pu-
blicaties, radio-uitzendingen en gesprekken over deze kwesties meenden
humanisten het innerlijke morele kompas van het individu de goede kant
op te laten wijzen. Hierdoor zouden buitenkerkelijken beter kunnen om-
gaan met innerlijke driften en lusten, en met invloeden van charismatische
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454 Van Brandwijk-Wiltjer en De Leeuw (1990) 10 jaar vrouwen werk, 16. De wens dat man-
nen in de samenleving ook bezig zouden zijn met hun eigen instellingen gedrag, is ook
te lezen in het interview met Paula Wassen-Van Schaveren, zie: Overdevest (1981) Nieuw
Hoofdbestuurslid Paula Wassen-Van Schaveren. Al eerder zijn er twijfels gerezen over de
toekomst van het feminisme binnen het HV: Marijke Harst (1981) Feminisme en humanis-
me. Humanist 36(5), 7.

455 Van Brandwijk-Wiltjer en De Leeuw (1990), 40.
456 Zie de bespreking over vrouwenwerkgroep in: M.W. Verduijn (1980) Seksualiteit en hu-

manisme: vaak vruchtbare wisselwerking. Humanist 35(14), 6-7, aldaar: 6. 
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leiders en bewegingen. Net als in de katholieke en protestantse geestelijke
volksgezondheidsbeweging heerste in de jaren vijftig ook onder de huma-
nisten het idee dat de morele zelfontplooiing van het individu de sleutel
was in de strijd tegen negatieve gevolgen van oorlog en industrialisering.
Het individu was aanknopingspunt waarmee de samenleving geestelijk en
moreel verbeterd kon worden. Humanisten stonden dus geenszins alleen
in hun overtuiging dat hun bijdrage aan de ethische vormgeving van het
persoonlijk leven van anderen van grote maatschappelijke betekenis was. 
Midden jaren vijftig werd deze ethische opvatting over de verhouding tus-
sen het persoonlijke en het politieke in de humanistische beweging voor
het eerst aangevallen. Volgens een groep jongeren zou seks juist gevrij-
waard moeten worden van elke vorm van bemoeienis, ook van huma-
nisten. In hun ogen zou het HV actief moeten pleiten voor een vrije keuze
voor voorhuwelijkse seks. Dat ideaal van vrije zelfbepaling stond op ge-
spannen voet met de doelstelling van het HV om buitenkerkelijken te hel-
pen met hun moreel verantwoorde zelfontplooiing. Hoewel in het decen-
nium dat erop volgde veel inhoudelijke opvattingen over seks in de hu-
manistische beweging en de maatschappij verschoven, nam het HV-bestuur
pas in  expliciet afstand van het ideaal van geleide, verantwoorde zelf-
ontplooiing. 
Begin jaren zeventig werd de ethische opvatting over de verhouding tus-
sen het persoonlijke en het politieke vervangen door de liberaalrefor-
mistische opvatting. Voortaan zou het HV zich opwerpen als beschermer
van het persoonlijke leven tegen bemoeienis van anderen, in het bijzonder
van confessionelen. Politiek werd als partijpolitiek begrepen en zou in
dienst staan van deze bescherming van individuele autonomie in het be-
staande politieke systeem door wetten af te schaffen, te veranderen of te
introduceren. Directe aanleiding voor deze draai naar politiek en bijbeho-
rend ideaal – van geleide, verantwoorde zelfontplooiing naar vrije zelfbe-
stemming/zelfbepaling – was de abortusdiscussie. Het HV moest in deze
discussie een duidelijk standpunt innemen over de rol van de deskundige
arts ten opzichte van betrokken vrouwen. Lang kon het HV een speciale
rol aan deskundigen, en ook aan zichzelf, in de morele vormgeving van het
persoonlijk leven en daarmee de maatschappij toekennen, maar met de ge-
zagsrevoltes midden en eind jaren zestig was dit standpunt eigenlijk niet
meer houdbaar. Al voor  was het HV bescheidener geworden in haar
doelstelling. De humanistische hulp aan buitenkerkelijken om zich le-
vensbeschouwelijk te vormen werd nu een product dat werd aangeboden
aan wie wilde en los gemaakt van haar maatschappelijke betekenis. De zen-
dingsdrang en noodzaak om de geestelijke volksgezondheid te herstellen,
vervaagde. Het HV zocht in deze tijd naar een andere maatschappelijke be-
tekenis. Het revolutionaire maatschappijkritische humanistische ant-
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woord, zo lazen we in het vorige hoofdstuk, voldeed volgens het HV-be-
stuur niet. Uiteindelijk vond het HV maatschappelijke legitimatie in de rol
van beschermer van (seksuele) zelfbestemming tegen confessionele in-
vloeden. Daarmee had het HV een betekenis die belang had voor meer men-
sen dan alleen de eigen achterban. Bovendien wist het HV zich zowel aan
te sluiten bij, als te onderscheiden van andere civil society-bewegingen in
die tijd gericht op vrije zelfontplooiing. 
In deze liberaalreformistische opvatting over de verhouding tussen het po-
litieke en het persoonlijke was het persoonlijk leven iets dat in het be-
staande politieke systeem via parlementaire politiek beschermd diende te
worden, in het bijzonder tegenover religie. Feministen uit de landelijke
vrouwenwerkgroep die aan het persoonlijk leven van vrouwen eind jaren
zeventig en begin jaren tachtig wél een maatschappijkennende en zelfs
maatschappijvormende kracht toekenden, bezaten in het HV een zeer mar-
ginale positie. Zij wisten de dominante liberaalreformistische opvatting in
het HV niet te veranderen. Het persoonlijk leven had volgens humanisten
in deze tijd dus vooral betekenis voor het individu, niet voor de maat-
schappij in het geheel. Wel zagen de humanisten in deze tijd een strategisch
belang in het benadrukken van de eigen identiteit als een humanist. Al van-
af de oprichting wilden humanisten met hun HV anderen erop wijzen dat
ethiek niet uitsluitend het terrein was van kerken. Dat idee werd eind ja-
ren zeventig met het ethisch reveil van Van Agt sterker. In diezelfde tijd
zou de homowerkgroep van het HV laten zien dat niet alleen de kerken wat
te melden hadden over homoseksualiteit, maar ook het HV. Humanisten
zagen het persoonlijk leven eind jaren zeventig dus naast een te bescher-
men goed, ook als een middel om de zichtbaarheid van het HV in de maat-
schappij te vergroten.
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3 Humanistische gelijke-rechten politiek. De
lobby van het HV tegen wettelijke achter-
stelling van buitenkerkelijken

Tot nu toe heb ik de humanistische beweging tot in de jaren zestig van de
vorige eeuw als een geestelijke volksgezondheidsbeweging beschreven die
zich vooral met de maatschappij bemoeide door middel van (het willen)
vormen van het buitenkerkelijke individu. Kenners van de geschiedschrij-
ving van de humanistische beweging en in het bijzonder van het HV, zul-
len het geschetste beeld van het HV onvolledig vinden. Die geschiedschrij-
ving schetst het HV namelijk – zeker in de eerste twintig jaar na oprichting
– doorgaans als een emancipatiebeweging van buitenkerkelijken. Dit
wordt beargumenteerd met de strijd die het HV op overheidsniveau heeft
gevoerd voor de gelijkberechtiging van buitenkerkelijken en voor de er-
kenning van het humanisme als een aan godsdienst gelijkwaardige levens-
beschouwing. Die strijd zou vandaag de dag beschreven kunnen worden
als ‘identiteitspolitiek’, in de betekenis van het opkomen op overheidsni-
veau voor de rechten en belangen van een afgebakende minderheid. Het
persoonlijke, de ‘eigen’ groepsidentiteit, was dan reden om de institutio-
nele-politieke arena op te zoeken en rechten te eisen. Geschiedschrijvers
concludeerden dat deze humanistische strijd tegen wettelijke achterstelling
van buitenkerkelijken succesvol was omdat de overheid het HV had erkend
als vertegenwoordiger van het onkerkelijk volksdeel en als geestelijk ge-
nootschap gelijkwaardig aan de kerken.457

Met dit klassieke emancipatieverhaal baseert de literatuur zich echter voor-
al op hoe humanisten zelf de ontwikkeling beschreven. Humanisten van
het eerste uur meenden in  dat het HV zich vanaf de oprichting voor-
al als ‘vakbeweging van buitenkerkelijken’458 had opgesteld. Het HV zou
in deze periode succesvol de achterstelling van het onkerkelijk volksdeel
hebben weggewerkt op terreinen als het maatschappelijke en geestelijke
werk, onderwijs en de wetgeving. Die ‘kleine’ strijd tegen discriminatie en
voor erkenning had de humanisten het nodige bloed, zweet en tranen ge-
kost, waardoor de ‘echte’ strijd, de ‘grote’ strijd tegen het nihilisme ei-
genlijk nog in  moest beginnen.459 In navolging van deze bezinning op



457 Flokstra en Wieling (1986); Gasenbeek, Brabers en Kuijlman (2006) Een huis voor huma-
nisten; Bert Gasenbeek en Piet Winkelaar (2007) Humanisme, Kampen: Kok; Bert Gasen-
beek (1997) Het Humanistisch Verbond onder J.P. van Praag. Een historisch perspectief. In
Reader studiedag J.P van Praag (pp. 2-9). Utrecht: Humanistisch Studiecentrum Nederland;
Hilda Verwey-Jonker (1983) Emancipatiebewegingen in Nederland. Deventer: van Log-
hum-Slaterus, 92-93.

458 H. Roethof (1967) Waar staat de humanist? Mens en Wereld 22(9), 4-7, 4.
459 J.P. van Praag (1966) Humanisme. Uitdaging & Antwoord, Mens en Wereld 21(4), 3 en 8;
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de taak van het HV in  menen historici dat de eerste twintig jaar goed
als fase van erkenning beschreven kan worden. 
In de bestaande literatuur worden beide lobby’s – de gelijkberechtigings-
strijd van buitenkerkelijken en de strijd voor erkenning van het ongods-
dienstig humanisme en het HV – vaak beschreven als dezelfde (‘kleine’)
strijd.460 Dit is niet accuraat. In een aantal gevallen viel de strijd voor er-
kenning van humanisme en het HV wél samen met de strijd voor gelijkbe-
rechtiging van buitenkerkelijken. Zo kan de strijd voor de uitbouw van de
eigen organisatie en diensten zoals de humanistisch geestelijke verzorging,
het humanistisch vormingsonderwijs en de humanistische radiozendtijd
tegelijkertijd begrepen worden als een strijd tegen achterstelling van bui-
tenkerkelijken. Het was vooral de overheidslobby van het HV voor huma-
nistisch geestelijke verzorging die in de literatuur als schoolvoorbeeld fun-
geert voor de succesvolle emancipatiestrijd.461

Hoewel bijna alle aandacht in de historiografie uit gaat naar de strijd die
het HV heeft geleverd voor de erkenning en voorwaarden van de uitbouw
van de eigen organisatie, waren er in de jaren vijftig ook genoeg vraag-
stukken die minder te maken hadden met erkenning van het HV en huma-
nisten, maar wel alles met de rechten en belangen van buitenkerkelijken.
Denk hierbij aan kwesties als echtscheiding, de gelijkstelling van het af-
leggen van een belofte met de eed, het overheidsingrijpen om de zondags-
rust te beschermen en de gelijkstelling van crematie met begrafenis. De
meeste literatuur bespreekt het denken en doen van het HV in deze kwes-
ties nauwelijks. Daarmee blijft het bij een suggestie dat ‘de strijd van het
Verbond tegen achterstelling van buitenkerkelijken op allerlei gebieden
van de samenleving (het streven naar gelijkberechtiging)’ meer behelsde
dan de lobby voor het humanistisch vormingsonderwijs of -geestelijk en
maatschappelijk werk.462 Veel literatuur laat in het midden voor welke
concrete veranderingen in de wetgeving humanisten streden om hun ach-
terstelling op te heffen. Flokstra en Wieling schreven het meest uitgebreid
over de geschiedenis van het HV. Zij beschreven eed en belofte, crematie
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B. (1966) Het feest is voorbij, het werk gaat door.Mens en Wereld 21(5), 1- 3; B. (1967) Het
komende congres van het Humanistisch Verbond. Mens en Wereld 22(5), 1; H. Roethof
(1967) Waar staat de humanist?.

460 Gasenbeek (1997) Het Humanistisch Verbond onder J.P. van Praag; Bert Gasenbeek (2009)
Jaap van Praag (1911-1981), een korte levensschets. In Peter Derkx (smst.) J.P. van Praag.
Om de geestelijke weerbaarheid van humanisten (pp.9-16). Utrecht | Breda: Het Huma-
nistisch Archief | De papieren tijger. 

461 Gasenbeek, Brabers en Kuijlman (2006), m.n.: 41; Van Alphen en Kuijlman (2008) Zinge-
ving achter de tralies; Brabers (2006) Van pioniers tot professionals; Carla van Baalen, An-
ne Bos, Peter van der Heiden e.a.(2001) Hoofdstuk V. Vrijheid, gelijkheid en verdraag-
zaamheid. In C. van Baalen en J. Ramakers (red.) Het Kabinet Drees III 1952-1956 (pp.287-
302). Den Haag: Sdu Uitgevers.

462 Gasenbeek, Brabers, & Kuijlman (2006), m.n.: 40.
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en begrafenis, en de zondagsrust als kwesties waarover het HV stelling nam.
Terecht merken zij op dat in het geval van crematie het HV pas vrij laat de
barricades opging. Zij stellen echter niet de vraag of het HV wel dezelfde
moeite stak in gelijkberechtigingskwesties die niet (ook) draaiden om er-
kenning van het humanisme.463

Die vraag stel ik in dit hoofdstuk wel. Hier wordt preciezer gekeken naar
het soort kwesties waarin het HV op overheidsniveau een lobby voor gelijk-
berechtiging ondernam of er van afzag. Kan de politieke lobby van het HV

in de periode  tot  eenduidig begrepen worden als een strijd voor ge-
lijke rechten van de ‘eigen’ groep? In het eerste deel van dit hoofdstuk pas-
seren die immateriële kwesties de revue die volgens de parlementaire ge-
schiedschrijving de rooms-rode coalitie in de eerste twintig jaar intern ver-
deelde: de crematiewetgeving, de nieuwe zondagswetgeving en de huma-
nistisch geestelijke verzorging. Deze worden aangevuld met de kwesties
waar volgens humanisten en vrijdenkers uit die tijd de rechten van de bui-
tenkerkelijke mens in het geding waren: de eed- en beloftewetgeving, de
echtscheiding, het humanistisch vormingsonderwijs, de zendtijd en het bie-
den van godsdienstonderwijs op openbare scholen. De echtscheidingskwes-
tie zal maar beperkt worden besproken, aangezien die reeds in het vorige
hoofdstuk aan bod is gekomen. De kwesties worden in dit hoofdstuk niet
in detail besproken, maar zijn gebruikt om de rol van het HV als strijder voor
rechten van de ‘eigen’ groep te evalueren. Daarbij gaat het niet alleen om de
daadwerkelijke lobby van het HV voor elk van de kwesties, maar ook om het
gebruik van de kwesties in de legitimatie van het HV naar buiten toe. 
In het tweede deel van dit hoofdstuk beschrijf ik de lobby van de huma-
nisten en het gebruik van die lobby in de legitimatie van het HV vanaf mid-
den jaren zestig tot begin jaren tachtig. Speciale aandacht gaat uit naar de
periode eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, toen in de samenleving
‘emancipatie’ meer dan ooit aandacht kreeg van overheid en wetenschap
en overal groepen opkwamen die voor de rechten en belangen van hun ei-
gen groep, hun ‘emancipatie’ streefden.464 In dit deel wordt duidelijk wel-
ke invloed dit denken over emancipatie had op de politiek van het HV. Kon
zijn politiek in die tijd als identiteitspolitiek en het HV als een belangen-
behartiger van de rechten van een ‘eigen’ groep begrepen worden?
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463 Flokstra en Wieling (1986), m.n. 168-169. 
464 Voor de wetenschappelijke verhandelingen over emancipatie, zie: J. Hendriks (1981) Eman-

cipatie: relaties tussen minoriteit en dominant. Alphen a/d Rijn | Brussel: Samson; Verwey-
Jonker (1986) Emancipatiebewegingen in Nederland. Daarnaast kwam er in de loop van
de jaren zeventig een actief emancipatiebeleid tot stand, zie de discussie Algemene wet
gelijke behandeling (1979-1994). Ook kwamen er in de jaren zeventig meerdere groepen
op die op basis van hun identiteit gelijke rechten claimden, dat ook wel ‘emancipatie van
het deelbelang’ werd genoemd. Zie hiervoor Hellema (2010), De lange jaren zeventig,
m.n.: 84.
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3.1 Een kwestie van verdraagzaamheid? De selectieve
strijd tegen achterstelling (1945-1965)

Humanisme, openbaar onderwijs, geestelijke verzorging en zendtijd
Na de Tweede Wereldoorlog deden christenen een hernieuwde poging om
meer aandacht voor godsdienst- en Bijbelonderwijs in het openbaar on-
derwijs te bewerkstelligen. Dit bood de humanisten van het HV de kans om
zich als verdediger van rechten en belangen van buitenkerkelijken en hu-
manisten te manifesteren. Voor de oorlog was het de atheïstische vrijden-
kersbeweging die het godsdienstonderwijs op openbare scholen en de po-
gingen om dat uit te breiden bestreed. Ook de vrijdenkers die actief wa-
ren in de kleine naoorlogse vrijdenkersbeweging kregen het op de heupen
van de kersteningspoging van (veelal hervormde) christenen.465 De vrij-
denkersbeweging wilde godsdienstonderwijs buiten de muren van open-
bare scholen houden. Op het moment dat hervormde christenen hun zin
zouden krijgen en klasseonderwijzers op openbare scholen godsdienst- en
Bijbelonderwijs binnen reguliere schooltijden mochten geven, stond vol-
gens de vrijdenkers niets minder dan de rechten van ongodsdienstige bui-
tenkerkelijken op het spel. Maar de naoorlogse vrijdenkersbeweging was
maar klein en veel vrijdenkers sloten zich aan bij het grotere HV als nieu-
we verdediger voor de belangen en rechten van humanisten en buitenker-
kelijken.466

Het omvangrijkere en meer prestigieuze HV bleek niet direct happig om
het stokje van de vrijdenkers over te nemen en de christelijke invloed op
de openbare school te verketteren. Sommige humanisten meenden dat eni-
ge vorm van bijbel- en godsdienstonderwijs in het openbaar onderwijs best
van toegevoegde waarde kon zijn zolang het HV in het besluit over deze
vorm gekend werd.467 De kwestie hield het HV, waarin relatief veel on-
derwijzers en pedagogen actief waren, flink bezig. Om een eenduidig ge-
luid te laten horen, gaf het HV in  een commissie van deskundige hu-
manisten de opdracht zich over de zaak te buigen. Een paar maanden la-
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465 R. (1945) Godsdienst op school De Dageraad. Populair orgaan voor cultuur en wetenschap
1(18), 1-2; G.D.H. Bosch van Drakestein (1946) Openbaar of bijzonder onderwijs? Met of
zonder godsdienstonderricht? De Vrijdenker 23(21), 175-176; Het Hoofdbestuur van de vrij-
denkersvereniging De Dageraad (1947) Bijbelonderwijs op de openbare school. De Vrij-
denker 24(37), 3; Idem (1947) Een verklaring van “De Dageraad” inzake de bijbel op de
openbare school. De Vrijdenker 24(38), 3-4.

466 Bert Gasenbeek, Wouter Kuijlman en Jo Nabuurs (2006) Honderdvijftig jaar vrijdenkers-
beweging. Een encyclopedisch overzicht 1856-2006. In B. Gasenbeek, J.C.H. Blom, J.W.M.
Nabuurs (red.) God noch Autoriteit. Geschiedenis van de Vrijdenkersbeweging in Neder-
land (pp.25-86). Amsterdam: Boom. 

467 Bureau nationale veiligheid stuurt aan uwer excellentie minister van oorlog een afschrift
van een verslag van een vergadering van 10 maart 1946 van het HV met doel alle ‘niet-
kerkelijken te vereenigen’. NA, Archief Ministerie van Defensie, 2.13.151: 6084 (68 P-S). 
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ter lag er een rapport over godsdienst- en Bijbelonderwijs aan de (lagere)
openbare school, goedgekeurd door het HV-hoofdbestuur. Anders dan de
vrijdenkers en enige schrijvers in Mens en Wereld hadden gehoopt, werd
dit rapport gekenmerkt door gematigdheid: het HV vond het horen bij de
humanistische verdraagzaamheid om vrede te hebben met de ruimte die de
bestaande wet reeds aan kerken gaf om binnen reguliere schooltijden op
openbare scholen facultatief godsdienstonderwijs aan te bieden. Dat lera-
ren zelf Bijbelkennis als vak binnen het curriculum zouden gaan geven,
ging de humanisten te ver. Maar meer aandacht in het reguliere onderwijs
voor Bijbelse verhalen en ook voor niet-christelijke geestelijke bronnen
zoals de Griekse mythologie, kon wel op de goedkeuring van het HV re-
kenen. Dat zou namelijk ook de geestelijke ontwikkeling van de buiten-
kerkelijken ten goede komen.468

De achterban pikte dit HV-rapport niet. Critici vonden dat het rapport te
weinig de rechten van humanistische ouders had verdedigd. Kritiek was
niet van de lucht: godsdienstonderwijs moest op openbare, en zeker de la-
gere, scholen simpelweg geweerd worden. Kinderhersenen zouden te ge-
makkelijk te manipuleren zijn, de kwaliteit van het door kerken gegeven
godsdienstonderwijs was überhaupt matig en het fundament van openbaar
onderwijs werd met het godsdienstonderwijs ondermijnd. Op het congres
een jaar later wilde een groot deel van de achterban het HV-hoofdbestuur
desnoods dwingen om tegen de wet te strijden die facultatief godsdienst-
onderwijs op openbaar onderwijs mogelijk maakte.469 Het hoofdbestuur
hield echter voet bij stuk. Zij vond het niet de taak van het HV om ‘be-
staande rechten van kerkelijken aan te tasten’, maar wel om ‘de rechten van
het niet-kerkelijke volksdeel te verdedigen, het te brengen tot het besef van
zijn plichten en rechten als cultuurdrager.’470 Het hoofdbestuur was van
mening dat de introductie van een apart vak Bijbelkennis de rechten en be-
langen van buitenkerkelijken wezenlijk zou schaden. Maar dat zou niet ge-
beuren met het door kerken verzorgd facultatief godsdienstonderwijs of
door meer aandacht te geven aan Bijbelse verhalen in het reguliere onder-
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468 HV (1946) Rapport van een Commissie, ingesteld door het HV, met betrekking tot het
openbaar onderwijs in het algemeen en met betrekking tot het vraagstuk van de Bijbel-
kennis op de openbare school in het bijzonder - aanvaard door HV in vergadering van 27
juli 1946. Utrecht: HV.

469 M.G. Warffemius (1947) Het onderwijsrapport op ons congres. Mens en Wereld, 2(4), 6.
Voor bezwaren tegen het onderwijsrapport van het HV: G.W. Wanink (1946) Bezwaren te-
gen onderwijsrapport. Humanistisch Verbond Mededelingenblad, 1(11),2-3; B.M.J. Mulder
(1947) Het Onderwijsrapport. Mens en Wereld 2(5), 3; B.M. J. Mulder (1947) Het Onder-
wijsrapport(Slot). Mens en Wereld, 2(6), 2; Anoniem (1947) Meningen over bijbelonder-
wijs op school. Idem; Het HV-rapport werd in de Vrijdenker beschreven als een ondes-
kundig advies: J.L. Snethlage (1946) Bijbelonderwijs. De Vrijdenker 23(37), 261-262; J. L.
Snethlage (1946) Nogmaals: Bijbels onderwijs. De Vrijdenker 23(39), 277.

470 M.G. Warffemius (1947) Het onderwijsrapport op ons congres. Mens en Wereld 2(4), 6. 
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wijsprogramma. Om de achterban te sussen, stelde het hoofdbestuur twee
moties voor. Allereerst zou het HV tegen godsdienstige handelingen van
docenten zoals de invoering van het gebed op openbare scholen in over-
wegend christelijke gemeentes moeten strijden. Ten tweede zou de com-
missie het rapport herzien, daarin bijgestaan door drie critici.471 Die her-
ziening leverde inhoudelijk weinig wijzigingen op: er waren enkele zoet-
houdertjes toegevoegd. Zo werd nadrukkelijk gesteld dat het facultatieve
godsdienstonderwijs geen voeding moest geven ‘aan de geest van de ver-
deeldheid in ons volk’.472 Het HV-hoofdbestuur ondermijnde daarnaast
zelf zijn voorgestelde (en door het congres aangenomen) motie tegen het
gebed op openbare scholen: ze raadde de HV-gemeenschappen aan er van-
wege ‘tactische redenen’ geen ruchtbaarheid aan te geven.473 Het was be-
langrijker dat het HV ervoor zou waken dat door klasseonderwijzers ge-
geven godsdienstonderwijs via de achterdeur (zoals met een vak Bijbel-
kennis) op openbare scholen naar binnen werd gehaald.
De bestaande mogelijkheid van de kerken om facultatief godsdienston-
derwijs te geven op openbare scholen, werd door het HV dus niet begre-
pen als achterstelling van buitenkerkelijken. Het HV-hoofdbestuur was van
mening dat het zelfs geëerbiedigd moest worden. Het HV-hoofdbestuur
dacht ook dat de belangen van buitenkerkelijken het best gediend werden
als de openbare school niet neutraal zou zijn, maar bezield werd door
waarden als medemenselijkheid en naastenliefde. Dan zou de openbare
school juist als plek voor meerdere levensbeschouwingen kunnen gaan fun-
geren.474 Naast deze stellingname wilde het HV concrete activiteiten ont-
wikkelen, specifiek voor de ‘positieve ontplooiing’ van buitenkerkelijken.475

Zo bood eind jaren veertig het HV al vormingscursussen aan, zodat buiten-
kerkelijke ouders hun kinderen niet meer naar godsdienstonderwijs hoef-
den te sturen als ze hun kroost geestelijke verdieping mee wilden geven.476
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471 Die nieuwe leden zijn Mulder, Van der Sluis en Van der Wal. Verklaring van het HB, 1947.
UA, Archief HV, 75: 851.

472 HV (1947) Rapport van een Commissie, ingesteld door het HB van het HV, met betrekking
tot het vraagstuk van de Bijbelkennis en het godsdienstonderwijs op de Openbare School,
voorzien van een toelichting, door Congres op 18 en 19 oktober 1947 herzien en aanvaard.
Utrecht: HV. Ter vergelijking, zie het standpunt van de vrijdenkers die minder ruimte voor
Bijbelse verhalen wilden dan het HV, zeker op de lagere school: Hoofdbestuur “de Dage-
raad” (1947) Een verklaring van de Dageraad in zake de Bijbel op de openbare school. De
Vrijdenker 24(38), 3-4; M. van den Brink (Br.) (1947) Antwoord op brieven van lezers. Het
HV en het bijbel- en godsdienstonderwijs. De Vrijdenker 24(45), 6-8.

473 Brief Berkhof aan gemeenschappen: 7-05-1947. UA, Archief HV, 75: 851.
474 Zie voor de discussie over de geestelijke grondslag van de openbare school en de huma-

niteitsgedachte: Stolk (2015), 277-285.
475 HV-Afgevaardigen bij het internationale vrijdenkerscongres geciteerd in Bonger (1956), 23.
476 In eerste instantie werden de vormingscursussen buiten scholen aangeboden: J. Cohen, H.J.

Lips, J.P. van Praag, P. Schut en I. Vijlbrief (1949) Humanistische vorming. In Handboek voor
functionarissen van het Humanistisch Verbond (pp.11-15). Utrecht: HV. 
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Begin jaren zestig bemachtigde het HV ook het recht om humanistisch vor-
mingsonderwijs in het voorgezet onderwijs aan te bieden (en later ook in
het basisonderwijs). 
Het HV-bestuur wist humanistisch vormingsonderwijs en interlevensbe-
schouwelijk openbaar onderwijs goed te verkopen aan de achterban met
een beroep op het belang van het ontwikkelen van morele autonomie. De
kritische stemmen die de belangen en rechten van buitenkerkelijken meen-
den te dienen door de greep van kerken op het openbaar onderwijs af te
zwakken, werden sinds  in het HV nauwelijks meer gehoord. Afwij-
kende geluiden werden door het hoofdbestuur snel in de kiem gesmoord,
zoals humanist Libbe van der Wal in  ook merkte toen hij bepleitte dat
bijzondere confessionele scholen afgeschaft moesten worden omdat ze de
vrije geestelijke ontplooiing zouden belemmeren.477

Voor de school als levensbeschouwelijke ontmoetingsplaats en voor het hu-
manistisch vormingsonderwijs ondernam het HV een parlementaire lobby.
Een voorbeeld daarvan is het protest dat het HV in  aantekende tegen de
nieuwe kleuteronderwijswet bij de Eerste kamer. Deze wet zou volgens hu-
manisten het interlevensbeschouwelijk karakter van het onderwijs schaden,
omdat het godsdienstonderwijs door betaalde kleuterleidsters in plaats van
door de kerken verzorgd zou worden.478 Daarmee zou godsdienstonder-
wijs een regulier onderdeel van het kleuteronderwijs worden en zou het
lastiger zijn voor ouders om hun kinderen hieraan te onttrekken. Een an-
der voorbeeld is de lobby van het HV voor de positie van humanisten in de
nieuwe wet op het voortgezet onderwijs, de Mammoetwet van . De
Mammoetwet was voor het HV van groot belang, omdat deze wet een ope-
ning bood om het humanistisch vormingsonderwijs op gelijke gronden als
het godsdienstonderwijs in voortgezet onderwijs mogelijk te maken en mo-
gelijkheden bood om subsidie daarvoor aan te vragen.479 De debatten over
gelijkberechtiging van het humanistisch vormingsonderwijs met gods-
dienstonderwijs draaiden in het parlement in de jaren  tot en met 
vooral om de vraag of er wel behoefte was aan dergelijk vormingsonder-
wijs. Ook waren er twijfels of het humanistische vormingsonderwijs en het
godsdienstonderwijs wel vergelijkbaar waren, hoewel dat niet noodzake-
lijk de gelijkberechtiging in de weg hoefde te staan.480
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477 Stukken betreffende de nota van L. van de Wal inzake de humanistische opvatting van de-
mocratie, 1951-1952, UA, Archief HV, 75: 722.

478 Humanistisch Verbond: Kleuterschool bedreigd door scheidslijnen, Het Vrije Volk, 30-11-
1955, 11; Brief aan Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake godsdienstonderwijs op open-
bare kleuterscholen, 28-11-1955 . UA, Archief HV, 75: 851.

479 Stukken betreffende invoering van het HvO op de openbare school, 1957-1962. UA, Ar-
chief HV, 75: 319; Stolk (2015), 275-276; Brief Humanistisch Verbond aan de minister van
onderwijs, 21-05-1959. UA, Archief HV, 75: 865.

480 Kamerstuk Verslag mondeling overleg, nr. 5530, 1960-1961: 48-49. Eindstemming over het
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Het HV had uiteindelijk succes en het humanistisch vormingsonderwijs
werd in  toegelaten. Dit snelle succes moet begrepen worden tegen de
achtergrond van de langdurige parlementaire strijd die het HV sinds 
had gestreden voor erkenning van het humanisme als gelijkwaardig aan de
kerken. Die erkenningsstrijd had een aanvang genomen toen de huma-
nisten humanistisch geestelijke verzorging wilden bieden op dezelfde plek-
ken als de kerken: in de arbeiderskampen van de Rijksdienst Uitvoerende
Werken (opgericht om direct na de oorlog aan werklozen werk te ver-
schaffen), bij het gevangeniswezen, bij de krijgsmacht en in ziekenhuizen.
Het verzoek om humanistisch geestelijke verzorging te mogen bieden,
ontpopte zich tot een langdurige politieke strijd die de rooms-rode coali-
ties van die tijd verdeelde. Het was vooral de strijd voor erkenning van de
humanistisch geestelijke verzorging die in de eerste twintig jaar centraal
stond.481 Het HV meende dat de overheid ongodsdienstige buitenkerkelij-
ken discrimineerde zolang zij het humanistisch geestelijk raadswerk bij
Defensie en Justitie niet toestond. Het was een kwestie van gelijkgerech-
tigheid en daarbij stond niets minder dan de geestelijke vrijheid van bui-
tenkerkelijken op het spel. Voor het HV-bestuur was de erkenning van zijn
geestelijk werk prioriteit. Met beproefde lobbymethoden ging zij aan de
slag: het aanvragen van audiënties, correspondentie aan ministers en poli-
tieke partijen, petities en demonstratieve bijeenkomsten en het inzetten
van humanistische Kamerleden, ministers en de werkgemeenschap in de
PvdA.482

De felle reacties van tegenstanders van humanistisch geestelijke verzorging
in de eerste tien jaar hielpen het HV om zich binnen en buiten het parle-
ment te profileren als bestrijder van discriminatie van buitenkerkelijken.483

Toen in  confessionelen in het parlement zeiden dat geestelijke ver-
zorging door humanisten wezenlijk verschilde met godsdienstige verzor-
ging, aangezien levensbeschouwing en godsdienst toch echt wat anders
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Voortgezet Onderwijs, HTK 1961-1962, 12-07-1962, 3000a. Regeling van het Voortgezet
Onderwijs. HTK, 1961-1962, 27-6-1962: 2880. Regeling van het voortgezet onderwijs, HTK,
1961-1962, 3-4-1962: 2561. Woordenstrijd, De Telegraaf, 4-07-1962; Interessant debat over
vormingsonderwijs Humanistisch Verbond, Friese Koerier, 28-06-1962. 

481 Gasenbeek, Brabers en Kuijlman (2006), 40-41; Flokstra & Wieling (1986), 81; Van Alphen
& Kuijlman (2008), 16.

482 1947-1964 notulen. IISG, Archief PvdA, 2; 6e jaarlijkse centrale bijeenkomst van pro-
testantse geestelijke verzorgers bij de derde en zevende afdeling van ministerie van justi-
tie, 23 september 1954. UA, Archief HV, 75: 484; Nota inzake discriminatie humanistisch
geestelijke verzorging, 10-10, 1960. UA, Archief HV, 75: 488; Anoniem (1949); Journaal uit
eigen land. Misverstand of wanbegrip. Mens en Wereld 4(2), 3-4. m.n.: 3. Zie over de (hu-
manistische) werkgemeenschappen in de PvdA: E.A. Vermeer (1957) Werkgemeenschap-
pen, verzuiling en de rest. Socialisme en Democratie. Maandblad van de partij van de ar-
beid 14(1), 65-72.

483 Zie o.m. J.P. van Praag (1952) Toespraak tot het zesde jaarlijkse congres van het HV 29/30
maart 1952. Het Woord van de Week 5(13), 1-3.
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waren, ging dat de humanistische PvdA-Kamerleden Evert Vermeer en 
Joris in ’t Veld te ver. Zij wezen het parlement op de grote bijdrage die in
hun ogen het humanisme, het HV en de humanistisch geestelijke verzor-
ging voor de maatschappij en PvdA leverden.484 In de vroege jaren vijftig
konden debatten over humanistisch geestelijke verzorging er verhit aan
toe gaan. Dat gaf het HV ook mogelijkheden om zich te laten zien. Il-
lustrerend voor de wijze waarop het HV de weerstand tegen humanistisch
geestelijke verzorging door confessionele partijen inzette voor hun eigen
profilering was de uitspraak van de minister van Justitie H. Mulderije
(CHU), in . Tijdens het debat over de nieuwe beginselwet gevangenis-
wezen haalde Mulderije zich de woede van veel meer dan alleen maar de
HV-sympathisanten op de hals. Dit kwam door zijn uitspraak dat het aan-
bieden van humanistisch geestelijke verzorging in gevangenissen ‘stenen
voor brood’ was – oftewel een waardeloos alternatief op godsdienstige
verzorging.485 Het HV was er als de kippen bij. Dit citaat kon ze goed ge-
bruiken om het niet toelaten van humanistisch geestelijke verzorging in
de krijgsmacht en het gevangeniswezen te zien als bewijs dat humanisten
door de regering als tweederangsburgers werden behandeld. Was het im-
mers niet de minister zelf die humanisten wegzette als minder moreel dan
godsdienstigen? 486 De zaak raakte niet alleen humanisten, maar alle on-
kerkelijken. ‘Er zijn er ook nu nog genoeg die een ongodsdienstig mens
als een gevaar voor de hele samenleving beschouwen’, stelde Van Praag in
.487 Het niet toelaten van humanistische raadslieden betekende volgens
het HV en het humanistisch thuisfront een ontkenning van het geestelijke
leven van buitenkerkelijken, of zoals het sinds  werd genoemd, on-
godsdienstigen.488

Gelijktijdig met het wijzen op de discriminerende houding van anderen,
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484 Bijvoorbeeld In ’t Veld in Algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting 14-1-
1953. HEK 1952-1953: 112-113;. Vermeer in Vaststelling hfdst VIII A (oorlog) en hfdst VIII
B (Marine) 1953, 11-11-1952, HTK 1952-1953, 179. Het humanistisch recht op geestelijke
verzorging werd ook door de VVD ondersteund, zie: Van Baalen e.a. (2001) Vrijheid, ge-
lijkheid en verdraagzaamheid, 292-293.

485 Vaststelling nieuwe beginselwet gevangeniswezen en daarmee verband houdende wij-
zingen van het Strafrecht en Strafvordering, 18-12-1951. HEK 1951-1952, 63.

486 H.G. Cannegieter (1952) Verdrukte minderheden. Het Woord van de Week 5(21), 1-3; J.P.
van Praag, A. Stempels en C.H. Schonk (1952) Stenen voor brood. HV: Utrecht; Ss. (1952)
Stenen voor brood. Mens en Wereld 7(1), 1; Van Alphen & Kuijlman (2008), 18-19; Flokstra
& Wieling (1986), 84-85. 

487 J.P. van Praag (1955) Wat doen jullie nou eigenlijk? Het Woord van de Week 8(23), 1-3,
m.n.: 2.

488 Openbare demonstratieve bijeenkomst van het HV en het Humanistisch Thuisfront, 11 fe-
bruari 1954. UA, Archief HV, 75: 9. Ongodsdienstigen voortaan i.p.v. buitenkerkelijken, vol-
gens de nieuwe beginselverklaring: Humanistisch Verbond zal manifest uitgeven. Het Vrije
Volk, 25-04-1955. Met deze veranderde woordkeus liet het HV aan de kerken zien dat zij
niet alle buitenkerkelijken wilde bereiken, maar enkel hen die zichzelf als ongodsdienstig
zagen. 
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hulde het HV zichzelf in de mantel van verdraagzaamheid. Met regelmaat
benadrukten de humanisten binnen maar vooral ook buiten het parlement
dat het HV de christenen in hun levensovertuiging respecteerde en begrip
had voor hun standpunten.489 Sterker nog, het HV meende zelf het toon-
beeld te zijn van verdraagzaamheid: ‘het laat zien dat verschil van levens-
opvatting nog geen verdeeldheid behoeft te betekenen’, zo stelde het
hoofdbestuurslid Brandt Corstius in .490 Bovendien voerde het HV de
strijd ook buiten het parlement netjes en vermeed zij polemiek.491 Dat ter-
wijl het HV in de jaren vijftig nog steeds object van aanval was van christe-
lijke zijde. Zo kwam het Centrum voor Staatkundige Vorming van de Ka-
tholieke volkspartij (KVP) in  nog met een rapport dat humanistisch
geestelijke verzorging afwees (behalve wanneer er een overduidelijke be-
hoefte aan was in de samenleving). In hetzelfde jaar verscheen het Bis-
schoppelijk Mandement. Daarin werden humanisten als een gevaar neer-
gezet.492 Soms was het humanistische weerwoord in eigen pers fel, maar
het christendom zelf was niet het object van de aanval.493 Met het bena-
drukken van de eigen verdraagzaamheid kon het HV christelijke tegenstan-
ders gemakkelijk als onverdraagzaam wegzetten. Hun onverdraagzaam-
heid zou dan alleen maar tegenstellingen verscherpen en het gemeenschap-
pelijke volksleven ondermijnen.494

Het de ander betichten van onverdraagzaamheid was in die tijd een
krachtige aanval. Geestelijke vrijheid en verdraagzaamheid werden mis-
schien wel meer dan ooit gezien als pijlers van een geestelijke gezonde na-
tie. De circulerende ‘doorbraak’-kritiek op het hokjes- en schotjesdenken
in Nederland, later vaak verzuiling genoemd, zou draaien om het gebrek
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489 Verklaring hoofdbestuur Humanistisch Verbond, NA, Archief AOK en AZ, 2.03.01: 354;
Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond (1954) Het Humanistisch Verbond antwoordt.
Utrecht: HV; Van Praag (1955) Wat doen jullie nou eigenlijk. 

490 J.C. Brandt-Corstius (1952) De derde zondag in september. Het Woord van de Week 5(38)
1-3, aldaar: 3. En ook andere humanisten zien verdraagzaamheid als kenmerkend voor hu-
manisten en iets waaraan zij een belangrijk aandeel kunnen leveren. H. Lips, (1951) Schot-
jesgeest of eenheid. Het Woord van de Week 4(29), 1-5. 

491 H. Bonger (1954) Mild, wijs en….grimmig! Mens en Wereld, 9(2), 1; W. Drees (1951) De be-
tekenis van het Humanistisch Verbond in de Nationale Volksgemeenschap. Mens en We-
reld 6(2), 3.

492 A.G.M. van Melsen (1954) Overheid en verzorging vanwege het Hu manistisch Verbond.
Rapport van Commissie-van Melsen. Den Haag: Centrum voor Staatkundige Vorming; Flok-
stra & Wieling (1986), 158-159.

493 J.P. van Praag (1951) Geen misverstanden. Mens en Wereld 6(5), 3; Van Praag (1952) Toe-
spraak tot het zesde jaarlijkse congres van het HV 29/30 maart; J. van Praag (1953) Ope-
ningstoespraak congres 1953 van het HV. Het Woord van de Week 6(16), 1-4; HV-Hoofd-
bestuur (1955) Nieuwjaarsbrief van het HB van HV. Het Woord van de Week 8(1), 1-3.

494 H. Ploeg jr. (1952) De humanist in de maatschappij. Het Woord van de Week 5(1), 1-3; Ss
(1954) Geestelijke verzorging nu een motie, Mens en Wereld 9(1),5-6; Nota naar aanlei-
ding van de debatten over het humanisme in de eerste kamer op 3 februari 1953. UA, Ar-
chief HV, 75: 741.
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aan samenwerking en verdraagzaamheid tussen de verschillende groepen.495

Binnen en buiten het parlement werd daarmee ‘onverdraagzaamheid’ het
sleutelwoord om in het eerste naoorlogs decennium andersdenkende groe-
pen weg te zetten en te beschuldigen van de hokjesgeest, die het Neder-
landse volk van voor de oorlog zo had verdeeld en kwetsbaar had gemaakt
voor polarisatie. Ook het HV zelf kreeg het verwijt de eenheid van het volk
te ondermijnen door het onderscheid tussen christelijk en niet-christelijk
te verscherpen, de hele heterogene groep buitenkerkelijken voor eigen doel-
einden te claimen en antikerkelijk te zijn.496 Maar het waren vooral de
rooms-katholieken die in deze naoorlogse jaren in de verdediging werden
gedrukt, met hun blinde trouw aan Rome, het beroep op een volgzame ach-
terban en de starre houding tegenover andersdenkenden. Het bisschoppe-
lijke mandement, dat gezien wordt als laatste poging om katholieken in de
eigen ‘zuil’ te houden, werd in grote delen van Nederland geïnterpreteerd
als bewijs van deze onverdraagzame en antimoderne houding.497

De confessionele tegenstand had ook zijn effect op de humanisten die in
de eerste jaren hun vraagtekens stelden bij de onevenredige hoeveelheid
bloed, zweet en tranen die het toelaten van humanistisch geestelijke ver-
zorging bij Defensie en Justitie het HV kostte. Het waren namelijk vooral
het HV-bestuur en de humanisten die actief waren in het geestelijke- en
vormingswerk die de noodzaak van deze strijd voelden. Andere huma-
nisten moesten vaak herinnerd worden aan het belang ervan.498 De hefti-
ge weerstand van confessionele zijde hielp om het minder gepassioneerde
deel van de achterban voor de zaak te winnen. De kwestie werd een sym-
bool voor de toestand van het geestelijke klimaat in Nederland. 
Het toelaten van humanistisch geestelijke verzorging was inhoudelijk geen
slechte kwestie voor het HV om zich mee te presenteren. Ten eerste werd
de humanistisch geestelijke verzorging, net als de humanistische vorming,
gezien als een belangrijk middel om bij te dragen aan de geestelijke ge-
zondheid van buitenkerkelijken. Emancipatie koppelde Van Praag, in een
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495 Van Dam (2011), 52-53; Zie ook: Van Praag, Doorbraak en zuilen. Ideeën en ideologie. UA,
Archief HV, 75: 1526. 

496 Redactie (1947) Debat over het Humanistisch Verbond. Mens en Wereld 2(3), 2; Het Hoofd-
bestuur van het Humanistisch Verbond (1953) Verklaring. Mens en Wereld 8(2), 3; J.P. van
Praag (1953) Uit de Nieuwjaarsbrief. Mens en Wereld 8(1), 1-2.

497 Hans Bornewasser (2005) De KVP in worsteling met de moderniteit. In T. Clemens, P. Klep,
L. Winkeler (red.) Moeizame moderniteit. Katholieke cultuur in transitie. Opstellen voor
Jan Roes (pp. 342-368) Nijmegen: Valkhof Pers; Smulders (1952) Katholieke onverdraag-
zaamheid en het HV. Over hoe humanisten katholieken onverdraagzaamheid verweten,
zie: Het hoofdbestuur (1947) De vastenbrief van de Nederlandse Bisschoppen.Mens en We-
reld 2(2), 3; Hoofdbestuur (1953) Verklaring n.a.v. de herdenking van het 100-jarig bestaan
van de R.K. bisschoppelijke hiërarchie. Mens en Wereld 8(5), 5.

498 Heroma Meilink (1954) Practisch humanisme: iets voor ons? Mens en Wereld 9(4),3; Karel,
Van der Kroef, Huiskes (1989), 31-32. 
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van de zeldzame bijdragen waarin het woord in die tijd viel, niet aan de
rechten maar aan de zelfverwerkelijking en bewustwording van buiten-
kerkelijken.499 Daarnaast werd de strijd voor de humanistisch geestelijke
verzorging neergezet als een kwestie van belangenbehartiging van huma-
nisten én buitenkerkelijken in juridisch-politieke termen. Daarbij kon de
kwestie goed gebruikt worden om de onverdraagzaamheid van het gods-
dienstig volksdeel jegens andersdenkenden bloot te leggen.
Bovendien was het geestelijk werk een onderwerp waar successen in te be-
halen vielen. Ook al duurde het tot midden jaren zestig voordat de krijgs-
macht de eerste humanistisch geestelijke verzorgers binnen liet, de huma-
nisten hadden vanaf de vroege jaren vijftig wel hun wapenfeiten in deze
strijd verzameld. Zo werden door een strategische zet van toenmalig mi-
nister van wederopbouw In ’t Veld, in  de eerste humanistisch geeste-
lijke verzorgers in de arbeiderskampen toegelaten. Het gevangeniswezen
opende in , weliswaar onder voorwaarden, zijn deuren voor huma-
nisten. Het aantal humanistisch geestelijke verzorgers dat toegang kreeg,
was vergeleken met de protestantse en katholieke verzorgers wel laag. Dit
bleef tot in de jaren tachtig een heet hangijzer voor humanisten. 
Gelijktijdig voerde het HV ook in het parlement strijd voor een evenredi-
ge subsidie voor humanistisch vormingscentra met kerken en voor een
evenredige hoeveelheid radio- en televisiezendtijd voor het HV. Vooral het
bemachtigen van zendtijd had de nodige voeten in de aarde. Ondanks de
gastvrijheid van de VARA en incidenteel de AVRO en VPRO aan het HV om
de zondagochtend in te vullen, wilde het HV van meet af aan – net als de
kerken – eigen zendtijd.500 Ook dit gevecht werd niet alleen op grond van
gelijkberechtiging gevoerd, maar ook op grond van de bijdrage die eigen
zendtijd voor radio, en later televisie, aan de geestelijke volksgezondheid
bood. Het waren immers de radioprogramma’s waarmee humanisten bui-
tenkerkelijken konden bereiken om aan hun levensvisie bij te dragen.501

Confessionele voortrekkerij: eed & belofte, zondags- en begrafeniswet
De strijd voor humanistisch vormingsonderwijs, humanistisch geestelijke
verzorging, de zendtijd en de humanistische vormingscentra zijn alle vier
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499 J.P. van Praag, Congres, 1961, geciteerd in S. Meyer (1966) 20 jaar Humanistisch Verbond
(1946-1966). Utrecht: HV, 26.

500 HV-Congresresolutie Radiovraagstuk 1948, NA, Archief van W. Drees, 2.21.286: 242. Zie
voor de subsidie voor het bouwen van kerken; Roethof Prae/advies kerk en staat, waar-
schijnlijk 1957. UA, Archief HV, 75: 740 ; J. ten Brug (1959). Socialistisch geluid over aktu-
eel vraagstuk, de overheid en de bouw van kerken en bezinningscentra. Doorbraak 12(1).
IISG, Archief PvdA, 26; J. P. van Praag (1957) Kerk en Staat. Mens en Wereld, 12(2), 4.

501 Verslag van een audiëntie bij minister Cals OKW op 27 januari 1954. UA, Archief HV, 75:
741; Congresresolutie radio-vraagstuk, 1948; Humanisten vragen rechten. Hervormd Ne-
derland steunt die eis. Rotterdamsch Parool, 13 juli 1959. 
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kwesties geweest waar het ging om erkenning van het HV en het humanis-
me door de overheid. Toch suggereert de literatuur dat de strijd tegen ach-
terstelling van buitenkerkelijken meer behelsde dan deze erkennings-
kwesties. Zo wordt ook het indammen van godsdienstige invloed op het
gebied van wetgeving genoemd. Drie kwesties speelden in de eerste twee
naoorlogse decennia op het terrein van de wetgeving waar de rechten van
godsdienstigen voorrang boven de rechten van ongodsdienstigen kregen:
de kwestie eed en belofte, de bescherming van de zondagsrust en de wij-
ze van lijkbezorging (crematie of begrafenis). Door humanisten en vrij-
denkers werden deze kwesties als bewijs van achterstelling van buitenker-
kelijken gezien.502 Maar wat hebben de in het HV actieve humanisten hier-
aan gedaan?
De kwestie eed en belofte draaide om de rompslomp die buitenkerkelij-
ken tot halverwege de jaren zestig hadden om in de rechtszaal een be-
lofte (‘dat beloof ik’) of bevestiging (‘dat verklaar ik’) af te leggen in
plaats van een godsdienstige eed (‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’).
Wilde je in die tijd een belofte afleggen, dan diende je schriftelijk te ver-
klaren dat je op grond van godsdienstopvattingen onoverkomelijk be-
zwaar had tegen de eedaflegging. In het interbellum bleek dat de con-
sensus te zijn die niet-christenen, waaronder de vrijdenker A.H. Gerhard,
hadden weten te bereiken in het parlementaire debat over gelijkstelling.503

Maar de wet bleef in de ogen van vrijdenkers en ook van de naoorlogse
HV-humanisten een gruwel. Naast de principiële papieren ongelijkheid
was er ook praktisch ongemak: niet iedere rechter aanvaardde die ver-
klaring altijd even gemakkelijk. Vanaf de oprichting ontving het HV-
hoofdbestuur brieven van humanisten die in een rechtbank in de pro-
blemen waren geraakt. 
Het HV wierp zich eind jaren veertig op als belangenbehartiger van bui-
tenkerkelijken in deze kwestie. Het bood praktische steun door de proce-
dure uit te leggen die nodig was om een belofte af te mogen leggen en gaf
(juridische) ondersteuning bij problemen.504 Ten tweede besloot het HV,
zoals een commissie van humanisten het hoofdbestuur had geadviseerd, te
lobbyen voor een gelijkstelling van eed en belofte.505 Het rapport van die
adviescommissie met het pleidooi voor gelijkstelling, werd in  als HV-
standpunt naar buiten gebracht en verspreid onder verschillende kerkge-
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502 M. van den Brink (1946) De Zondagsrust. De Vrijdenker 23(21), 169-170; M. van der Brink
(1946) Zondagsheiliging en zondagsrust. De Vrijdenker, 23(23), 181-182; Flokstra & Wie-
ling (1986), 167-170.

503 Gasenbeek, Kuijlman, Nabuurs (2006) Honderdvijftigjaar vrijdenkersbeweging, 64.
504 Brief F. vd Berkhof aan Mevr. H. Gombert-Edmond, dd. 2-10-1950, UA, Archief HV, 75: 743;

SS (1951) Een verheugend vonnis over de belofte. Mens en Wereld, 6(10), 2; SS (1952) De
humanist en de waarheid. Dat beloof ik. Mens en Wereld, 7(9), 3.

505 Rapport Eed en belofte, 1950. UA, Archief HV, 75: 743.
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nootschappen, rechters, Kamerleden en ministers.506 Het HV werd dusda-
nig serieus genomen dat het Centrum voor Staatkundige Vorming van het
KVP waarschuwde voor de achterliggende motieven van het HV met hun
pleidooi voor gelijkstelling. Met de beoogde wetsverandering zou het HV

volgens dit Centrum niet alleen het voorkomen van onwaarachtigheid op
het oog hebben, maar wilde het HV het humanisme als levensbeschouwing
gelijk stellen aan het christendom.507 Deze felle reactie had kunnen bete-
kenen dat het HV een belangrijk strijdpunt van de eed-en-beloftekwestie
zou maken, maar dat deed het niet.
Na  verdween de kwestie in de ijskast van het HV om er pas in 
weer uit te worden gehaald.508 Zo nu en dan werd in het tijdschrift nog
melding gemaakt van deze discriminerende situatie,509 maar van een par-
lementaire lobby was geen sprake. Uit de stukken die bewaard zijn geble-
ven, is er maar een enkel geval bekend dat een humanist de kwestie onder
de aandacht heeft gebracht bij de politiek.510 Het hoofdbestuur vergoe-
lijkte zijn eigen passiviteit in deze kwestie. De gelijkberechtigingsstrijd had
op dit punt minder prioriteit, aangezien deze ongelijkheid maar tot rela-
tief weinig moeilijkheden in de rechtbank leidde en de politieke partijen
goed reageerden op de voorkomende gevallen.511 Met andere woorden, de
humanisten vonden de strijd voor gelijkstelling van eed en belofte welis-
waar belangrijk, en zeker een zaak voor het HV, maar vonden de kwestie
te weinig urgent om er tijd en energie in te steken. 
Naast de kwestie eed en belofte speelde sinds eind jaren veertig de dis-
cussie over de Zondagswet, een wet waarbij de gemoederen tussen libe-
ralen en sociaaldemocraten enerzijds, en confessionele partijen anderzijds
hoog opliepen. De Zondagswet was volgens de zittende regering nodig
om de publieke zondagsrust te handhaven. De oude wet was verouderd
en werd niet meer nageleefd. Het nieuwe wetsvoorstel diende net als de
oude wetgeving vooral de wens van de kerken om de godsdienstoefenin-
gen op zondagmorgen te beschermen tegen allerlei ‘openbare vermake-
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506 Eed en belofte. Mens en Wereld 12-12-1950, briefwisseling episcopaat, 14-02-1951, 2-07-
1951, 31-03-1952, brief Stempels aan Berkhof, 1-10-1950, briefopzet, 8-11-1950.UA, Archief
HV 75:743; Via E. Vermeer belandde het rapport bij de raad van ministers, 1950. NA, Ar-
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507 H. Godding O.P. Eed & belofte. De Tijd, 12-12-1952. 
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het kabinet (Belofte gelijk aan eed. Het Vrije Volk, 22-02-1969) was het kabinet ruim een
jaar eerder onder leiding van minister Carel Polak al bezig met herziening van deze wet-
geving: Heer Polak, minister van Justitie, ingezonden 7 oktober 1968. Aanhangsel tot het
verslag van de HEK 1968-1969. 

509 En dat sijpelde ook door in de pers. Mens en Wereld aangehaald in o.m.: Eed meer waard
dan belofte. Leeuwarder courant, 02-08-1960.

510 Een van de weinige stukken die contact met politieke partijen hierover bevestigd is: Brief
B.J. Max aan de heer J.H. Scheps, dd. 20-11-1965. UA, Archief HV, 75: 743. 

511 B.J. Max, Brief aan mej. de Vries, dd 5-02-1966. UA, Archief HV, 75: 743.
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lijkheden’.512 Het wetsvoorstel stond begin jaren vijftig volop in de aan-
dacht. Zeker omdat de liberalen in de Kamer stevig tegen deze ‘dwang-
wet’ en ‘dode letter’ ageerden, om zo hun onderscheidende positie ten op-
zichte van sociaaldemocraten duidelijk te maken. Maar ook omdat ver-
scheidene sportverenigingen en religieuze minderheden – bijvoorbeeld jo-
den – protest aantekenden.513 De Zondagswet, die in  werd aangeno-
men, kende een hoog compromisgehalte en een open karakter om zo de
grootste regeringspartijen, de PvdA en KVP van het kabinet Drees-III, te-
vreden te stellen. Zo kon ondermeer elk kabinet openbare vermakelijk-
heden op een zondag verbieden of toestaan.
Het HV reageerde op het tumult over de nieuwe Zondagswet zoals we in-
middels gewend zijn: het stelde een adviescommissie in die zich over de
zaak moest buigen. De commissie heeft echter nooit gefunctioneerd: er ver-
scheen geen rapport en het is maar de vraag of de commissieleden ooit bij
elkaar zijn geweest.514 Ook in Mens en Wereld valt vooral het stilzwijgen
over het wetsvoorstel op. Het was slechts de liberaal A. Stempels die 
tegen de wet ageerde vanwege de eenzijdige behartiging van christelijke be-
langen.515 Waar de vrijdenkersbeweging de Zondagswet als een ‘discrimi-
natie van ongelovigen’ neerzette, liet het HV-hoofdbestuur de wet zonder
kritische noot passeren: met enige mitsen en maren werd deze geaccep-
teerd.516 Allereerst omdat een wekelijkse rustdag volgens de bestuurders ge-
wenst was, maar vooral ook omdat de humanistische levensovertuiging het
respect voor christelijke gebruiksrituelen met zich mee diende te bren-
gen.517 Het hoofdbestuur problematiseerde niet de beperkingen die de wet
aan andersdenkenden oplegde om deze christelijke rituelen te eerbiedigen,
ondanks een poging uit de achterban.518 Zo betoogde de humanist Roethof
dat de humanist in deze kwestie ‘maar moest bedenken dat in een gemeng-
de samenleving geven en nemen op een gegeven ogenblik noodzakelijk
zijn.’519 De Zondagswet werd dus op het moment van het parlementaire de-

 DEEL I DE HUMANISTISCHE BEWEGING

512 Van Baalen e.a. (2001), 245-328.
513 Een dode letter zegt mr. Oud. Nieuwsblad van het Noorden, 21-03-1953; Meningen over

zondagswet rijkelijk gevarieerd, Het Vrije Volk, 19-03-1953; Zondagsrust en sportbeoefe-
ning. Een belangrijk probleem. Friese Koerier, 24-02-1953. Winkelsluiting, Nieuw Israëli-
tisch Weekblad, 15-05-1953.

514 Stukken betreffende het wetsontwerp tot wijziging van artikel 7 in de Zondagswet en de
samenstelling van de Commissie Zondagswet, 1948-1975 . UA, Archief HV, 75: 745.

515 Ss (1951) Zondagswet, een eenzijdige bescherming van belangen. Mens en Wereld 6(7-8), 3.
516 Anoniem (1953) De nieuwe zondagswet. De Vrijdenker 30(14), 3-4; C. (1953) Overbodig

zondagsrust en dwaze bemoeizucht. De Vrijdenker, 30(14), 1-3. Roethof; Praeadvies Kerk
en Staat, z.j., Utrechts Archief, Archief HV, 75: 740.; J. v. P. (1955) Crematie en christelijke
zede, Mens en Wereld. 10( 4), 4-5.

517 Roethof, Praeadvies Kerk en Staat, z.j.
518 Beschrijvingsbrief 9e jaarlijkse congres HV, 23/24 april 1955. HHC, Archief HV Amsterdam,

niet geïnventariseerd.
519 Rth (1955) Crematie en Zondagswet. Mens en Wereld 10(14), 5.
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bat gebruikt om de verdraagzaamheid van humanisten en HV te tonen. Het
paste dan ook goed in het betoog van humanisten dat zij niet de rechten
van kerkelijken wilden bestrijden, maar er iets positiefs naast wilden zet-
ten. De acceptatie van de Zondagswet door het HV had natuurlijk ook al-
les te maken met de politieke kleur van de wet: de meeste humanistische
bestuurders waren immers van de PvdA en wilden de partij, ook uit strate-
gische overwegingen met het oog op subsidiëring van andere activiteiten,
niet afvallen. Na de aanname van de Zondagswet werd de kwestie nog wel
gebruikt om het confessionele karakter van de wetgeving aan te tonen, maar
pas midden jaren zestig werd er tegen geageerd. Tegen die tijd was de maat-
schappelijke steun voor de wet drastisch afgenomen en waren er grote stap-
pen gezet in de uitbouw van de eigen organisatie.520

Waar humanisten de Zondagswet onder het mom van respect en begrip
voor christenen gemakkelijk accepteerden, lag dat net iets anders bij de der-
de kwestie: het wetsvoorstel rondom crematie. Crematie kwam tot op dat
moment niet voor in de begrafeniswet, die slechts sprak over wettelijke ver-
eisten voor het begraven. Crematie was noch legaal noch illegaal; het werd
gedoogd. Een nieuwe begrafeniswet diende ook crematie voortaan wette-
lijk te regelen.521 Hoewel de meeste humanisten zich realiseerden dat cre-
matie niet alleen een kwestie voor buitenkerkelijken was, had het wel die
lading gekregen. Dat is ook historisch te begrijpen: vanaf eind negentiende
eeuw streden de vrijdenkers en vrijmetselaars voor volledige gelijkstelling
van crematie met begraven.522 En ook na de oorlog wezen vrijdenkers in
hun periodieken fijntjes op de bevoorrechting van het kerkelijke volksdeel
door zo veel geld voor begraafplaatsen beschikbaar te stellen.523

Toch duurde het een tijd voordat humanisten zich met de crematiewetge-
ving gingen bemoeien. Vanaf eind jaren veertig boog het rooms-rode ka-
binet zich over de verouderde begrafeniswet. De rooms-katholieke mi-
nister Louis Beel won advies in van confessionele zijde en van de crema-
tieverenigingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken leek ook open te
staan voor advies van het HV.524 De KVP erkende het HV dus wel als waardi-
ge gesprekspartner, als belangenbehartiger voor een deel van de buiten-
kerkelijken. Hoe dit contact verder is verlopen is onbekend, mogelijk trok
de minister zijn uitnodiging weer in, maar feit was dat het HV geen deel
van de commissie uitmaakte. Het HV-hoofdbestuur had in  zelf nog
geen uitgekristalliseerde visie over de kwestie. Naar aanleiding van de plan-
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nen voor wetswijziging waren er wel plannen voor een commissie die zich
met de zondagsrust en crematie bezig zou houden, maar daar kwam wei-
nig van terecht. Blijkbaar stond ook de begrafeniswet uiteindelijk toch niet
hoog genoeg op de agenda. Het HV liet weinig van zich horen, ook al was
het al eerder bekend dat in het wetsvoorstel crematie niet gelijkgesteld zou
worden met begrafenis.525 Zo werden in het rapport dat als basis voor de
nieuwe wet zou dienen, crematiepraktijken gelegaliseerd maar wel met
flinke beperkingen.526 Desondanks hadden representanten van de crema-
tieverenigingen aan het rapport hun akkoord gegeven. Dat was waar-
schijnlijk de reden dat ook In ’t Veld en de rest van de PvdA-ministers geen
probleem zagen toen het rapport in de ministerraad werd besproken. Flok-
stra en Wieling suggereren dat humanisten vanwege hun grote vertrouwen
in de PvdA niet op de kwestie ingingen. Toch weerhield dat grote vertrou-
wen het HV er niet van om zich te verdiepen in andere kwesties zoals de
eed & belofte, maar ook bijvoorbeeld te reageren op het wetsvoorstel met
betrekking tot lichtvaardige echtscheidingen.527 Waarom grepen huma-
nisten het wetsvoorstel om lichtvaardige echtscheidingen tegen te gaan wel
aan om hun eigen standpunt over de toelaatbaarheid van echtscheiding te
verduidelijken – ook al kon niet over alles een eensluidende conclusie wor-
den verkregen – en roerden zij zich niet over crematiewetgeving?
Het was pas na het heftig parlementair debat begin februari  dat hu-
manisten hun passiviteit over de kwestie doorbraken. De wet kreeg hefti-
ge weerstand van de VVD-fractieleider Pieter Oud. Oud had de zaak op
scherp gesteld met zijn stelling dat de bijzondere bepalingen voor crema-
tie in strijd waren met de geestelijke vrijheid, vrijheid van godsdienst en
mensenrechten. En hoewel veel PvdA-kamerleden, ook de humanistische,
voor de voorgestelde amendementen van Oud hadden gestemd om de dis-
criminerende bepalingen voor crematie te wijzigen, bleven zij vóór aan-
name van de wet ook al kregen de amendementen niet voldoende steun.528

Aangezien het HV zich als voorvechter van de geestelijke vrijheid presen-
teerde, voelde Van Praag zich gedwongen om zijn persoonlijke visie op de
kwestie te geven. Hij erkende dat de speciale bepalingen voor crematie dis-
criminerend waren, maar meende desondanks dat het compromis aanvaard
moest worden. Deels uit verdraagzaamheid en respect voor het christelijk
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525 Er zijn geen archiefstukken en nauwelijks artikelen in Mens en Wereld over deze wetge-
ving rond die periodes gevonden. Een uitzondering was: B. C. (1952) Een Nederlandse tra-
ditie. Mens en Wereld. 7 (3), 3.

526 Van Baalen e.a. (2001), 250-255.
527 Rapport Eed en belofte, 1950. UA, Archief HV, 75: 743; Brandt Corstius e.a. (1950) Rapport

van de echtscheidingscommissie ingesteld door het hoofdbestuur van het Humanistisch Ver-
bond; B.C. (1950) De humanistische opvatting van het huwelijk. Mens en Wereld 5(5), 3; Zie
voor de positie van humanisten over echtscheiding, hoofdstuk 2, m.n.: 66-67.

528 Reactie van M. Stevens (1955) Ik denk er zo over. Crematie en christelijke zede (1). Mens
en Wereld 10(6), 9.
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deel van de samenleving, deels omdat de nieuwe wet ondanks alle mitsen
en maren een verbetering was vergeleken met de oude.529 Zo vond Van
Praag het bijvoorbeeld geen probleem dat crematie niet mogelijk werd ge-
maakt in gemeentes waarvan de bevolking overwegend godsdienstig was.
Daarin volgde het HV de legitimatie van de acceptatie van het wetsvoorstel
door de PvdA -voorzitter: begraven was volgens hem zo’n diepgewortel-
de ‘christelijke zede’, dat het in een overwegend christelijke samenleving
te begrijpen was dat er enige beperkingen opgelegd werden aan de crema-
tiepraktijk, die als antichristelijk werd beschouwd.530

Niet iedereen in het HV kon zich in de visie van Van Praag vinden. Ouds
stellingname over de wet werkte activerend, niet alleen voor veel huma-
nisten maar ook voor de Nederlandse crematieverenigingen die zich
distantieerden van hun representanten die eerder voor de strekking van de
wet hadden getekend. Liberale (Oud), vrijzinnig-protestante, hervormde
(Banning) en humanistische (Stuiveling, Van der Wal) prominenten kwa-
men aan het woord op de door de crematieverenigingen georganiseerde
protestbijeenkomsten. Deze hadden als doel om de stemming in de Eerste
Kamer te beïnvloeden. Van der Wal ageerde tegen de humanisten in het HV

die de wet net als de PvdA aanvaardden als stap in de goede richting: een
leemte was in zijn ogen nog altijd beter dan een wet die als recht door het
leven gaat.531 Vooral de ‘kinderbepaling’ in het wetsvoorstel was voor de
humanisten een doorn in het oog. Daarmee zou namelijk ouders het recht
ontzegd worden om hun kinderen te laten cremeren als de minderjarige
kinderen op het moment van overlijden zouden verblijven in een pedago-
gische instelling die crematie niet toestond. 
Anders dan de crematieverenigingen die de gehele wet verworpen wilden
zien, koos het HV voor een andere weg en lobbyde, zonder succes, voor
aanvullingen.532 Na de aanname van het wetsvoorstel in het parlement,
verenigden de verschillende stemmen in het HV zich: sindsdien wijdde het
HV zich aan de lobby om discriminerende bepalingen van de wet te her-
zien, in eerste instantie binnen de ruimte die de wet daarvoor bood.533 Cre-
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529 J. v. P. (1955) Crematie en christelijke zede.
530 Van Baalen e.a. (2001), 247, noot 259.
531 Vereniging voor Facultatieve lijkverbranding ‘s Gravenhage, Vereniging voor crematie Am-

sterdam (voorheen AVVL) (1955) Het gaat om geestelijke vrijheid. Redevoeringen, uitge-
sproken gedurende de protestvergadering op 6-04-1955 in Concertgebouw te Amsterdam
en op 11 mei 1955 in het gebouw voor kunsten en wetenschappen te S-Gravenhage. Bei-
de verenigingen dienden een motie in om het wetsontwerp niet aan te nemen: HEK, zit-
ting 1954-1955, 47ste vergadering, 7 juni 1955. Zie voor de rede van Stuiveling: G. Stuive-
ling (1955) Over vrijheid en crematie. Rekenschap 2(2) 58-64. Al eerder had Stempels zich
hierover uitgesproken: A. Stempels (1955) De vrijheid in gevaar. Rekenschap 2(1), 11-17.

532 Brief J.P. Van Praag aan J. In t Veld, dd. 2-5-1955; Adres HV aan de Eerste Kamer, dd. 12-
03-1955, UA, Archief HV 75: 752.

533 B.J. Max, Voorontwerp Nota terzake van wenselijke technische herzieningen van de wet
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matie werd daarmee uiteindelijk een humanistisch speerpunt en werd veel-
vuldig aangegrepen om de achterstelling van buitenkerkelijken te tonen en
de noodzaak van het HV meer dan ooit te bewijzen.534

De lobby van het HV voor crematie werd in de geschiedschrijving in de tijd
teruggeprojecteerd. Zo werd in plaats van de interne verdeeldheid over ac-
ceptatie van de compromiswet gesteld dat Van der Wal slechts vanwege
slechte timing niet voor het HV had kunnen spreken.535 Ook werd de lan-
ge periode van passiviteit van de kant van het HV ten aanzien van deze
kwestie gerelativeerd en werd de minister verweten humanisten geen plek
aan de onderhandelingstafel te hebben geboden.536 Maar niet uitgenodigd
zijn, had het HV nooit weerhouden op eigen initiatief een rapport op te
stellen en toe te zenden aan politici. Bovendien had de minister van Bin-
nenlandse Zaken het HV in  laten weten dat hij op termijn graag de ge-
dachte van het HV over de nieuwe wet wilde horen.537

Het tumult rondom de crematiewet liet zien dat het HV niet automatisch
ageerde tegen een wet die als discriminerend voor buitenkerkelijken kon
worden gezien. De discriminatie werd pas van belang op het moment dat
de VVD er een grotere strijd voor geestelijke vrijheid en verdraagzaamheid
van had gemaakt. Daarop konden humanisten natuurlijk niet achterblij-
ven, ook al werd de wet niet eenduidig afgekeurd. Alle humanisten keur-
den de discriminerende bepalingen af, maar verschilden van mening of
daarom het voorliggende wetsvoorstel in zijn geheel afgekeurd diende te
worden. Nog op het congres eind april waarschuwde Van Praag dat veel
humanisten de bestaande discriminatie waarop de nieuwe wet een verbe-
tering was, niet zagen. Desondanks meende ook hij dat humanisten zich
te laat met deze kwestie hadden bemoeid.538
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op de lijkbezorging van 7 juli 1955, UA, Archief HV, 75: 752. Aanvraag tot stichting van
een crematorium, het Vrije Volk, 14-03-1961. Humanistisch Verbond: wijziging gewenst in
wet op lijkbezorging. Het Vrije Volk, 9-04-1958; B.J. Max aan minister BIZA, 4-12-1963 over
Adviescommissie Crematie; Max Rood, Nota over de stand van zaken in adviescommissie
crematie, 25-01-1965; Brief van J. van den Ban aan leden Dagelijkse Bestuur van het HV,
7-11-1958. UA, Archief HV, 75: 752.

534 Humanisten kunnen niet gerust zijn. Friese Koerier, 25-04-1955; Het HV wilt meer geres-
pecteerd worden. Leeuwarder Courant, 23-04-1956. Humanistisch Verbond zal manifest
uitgeven, Het Vrije Volk, 25-04-1955.; Voorzitter op congres: ‘Taak van Humanistisch Ver-
bond begint’, De Telegraaf, 25-04-1955. J.P. Van Praag (1955) Tienvoudige toewijding,
Mens en Wereld 10(9), 1-2; Jaarverslag 1955. Beschrijvingsbrief 10e jaarlijkse kongres HV,
21-22 april 1956, Congressen. HHC, Archief HV Amsterdam niet geinventariseerd.

535 H. Bonger (1956), Bouwstenen tot de geschiedenis van het HV. Rekenschap 3(1), 9-66; Vgl:
H.B.J. Waslander (1956) Humanisme als grondslag voor de politieke keuze. Rekenschap 4
december 3(4), 214-218. 

536 Verwijt van Van Praag aan minister: Beschrijvingsbrief 10e jaarlijkse kongres HV.
537 Brief van ministerie van BIZA aan het HV-Hoofdbestuur, dd 18-12-1948.
538 Notulen van het negende jaarlijkse congres, 23 en 24 april 1955, congressen hoofdbestuur.

HHC: Archief HV Amsterdam, niet geïnventariseerd.
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Redenen voor selectieve strijd? 
Het hoofdbestuur van het HV stond een stuk minder snel op de barricades
voor de belangen en rechten van buitenkerkelijken wanneer deze niet ver-
bonden waren met de erkenning van het humanisme als levensbeschou-
wing en het HV als organisatie. De gelijkstelling van de belofte aan de eed
kreeg snel geen prioriteit meer. Ook al was de wet nog niet veranderd; aan
de discriminerende bepalingen in de nieuwe wet omtrent crematie werd
pas aandacht besteed toen de liberalen van de discriminatie een aanval op
de geestelijke vrijheid hadden gemaakt. En humanisten wilden zich al he-
lemaal niet bemoeien met de Zondagswet, onder het mom van verdraag-
zaamheid en respect voor de christelijke meerderheid. Ook het debat
rondom de kerstening van het openbaar onderwijs laat zien dat het hoofd-
bestuur andere belangen van buitenkerkelijken op de voorgrond zette dan
een groot deel van hun achterban en de vrijdenkersbeweging in deze
kwestie van het HV wilden zien. 
Er zijn een aantal redenen waarom het HV, dat erkend wilde worden als
vereniging die streed voor gelijkberechtiging van buitenkerkelijken, voor-
al streed voor de uitbouw van de eigen vereniging en gelijkberechtiging
van de eigen diensten als humanistisch geestelijke verzorging, huma-
nistisch vormingsonderwijs, eigen zendtijd en vormingscentra. De eerste
reden is ideologisch van aard. De vier humanistische diensten waren allen
middelen in de strijd tegen het nihilisme. In de ogen van iemand als Van
Praag dienden deze middelen vooral het belang van de buitenkerkelijken,
nog meer dan het belang van de humanisten zelf, die immers al over een
geestelijk leven beschikten. Zonder wilsverklaring zichzelf en eigen kin-
deren mogen cremeren; de belofte in plaats van een eed bij de rechtbank
of in het parlement mogen afleggen; zondag naar eigen believen invullen
– dat waren kwesties waarin het volgens humanisten inderdaad draaide om
de belangen en rechten van buitenkerkelijken. Desondanks deed volgens
het HV-hoofdbestuur de strijd voor deze kwesties er simpelweg minder toe
dan de strijd tegen het nihilisme. De strijd voor de humanistische diensten
draaide immers om meer dan wettelijke discriminatie; de geestelijke ont-
plooiing van de buitenkerkelijken had prioriteit. Ongeacht of de buiten-
kerkelijken zelf dat belang van het HV nu wel of niet in zouden zien. Met
de geestelijke wederopbouw van het onkerkelijk volksdeel werd, zoals be-
schreven in het vorige hoofdstuk, ook het algemene belang van de samen-
leving gediend. De grote strijd tegen het nihilisme was sterk verweven met
een onderdeel van de kleine strijd, namelijk de gelijkberechtiging van hu-
manistische diensten. De voorzichtige omgang met andersdenkenden als
de kerken en een politieke partij als de PvdA is dan ook vanuit de ideolo-
gie te begrijpen. De andere kwesties, waar slechts rechten van buitenker-
kelijken in het geding waren, maar niet zozeer de geestelijke ontplooiing,
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konden vanuit ‘tactisch oogpunt’ wel wachten. Een bijkomstigheid van
deze selectie van strijdpunten was dat het HV zijn eigen karakter ten op-
zichte van de vrijdenkers duidelijk kon maken. 
Ook de financiële kant van het verhaal speelde een rol in de selectie van
strijdpunten. De strijd voor gelijkberechtiging van humanistisch vor-
mingsonderwijs, humanistisch geestelijke verzorging en humanistische
vormingscentra was veelal een strijd om een gelijkwaardige verdeling van
gelden over de kerken en het HV. Zo ging er ook meer aandacht uit naar
de humanistisch geestelijke verzorging bij de krijgsmacht en het gevange-
niswezen, dan naar het geestelijk werk in zorginstellingen. Dat werd im-
mers niet betaald door de overheid. Bovendien werd het zieken- en be-
jaardenbezoek door het HV niet erkend als volwaardige geestelijke ver-
zorging, maar gezien als plaatselijk vrijwilligerswerk.539

Het HV verschijnt uiteindelijk als een vereniging die opkwam voor die
rechten en belangen van de groep buitenkerkelijken die volgens huma-
nisten van belang voor die groep waren, namelijk de belangen die de
geestelijke ontplooiing van buitenkerkelijken verder zou helpen. Van
Praag zag het als de verantwoordelijkheid van humanisten om anderen, de
buitenkerkelijken, te helpen met hun emancipatie in de betekenis van be-
wustwording en zelfverwerkelijking.540 De gelijkberechtiging van de hu-
manistische diensten diende dan niet zozeer de ‘emancipatie’ van de eigen
groep, oftewel buitenkerkelijken die al bij het HV waren aangesloten, maar
vooral het grote onkerkelijke volksdeel dat (nog) niet de weg naar het HV

had gevonden. De analyse van de lobby van humanisten in de eerste twin-
tig jaar maakt duidelijk dat het HV-hoofdbestuur meende te weten wat no-
dig was voor deze grotere groep buitenkerkelijken, en ook wat dus even
kon wachten. In sommige kwesties voelde het HV-hoofdbestuur zich door
de achterban en de VVD gedwongen om in tweede instantie wél op te tre-
den. 

3.2 (On)zichtbaarheid van de lobby voor gelijkberechti-
ging (1965-1985)

De jaren zeventig: het HV op zoek naar meer dan belangenbehartiging
Midden jaren zestig keek het HV-hoofdbestuur tevreden terug op de eer-
ste twintig jaar: ze hadden wapenfeiten behaald op het gebied van gelijk-
berechtiging van humanistisch geestelijke verzorging, vormingsonderwijs
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539 Kuijlman (2013) Oorsprong, grondslagen en ontwikkeling van humanistisch geestelijk
raadswerk, hoofdstuk 2 en 4; Van Baalen (1998a).

540 Van Praag (1961) Congres.
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en zendtijd. Met een minister-president, Jo Cals, die sprak over het christe-
lijk-joodse denken én over het humanisme als grondslag van Nederland-
se traditie, meende Van Praag in  te mogen stellen dat de strijd om er-
kenning en gelijkgerechtigheid achter de rug was. Nu zou er een nieuwe
fase aanbreken waarin de strijd van humanisten tegen nihilisme centraal
zou komen te staan in het HV.541 Ondanks deze retoriek om zo het be-
staansrecht van het HV in het verleden en in de toekomst te bevestigen,
bleef het gevecht om erkenning van de humanistische diensten tot zeker
midden jaren tachtig aan de gang. De toelating van humanistisch geestelij-
ke verzorgers was weliswaar geregeld, maar de strijd om gelijke behande-
ling was geenszins beëindigd. Humanistisch geestelijke verzorging was
nog steeds getalsmatig en qua rang en bezoldiging achtergesteld bij de
godsdienstige variant. En de radio- en televisiezendtijd van het HV was zeer
beperkt vergeleken met die van de kerken. De issue van bezoldiging en er-
kenning van het humanistisch opleidingsinstituut moest aan de kaak wor-
den gesteld. Qua argumentatie was sinds midden jaren zestig vrij weinig
veranderd: het draaide nog steeds om gelijkberechtiging, geestelijke vrij-
heid en discriminatie van buitenkerkelijken, hoewel er nu ook pragmati-
sche argumenten (zoals overspanning bij geestelijke verzorgers) werden
aangehaald. Ook de werkwijze was constant gebleven met de brieven aan
en audiënties bij ministers en de lobby binnen de PvdA, VVD en nieuwko-
mers als D’.542

Hoewel het hoofdbestuur veel tijd en energie bleef besteden aan de parle-
mentaire lobby voor humanistische diensten, was er wel wat veranderd
deze jaren. De parlementaire lobby voor de humanistische diensten stond
eind jaren zestig en begin jaren zeventig veel minder in het centrum van
de publicitaire aandacht binnen het HV. Werd voorheen de strijd voor ge-
lijkberechtiging van humanistisch geestelijke verzorging nog gebruikt om
de achterban te mobiliseren, het HV te legitimeren en te profileren, eind ja-
ren zestig werd de achterban nauwelijks op de hoogte gehouden van de
politieke lobby van het HV voor deze gelijkberechtiging. Historici noemen
de nieuwe fase van het HV in navolging van tijdgenoten een fase van ‘her-
kenning’.543 Humanisten hadden nu de taak duidelijk te maken waar het
HV en het humanisme voor stond. Erkenning en gelijkberechtiging bleken
onvoldoende krachtige kwesties te zijn voor humanisten om het HV op te
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541 Jaap van Praag (1966) Humanisme. Uitdaging & Antwoord. Mens en Wereld 21(4), 3, 8; B.
(1966) Het feest is voorbij, het werk gaat door. Mens en Wereld 21(5), 1. Jaap van Praag
(1966) Wat bezielt ze toch? Het Woord van de Week 19(8), 1-3.

542 HV aan minister van Defensie, 1-6-1967, 28-7-1967, 18-04-1967. NA, Archief ministerie van
Defensie. 2.13.183: 38; Van Alphen & Kuijlman (2008), 59-64; Theo Polet (1973) De Radio-
zendtijd van het verbond (II). Een stukje geschiedenis. Mens en Wereld 28(17), 6-7. 

543 B. (1967) Het komende congres van het Humanistisch Verbond. Mens en Wereld 22(5), p.
1,4; Gasenbeek, Brabers, Kuijlman (2006), 42-43; Flokstra & Wieling (1986), 48-52.
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profileren en het bestaan te legitimeren. In de vorige hoofdstukken werd
duidelijk dat een groot deel van de achterban eind jaren zestig een HV wil-
de dat meer deed dan enkel op de bres te springen voor de eigen diensten
die vooral voor de eigen leden van belang zouden zijn. Ook veel van de
nieuwe hoofdbestuursleden streefden naar een HV met een groter maat-
schappelijk belang. Daarnaast sprak de parlementaire strijd voor de eigen
diensten eind jaren zestig minder tot de verbeelding. Het ging nu niet meer
om uitsluiting van humanistische raadslieden bij Defensie of Justitie, maar
om kwesties als gelijke aantallen, gelijke voorwaarden en gelijk salaris. 
De erkenningskwesties verdwenen eind jaren zestig naar de achtergrond.
Gelijkberechtigingkwesties, de Zondagswet, crematie en de eed en belof-
te kregen in eerste instantie midden jaren zestig juist meer aandacht, zo-
wel in woord als daad.544 Zo nam de latere voorzitter (maar toen nog ge-
woon hoofdbestuurslid) Rood in  afscheid van de grote verdraag-
zaamheid van het HV voor christelijke gebruiken. Hij riep het HV op dat
het niet mocht rusten totdat de laatste achterstelling van niet-christenen in
de wet in Nederland verdwenen was: ‘Ook al heet het in de wet dat ieder
voor de wet gelijk is, de confessionele meerderheid legt dat zo uit dat zij
wel bepaalt wat de niet-confessionelen in hun privéleven mogen. Dat op
die manier de individuele vrijheden een paskwil dreigen te worden, toont
het getraineer met de crematiegelijkstelling wel duidelijk aan.’ 545 De kwes-
ties zelf waren trouwens in Nederland geen groot strijdpunt meer. De
meeste kerken waren voorstanders van gelijke behandeling van begrafenis
en crematie, en hun positiebepaling ten opzichte van eed en belofte was
eveneens verschoven.546 De zondagswet had meer voeten in de aarde en het
HV bleef hier aandacht voor vragen.547 Ook in kwesties als de bede in de
troonrede en het grote aantal confessionele burgemeesters moest de con-
fessionele dominantie ingedamd worden.548

Het was die strijd tegen de ‘dwingelandij’ van confessionelen via de wet-
geving waar het HV na de mislukte flirt met de revolutionaire maatschap-
pijcritici op teruggreep voor zijn legitimatie en profilering zoals we in
hoofdstuk  en  zagen. Daarvoor werd vooral de greep van confessione-
len op kwesties als abortus, geboorteregeling, samenlevingsvormen en eu-
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544 H. Roethof (1967) Waar staat de humanist. Mens en Wereld (22) 9: 4, 5. Rood nam namens
het HV plaats in een adviescommissie over de herziening van de crematiewetgeving. Zie:
Nota over de stand van zaken in adviescommissie crematie 25-01-1965, door M. Rood aan
HV-hoofdbestuur. UA, Archief HV, 75: 752; Brief HV aan minister van Justitie over de ge-
lijkstelling eed en belofte, 22 juni 1968, UA, Archief HV, 75: 743.

545 M. Rood (1967), Het is weer zover, gesol met crematie duurt voort. Mens en Wereld 22(2),
1, 3. 

546 A.L. Constandse (1968) Zweren, beloven of… huicheldwang. Mens en Wereld 23(15), 1.
547 Hoofdbestuur (1975) Open brief. Humanist 30(18), 5.
548 A.J. Wichers (1974) Hoofdbestuur. Humanist 29(16), 2; W.C. Fiege (1974) In de marge. Hu-

manist 29(3), 2.
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thanasie naar voren geschoven. Zo wisten humanisten hun strijd tegen de
dominante positie van confessionelen neer te zetten als een strijd voor op-
timale zelfverwerkelijking. Die strijd zou niet alleen van belang zijn voor
hun directe achterban, maar voor iedereen. Die strijd voor optimale zelf-
verwerkelijking door gelijke rechten voor iedereen (ongeacht verschillen)
was logischerwijs in  dan ook het eerste punt van het Humanistisch
Perspectief.549

De lobby voor de eigen humanistische diensten was volgens de huma-
nisten echt iets anders. Meestal werd die lobby begrepen als belangenbe-
hartiging voor de eigen doelgroep: nuttig, maar van minder groot maat-
schappelijk belang dan de strijd voor optimale zelfverwerkelijking.550 Dat
was ook te zien aan de publicitaire aandacht die uitging naar deze lobby.
De redacteuren van de humanistische media schonken vanaf  meer aan-
dacht aan de parlementaire strijd voor de humanistische diensten in ver-
gelijking met eind jaren zestig en begin jaren zeventig. In vergelijking met
de eerste twintig jaar was deze aandacht echter minimaal.551

Hoewel het HV meerdere publieke verklaringen over abortus uitgaf en zich
inzette voor uitbreiding van wettelijke mogelijkheden tot samenwonen,552

moet het handelen van het HV op de zelfbeschikkingsrechtkwesties ook
weer niet overschat worden. Euthanasie bijvoorbeeld was een van de the-
ma’s die het HV sinds  gebruikte om op de confessionele invloed op het
persoonlijke leven te wijzen.553 Het waren echter vooral individuele hu-
manisten (in plaats van het HV als organisatie) die hier, zeker in de eerste
helft van de jaren zeventig, actief voor lobbyden, zoals Kennedy opmerk-
te in zijn beschrijving van het euthanasiedebat in Nederland.554 Zo bracht
het HV in  geen publieke verklaring uit toen een arts vervolgd werd na
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549 Anoniem (1973) Humanistisch Perspectief. Humanist 28(8), 8.
550 Rood (1973) Openingsrede; Rood (1977) Congresrede. De belangenbehartiging van bui-

tenkerkelijken werd onderscheiden van de strijd om de maatschappij in minder dwang-
matige confessionele richting te beïnvloeden, zie: A.J. Wichers (1973) Hoofdbestuur. Hu-
manist 28(1), 2-3. Een uitzondering was: S. Van Daalen (1973). De patiënt mag ook iets zeg-
gen, Rekenschap 20(3), 135. Volgens hem was een kwestie als wel of geen euthanasie mo-
gelijk maken vergelijkbaar met de kwestie om wel of niet humanistisch geestelijke ver-
zorging mogelijk te maken.

551 Z.n. (1973) Onze zendtijd in beweging. Humanist 28(15), 3; A.J. Wichers (1974) Hoofdbe-
stuur, Humanist, 29(3), 2.

552 HV (1979) De Stem van het Humanistisch Verbond 1966-1978, 9, 13, 14, 15. Naast huwe-
lijk een algemeen geldend relatierecht. Leeuwarder courant: hoofdblad van Friesland, 30-
08-1975. 

553 Rood (1973) Openingsrede; Z.n. (1976) Humanistisch perspectief: Euthanasie. Humanist
31(10), 6-7.

554 James Kennedy (2002) Een weloverwogen dood. Euthanasie in Nederland Amsterdam.Uit-
geverij Bert Bakker, 110-112. De uitwerking van het HV-standpunt over euthanasie, zoals
beschreven in het humanistisch perspectief, verscheen in het voorjaar van 1976, zie: z.n.
(1976) Humanistisch perspectief: Euthanasie; Hoofdbestuur (1976) Euthanasie. Rekenschap
23(2), 43-44.
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het plegen van euthanasie op haar moeder, terwijl deze vervolging in de sa-
menleving een fel debat wist te ontketenen.555 Het HV had begin jaren ze-
ventig wél veel aandacht voor de zaak. De meerderheid van de humanisten
was voor verruiming van de wetgeving.556 Humanisten zagen de moge-
lijkheid tot euthanasie niet alleen als een kwestie van het recht op zelfbe-
schikking, maar ook als een daad van respect voor de menselijke waardig-
heid. Mensen moesten niet gedwongen worden om tegen hun zin in een
onmenselijk leven te leiden. Ook andere voorstanders van verruiming van
de wet in de jaren zeventig begrepen euthanasie als een daad van mede-
menselijkheid.557

Begin jaren tachtig: de strijd voor een seculiere gulden
Te verwachten was dat met het aantreden van homoactivist Tielman als
voorzitter, het HV zichzelf nog meer als strijder voor zelfbeschikking zou
profileren. Met zijn brede notie van emancipatie als het streven naar soli-
dariteit, gelijkheid en vrijheid voor iedereen zag Tielman het HV als een
emancipatiebeweging. Het HV kwam immers op voor rechten van de in-
dividuele mens tot optimale zelfontplooiing.558 Het bleef niet bij woorden:
het HV maakte zich hard voor de antidiscriminatiewetgeving die sinds eind
jaren zeventig centraal stond bij verschillende emancipatiebewegingen en
in  resulteerde deze inzet in het grondwetsartikel  waarmee de gelijke
behandeling van burgers juridisch gewaarborgd wordt.559

Toch was het vaker de achterstelling van buitenkerkelijken waar het HV

bij monde van Tielman voor lobbyde op het Binnenhof, de bühne voor
opzocht en de Humanist over vol schreef. Hoewel het HV zeker ook werk
bleef maken van kwesties als euthanasie en abortus, homo- en vrouwen-
rechten,560 meende Tielman dat de strijd tegen confessionele dwingelan-
dij en voor zelfbestemming ook met de gelijkberechtiging van buitenker-
kelijken aan te kaarten was. Niet alleen maakte het HV werk van een wij-
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555 Brief van Wichers aan HV-afdeling Zeist, 7 februari 1973. UA, Archief HV, 75: 786. 
556 Conclusies euthanasie-Socrates conferentie, 28-10-1973. UA, Archief HV, 75:786; M.G. Rood

(1973) Euthanasie een discussie. Normen en Euthanasie. Rekenschap 20(3), 118-126.
557 James Kennedy (2002) Een weloverwogen dood. Euthanasie in Nederland, 99-136. Zowel

beroep op zelfbeschikking als respect voor menselijke waardigheid: M.G. Rood (1973) Eu-
thanasie een discussie; Van Daalen (1973) De patiënt mag ook iets zeggen.

558 Rob Tielman (1983) Echte emancipatie kent geen winnaars en verliezers. Humanist 35(6),
3.

559 Idem; Peter Boss (1980) Emancipatie, er zal nog een hele strijd nodig zijn. Humanist 35(8),
6; Kees Roza (1978), Anti-diskriminatiewetgeving. Lange weg, veel hindernissen. Humanist
33(22), 2, 8.

560 Idem; J.C. de Meyere (1977) De R.K. Kerk en abortus. 23(18), 3; Z.n. (1979) Petitie pleit voor
herziening zedelijkheidswetgeving i.v.m. strafbaarheidsstelling pedofilie. Humanist 34(7),
4-5; Peter Boss en Hez van Huizen (1980) HV -voorzitter over abortus: de vrouw moet be-
slissen. Humanist 35(17),1, 5; Hes van Huizen (1982) Euthanasie bij pasgeboren. Humanist
37(15), 8-11.
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ziging van de grondwet (artikel  en ) zodat vrijheid van godsdienst en
levensovertuiging voortaan gelijk behandeld en beschermd werden, Tiel-
man kwam in redes, memorandums en publicaties met een hele waslijst
aan kwesties waarin buitenkerkelijken achtergesteld waren. Concrete aan-
grijpingspunten waren de gelijke behandeling van de eigen diensten zo-
als de hoeveelheid zendtijd van humanisten, maar ook de religieuze ritu-
elen in de politiek, de bevoorrechte positie van het bijzonder onderwijs
en het onevenredig aantal confessionele burgemeesters en confessionele
bestuurders in welzijnsinstellingen.561 Het waren deze achterstellings-
kwesties waarop het HV het humanistisch functioneren van politieke par-
tijen beoordeelde. 
In de voorzittersperiode van Tielman was het HV meer dan ooit gericht op
de partijpolitiek. Zo bemoeide het HV zich met de kabinetsformatie. Vol-
gens Tielman zelf was het op zijn verzoek dat Rood bij zijn afscheidsrede
in mei  een kabinet van PvdA en VVD had voorgesteld.562 Het resultaat
mag bekend zijn: de snelle formatie van CDA en VVD zorgde ervoor dat
Joop den Uyl zijn verkiezingswinst niet in een premierschap kon omzet-
ten. Een kabinet zonder het CDA bleef echter Tielmans droom, waar hij
ook enige stappen voor ondernam.563 De nodige stemmingmakerij tegen
het CDA werd daarbij niet geschuwd. 
Niet de hele achterban stond achter Tielmans strijd tegen de achterstelling
van buitenkerkelijken. Dat bijvoorbeeld ‘het God zij met u’ van de gulden
moest en de bede uit de troonrede moest worden geschrapt, dat vonden
velen zonde van de tijd en energie.564 Tielman meende echter dat juist dit
‘pogingen [waren] de staat weer te onderwerpen aan dogmatische vormen
van christendom’. Het waren volgens hem deze kwesties waarin zichtbaar
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561 Hoofdbestuur (1977) Memorandum aan kabinetsformateur, dd. 8 juni 1977, Humanist
32(12),3; Hez van Huizen (1983) Verbond praat met regering over achterstelling. Huma-
nist 38(3), 3, 7; Hes van Huizen (1983) Regering komt niet op tijd over de brug, Verbond
draait duimschroeven aan. Humanist 38(4), 3-5. Rob Tielman (1983) HB besluit tot juridi-
sche stappen. Humanist 38(4), 22. Rob Tielman en Joos Sinke (1983) Humanisme in Ne-
derland. Een samenvattend overzicht. Rekenschap 30(1), 13-17, m.n.: 15-16; Humanisten
eisen staat zonder God. Nederlands dagblad: Gereformeerd gezinsblad, 11-06-1977; Ge-
rard de Bruijn (1978) Het Humanistisch Verbond. Rob Tielman: machtspositie van confes-
sionelen onevenredig groot. Roos in de Vuist 4 (april),19-23.

562 Peter Derkx (red.) (2006) I’m still confused but at a higher level. Over niet-confessionele
politiek en de humanistische beweging. Een gesprek tussen Hans Dijkstal, Jacob Kohn-
stamm, Jeroen Dijsselbloem, Rob Tielman en Peter Derkx onder leiding van Carla van Baa-
len. In Georganiseerd humanisme in Nederland. Geschiedenis, visies en praktijken (pp.60-
85), 63.

563 Rob Tielman (1977) Sluitingsrede Drs. R.A.P. Tielman 22ste congres Humanistisch Verbond;
Rob Tielman (1979) Verbond neemt initiatief tot bijeenkomsten van liberalen en socialisten
Humanist 34(18), 1; Bert Boelaars (1978) Vrijheidsboom groeit niet vanzelf. Humanist 33(20),
3.

564 E. Holleman (1983) De bede, so what! Humanist 38(10), 20; F. Th. Ter Haar (1983) Vrede met
de bede. Idem, 20. 
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werd dat Nederland haar buitenkerkelijken nog steeds niet als gelijk-
waardige burgers beschouwde en behandelde.565 In een tijd waarin de
schare ongelovigen dusdanig groot was dat ook een CDA-premier hier re-
kening mee moest houden, had het waarschuwen voor tweederangsbur-
gerschap voor buitenkerkelijken een andere lading dan toen Van Praag dat
deed in de wederopbouwtijd. 
Ondanks dat Tielman meende in de voetsporen van Van Praag te treden,
waren er duidelijke verschillen in hun strijd tegen achterstelling van bui-
tenkerkelijken. Waar Van Praag bepaalde religieuze uitingen respecteerde
als uitdrukking van het gelovig deel van de natie en waardeerde in het licht
van zijn strijd tegen nihilisme, streefde Tielman ernaar elke religieuze ui-
ting uit de politiek en de wet te verwijderen.566 Bovendien streefde Van
Praag met zijn HV en zijn ‘kleine strijd’ vooral ernaar de geestelijke ont-
plooiing van buitenkerkelijken te dienen, een doel waar Tielman slechts
zijdelings aan refereerde. 
Meer dan de strijd voor zelfbeschikking stond eind jaren zeventig en be-
gin jaren tachtig de strijd tegen achterstelling van buitenkerkelijken cen-
traal. Tielman wisselde met regelmaat zijn brede definitie van emancipatie
– als streven naar vrijheid, gelijkheid en solidariteit – in voor een engere
definitie, wijzend op de achterstelling van de eigen achterban: humanisten
en buitenkerkelijken. Zo valt op de voorkant van de Humanist in decem-
ber  te lezen: ‘Emancipatie betekent ook dat ongelovigen, vrijdenkers,
humanisten beschouwd en behandeld willen worden als mensen die vol-
komen gelijkwaardig zijn aan gelovigen.’ En het is met behulp van dit be-
roep op emancipatie als strijden tegen achterstelling dat Tielman mensen
vroeg om HV-lid te worden en duidelijk als humanist naar buiten op te tre-
den.567

Met deze strijd tegen achterstelling appelleerde het HV aan de tijdgeest. Het
strijden tegen achterstelling en discriminatie van groepen mensen was ac-
tueel en sprak mensen aan. Eind jaren zeventig ontstonden er zoveel groe-
pen die rechten en belangen voor de eigen groep vroegen, dat weten-
schappers het woord identiteitspolitiek gingen gebruiken en over emanci-
patiebewegingen gingen schrijven.568 Daarnaast lanceerde de Nederlandse
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565 Rob Tielman (1978) Wat het Humanistisch Verbond vooral wil zijn: een werkplaats, ook en
juist voor jou. Humanist 33(20), 4-5, aldaar: 5, zie ook: Rob Tielman (1977) Sluitingsrede
Drs. R.A.P. Tielman; Guus den Besten (1983) Herinvoering bede in strijd met scheiding van
kerk en staat. Humanist 38(8), 1.

566 Anoniem (1980) Hoofdbestuur. Humanist 35(5), 2; Rob Tielman (1977) De bond tegen het
Vloeken toont minachting voor mensenrechten. Humanist 33(16), 2.

567 R.T. (1977) Emancipatie. Humanist 32(23), 1.
568 Voor het ontstaan van verscheidene categorale groepen zie hoofdstuk 2, §2.3; Zoals eerder

vermeld, verschenen er twee belangrijke werken over emancipatie in de jaren tachtig: 
Hendriks (1981). Emancipatie: relaties tussen minoriteit en dominant en Verwey-Jonker
(1986). Zie over de opkomst van identiteitspolitiek in de jaren zeventig: Hellema (2010), 84.
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overheid haar eerste emancipatiebeleid, allereerst gericht op vrouwen. Dis-
criminatie en achterstelling van de eigen groep bleken in deze tijd vol-
doende grond te zijn om actie te ondernemen. Nooit verdween in het HV

de notie van het HV als bezinningscentrum569 of van het HV als middel om
het nihilisme te bestrijden, maar beide legitimaties werden niet gebruikt
om de actieve belangenbehartiging te funderen: het argument discrimina-
tie bleek afdoende. Er hoefde ook niet meer gezocht te worden naar een
extra, universeel maatschappelijk belang. Het opkomen voor de rechten en
belangen van de eigen groep, humanisten en buitenkerkelijken, was vol-
doende legitimatie voor het bestaansrecht van het HV. Alle acties hiernaast
gericht op vrijheid, solidariteit en gelijkheid waren mooi meegenomen. 
Samengevat voldoet het HV vanaf eind jaren zeventig het best aan ons hui-
dige concept van belangenbehartiger voor en namens buitenkerkelijken. In
woord, daad en imago streed het voor rechten van buitenkerkelijken op
allerlei gebieden, of dit nu ging om een grondwetherziening, de eigen hu-
manistische diensten als zendtijd, het aantal confessionele burgemeesters
of om het herzien van de bede in de troonrede. 

3.3 Conclusie

De geschiedschrijving schetst het HV in de eerste twintig jaar na oprich-
ting vooral als een emancipatiebeweging vanwege de strijd voor gelijkbe-
rechtiging van buitenkerkelijken en voor erkenning van het humanisme als
gelijkwaardige levensbeschouwing aan godsdienst. Dit hoofdstuk laat zien
dat het HV in deze jaren succesvol was in het krijgen van erkenning van de
Nederlandse overheid, maar dat het beeld in de huidige geschiedschrijving
van het HV als een emancipatiebeweging die op overheidsniveau streed
voor de rechten van de buitenkerkelijken vertekend is. Dat beeld constru-
eert een continuïteit die niet houdbaar is. Hoewel het HV naar eigen zeg-
gen altijd streed voor gelijkberechtiging van buitenkerkelijken, werd deze
strijd door de tijd heen anders uitgelegd en kreeg deze ook een wisselen-
de plek in de identiteit van het HV. 
In de eerste twee naoorlogse decennia had het HV een zeer selectieve strijd
op het oog. Het HV stond geenszins op de bres voor alle rechten van bui-
tenkerkelijken. Het HV-bestuur ondernam een parlementair-politieke lob-
by voor die belangen van buitenkerkelijken die niet alleen een kwestie van
gelijkberechtiging waren, maar ook in dienst zouden staan van de per-
soonlijke ontplooiing van buitenkerkelijken. Dat resulteerde vooral in een
strijd voor de gelijkberechtiging van de eigen humanistische diensten. Met
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569 Rob Tielman (1981) Hebben humanisten geen geestelijk leven. Humanist 36(13), 2. 
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andere woorden, het HV wilde pas strijden voor de gelijke rechten van hu-
manisten en buitenkerkelijken wanneer er meer op het spel stond dan ge-
lijkberechtiging an sich, namelijk het geestelijk welzijn van dit volksdeel
en daarmee van Nederland. Daarmee zag het HV een maatschappelijke be-
tekenis voor zichzelf die de eigen groep oversteeg.
In de jaren zeventig bleef de strijd voor de gelijkberechtiging van de eigen
humanistische diensten aanwezig, maar verschoof deze naar de achter-
grond van de identiteit van het HV. De liberaalreformistische opvatting
over de verhouding tussen het politieke en het persoonlijke werd in die tijd
dominant omdat door het HV hiermee een groter maatschappelijk belang
dan slechts dat van de eigen leden kon worden verdedigd. Volgens deze vi-
sie zou de grootste taak van het HV de humanisering van de samenleving
zijn door de confessionele invloed te bestrijden die zelfbestemming be-
moeilijkte. Daarbij dacht het HV in eerste instantie niet aan de strijd om de
eigen humanistische diensten mogelijk te maken, maar aan kwesties bui-
ten de eigen vereniging. Het HV zette zich in voor het veranderen van de
zedenwetgeving en de wetgeving omtrent abortus en euthanasie. De be-
perkte humanistische publicitaire aandacht voor de strijd voor gelijkbe-
rechtiging van de eigen diensten bevestigt de conclusie uit de vorige hoofd-
stukken: dat het HV in de vroege jaren zeventig een maatschappelijke be-
tekenis van het HV zocht die voor meer mensen gold dan alleen de huma-
nisten en buitenkerkelijken. Humanisten richtten zich niet alleen tot de
overheid en verschillende politieke partijen om de eigen diensten mogelijk
te maken, maar mengden zich in toenemende mate in de partijpolitiek om
ieders persoonlijk leven te beschermen tegen confessionele inmenging.
Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig bleef de liberaalreformistische
opvatting dominant, maar nu kwam de strijd voor gelijkberechtiging van
de eigen humanistische diensten wél op de publicitaire voorgrond, samen
met andere kwesties die als bewijs voor de achterstelling van humanisten
en buitenkerkelijken gezien konden worden. Alles waar een confessione-
le invloed op te vinden was, of het nu ging om de bede of om de God-zij-
met-u spreuk op de gulden, werd in die tijd gezien als een symbool van de
confessionele macht die buitenkerkelijken achterstelde. Strategisch was het
noodzakelijk dat humanisten kleur bekenden en zich aansloten bij het HV

om zo de zichtbaarheid en invloed van humanisme te vergroten. Het was
dan ook onder Tielman dat het HV voor het eerst echt verscheen als vere-
niging die op de eerste plaats voor de rechten en belangen van de eigen
groep streed: de humanisten en de buitenkerkelijken.
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4 De homolesbische beweging in Nederland,
een historiografische inleiding

Tegenwoordig is het gangbaar om de acceptatie van homoseksualiteit en
de emancipatie van homoseksuelen als typerend te beschouwen voor de
Nederlandse tolerantie en als een van de grote verworvenheden van de Ne-
derlandse sixties.570 Historici zijn het er over eens dat het inderdaad de ja-
ren zestig waren waarin de gemiddelde Nederlander zijn mening over on-
derwerpen als homoseksualiteit, buitenechtelijke seks en gebruik van an-
ticonceptie bijstelde.571 Internationaal werd deze verandering opgemerkt:
vanaf de jaren zestig werd Nederland, en dan vooral Amsterdam, gezien
als een van de grootste seksuele mekka’s waarin een (homo)seksuele sub-
cultuur opbloeide.572 Het is dan ook vrij opmerkelijk dat de homolesbi-
sche beweging in Nederland nauwelijks genoemd wordt in de twee histo-
rische standaardwerken die Nederland over de jaren zestig kent. Waar
Kennedy in Nieuw Babylon in aanbouw () nog het COC aanstipt als de
organisatie voor homoseksuelen in die tijd; vermeldt Righart in De einde-
loze jaren zestig () het bestaan van een homoseksuele beweging niet.573

In diezelfde geest lijkt bijvoorbeeld de oprichting van het C.O.C. in ,
toen onder een andere naam weliswaar, in de geschiedschrijving van de ja-
ren vijftig in Nederland te zijn vergeten.574

Vanuit het absolute ledenaantal is deze historische veronachtzaming van
de naoorlogse homolesbische beweging mogelijk nog te verantwoorden.
Het C.O.C. heeft in de jaren veertig en vijftig maar een beperkt ledental ge-
kend: het aantal schommelde zo rond de .. Ter vergelijking: de NVSH

had in  . leden.575 Het C.O.C. was feitelijk dus een kleine vereni-
ging. Maar daarmee is de kous niet af: juist een kwestie als homoseksuali-
teit biedt inzicht in het gebruik van moraliteit in Nederland om een maat-
schappij op te bouwen. Zo veranderde homoseksualiteit in de naoorlogse
tijd van een symbool van verderf in een symbool van Hollandse progres-
siviteit en tolerantie.576 Bovendien was vanuit vergelijkend internationaal



570 Thijssen (2012), m.n. 71-73. 
571 Righart (1995); Kennedy (1995); De Rooy (2009). 
572 Hekma (1990), 103-120.
573 Righart (1995), m.n.: 59-64; Kennedy (1995), m.n.: 141. 
574 Het bestaan van iets als het C.O.C. wordt vaak pas in de jaren zestig genoemd. Zie: Schuyt

en Taverne (2000) 1950, 399. In de artikelen over de NVSH wordt er wel aan het COC ge-
refereerd: Hugo Röling (1997), De kortstondige, stille triomf van een ‘volksbeweging voor
het geluk’, m.n. 166-167.

575 Nabrink (1978) Seksuele hervorming in Nederland 1881-1971.
576 Zie over huidige omgang met homoseksualiteit voor nationale doelen, onder meer voor

Nederland: P. Verkaaik (2009) Ritueel burgerschap. Een Essay over Nationalisme en Secu-
larisme in Nederland. Amsterdam: Aksant; Mepschen, Duyvendak, Tonkens (2010) Sexual
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perspectief gezien in Nederland de homobeweging na  allesbehalve
klein: het C.O.C. werd al in zijn eerste jaren gezien als de sterkste homo-
organisatie in West-Europa en wist het homoactivisme in de buurlanden
te beïnvloeden. De naoorlogse Nederlandse homo-organisatie vormde de
drijvende kracht, zowel in mankracht als in financiën, achter het interna-
tionale netwerk van homoseksuele organisaties en activisten in West-Eu-
ropa en de Verenigde Staten: het International Committee for Sexual
Equality (ICSE). Ook bewonderden homoseksuele activisten uit andere
landen de activiteiten van het C.O.C. binnen de Nederlandse landsgren-
zen.577 Zo organiseerden de homoactivisten tal van bijeenkomsten, ver-
spreidden zij een eigen periodiek en maakten ze een landelijk clubhuis in
Amsterdam mogelijk dat tevens fungeerde als centraal bureau voor vragen
en advies. Daarnaast richtten de activisten in vier jaar tijd zes regionale af-
delingen op (Rotterdam in , Den Haag in , Amsterdam in ,
Groningen in , Utrecht en Haarlem in ). De beweging had zelfs
betaalde medewerkers in dienst. Dit alles werd bekostigd door de homo-
seksuele leden via de inkomensafhankelijke prijs van het lidmaatschap, do-
naties en de opbrengsten van plaatsing van (contact)advertenties en ver-
koop van drank. 
Vanaf de jaren tachtig is er veelal vanuit sociologisch perspectief wel de no-
dige aandacht voor de geschiedenis van de beweging geweest. De be-
schrijving van de Nederlandse homobeweging in het proefschrift uit 
van oud-secretaris van het COC en oud-HV-voorzitter Tielman is de basis
waar veel latere analyses en beschrijvingen van de homolesbische beweging
op teruggrijpen. Daarmee is Tielmans beschrijving van de naoorlogse be-
weging, ondanks de circulerende kritiek op het fragmentarische, encyclo-
pedische, hagiografische en eenzijdige mannelijke karakter van zijn proef-
schrift,578 in Nederland ver verspreid. Naar aanleiding van de naamsver-
andering van het COC onderscheidt Tielman drie fasen in de naoorlogse
homolesbische beweging. De eerste fase van de beweging duurt volgens
Tielman van  tot . Toen was het homoseksuele, of zoals dat toen
werd genoemd ‘homofiele’, karakter van de organisatie nog niet zichtbaar
in de naam: de homo-organisatie ging in de eerste twee jaar onder de naam
de ‘Shakespeareclub’ door het leven. Later werd dit het Cultuur Ont-
spannings Centrum, afgekort C.O.C. De homolesbische beweging in deze
eerste fase werd door Tielman gekarakteriseerd als een schuilkelder met
minimale politieke ambities. Enkele bestuursleden hadden volgens Tiel-
man contact met heteroseksuele sleutelfiguren om deze schuilkelder mo-
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Politics, Orientalism and Multicultural Citizenship in the Netherlands.
577 Leila J. Rupp (2011) The Persistence of Transnational Organizing: The Case of the Ho-

mophile Movement. American Historical Review, 116(4), 1014-1039, m.n.: 1023.
578 Z.n. (1982) Diskussie rond proefschrift Tielman. Homologie, 4(2), 16-18.
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gelijk te maken.579 Naast deze sporadische ‘sleutelfigurenpolitiek, die de
nodige ‘windowdressing’ en fatsoen vergde, deden de eerste naoorlogse
homoactivisten volgens Tielman nauwelijks aan politiek.580

De tweede fase begon volgens Tielman in . Toen werd het homofiele
karakter zichtbaar door naar buiten te treden onder de naam: de Neder-
landse Vereniging van Homofielen COC. Het COC werd geschreven zon-
der puntjes, zodat het niet meer fungeerde als afkorting. Het COC zou mid-
den jaren zestig vooral een dialoog met de samenleving willen aangaan, met
als doel erkenning en acceptatie. De derde fase begint volgens Tielman in
, toen de beweging politiseerde. Dit gebeurde onder invloed van een
groep studenten, verenigd in de actiegroep Nieuw Lila. Nieuw Lila be-
toogde dat het COC zich minder moest richten op een fatsoenlijke aange-
paste representatie van homofielen en meer op maatschappijhervorming.
Met succes: het COC veranderde in  zijn naam in ‘de Nederlandse Ver-
eniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC’. Het COC zou zich die
politisering dus deels eigen hebben gemaakt.581 De kritiek op de aange-
paste representatie zou in de jaren zeventig verder worden overgenomen
door radicale potten- en flikkergroepen.582

Dit beeld van de ontwikkeling van een naar binnen gerichte, vrijwel apo-
litieke homolesbische beweging in de jaren veertig en vijftig naar een po-
litieke, maatschappijkritische homolesbische beweging rond  (met of
zonder een overgangsperiode midden jaren zestig) is door verschillende
sociale wetenschappers en historici overgenomen.583 De homolesbische
beweging lijkt dan in de sixties zelf een coming out doorgemaakt te heb-
ben. In de jaren veertig en vijftig worden homoactivisten en hun organi-
saties veelal beschreven als ‘ondergedoken’, ‘bangelijk’, ‘aangepast’, ‘fat-
soenlijk’ en ‘respectabel’. Ze zouden zich met hun werkzaamheden voor-
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579 Tielman (1982b), 160; Rob Tielman (1987) Dutch Gay Emancipation History, 1911-1986.
Journal of Homosexuality. 13(2-3), 9-17.

580 Tielman (1982b), m.n.: 150, 166-167.
581 Tielman (1982b), 165, 187-188, 194-195. Zie ook: Hans Warmerdam & Pieter Koenders

(1987) Cultuur en ontspanning. Het COC 1946-1966. Utrecht: Interfacultaire Werkgroep
Homostudies, m.n. 341; Gert Hekma (2004) Homoseksualiteit in Nederland. 1730 tot de mo-
derne tijd. Amsterdam: Meulenhoff, 117-118.

582 Tielman (1982b), m.n. 251; 
583 J.W. Duyvendak, A. Krouwel, A. Van Kuppeveld, J. Franssen & B Steenhorst (1994) Bewe-

ging en subcultuur in vijf West-Europese landen. In J.W. Duyvendak (ed.) De verzuiling van
de homobeweging (pp.40-87). Amsterdam: SUA, m.n.: 42-46; Jan Willem Duyvendak (1994)
Begrip voor een beweging. In: Idem, 27-39, aldaar: 32-35; Burgers en Franssen (1992). Tus-
sen verlangen en belangen, m.n.181-183; Hekma & Duyvendak (2011) The Netherlands,
m.n.:107; Bert Boelaars (2008) Benno Premsela. Voorvechter van homo-emancipatie, 1920-
1997. Bussum: THOTH, m.n.: 335; Hekma (2004) Homoseksualiteit in Nederland, 115-118.
Een iets ander beeld verschijnt bij Schuyf en Krouwel (1999) The Dutch Lesbian and Gay
Movement. Hoewel Schuyf en Krouwel meer aandacht besteden aan de extern gerichte
activiteiten en het externe doel van het COC in de eerste tien jaar, wordt het COC in de-
ze jaren ook getypeerd als veelal naar binnengericht (p. 161-164).
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zichtig en ‘zeer schuchter’ publiekelijk manifesteren en ‘op een bijna ver-
excuserende toon’ ‘begrip’ en ‘mededogen’ vragen aan heteroseksuelen.584

Dat stond in schril contrast met de jaren zestig en zeventig. In die jaren
zouden strijdbare en radicale studentenactivisten, flikker- en pottengroe-
pen opstaan die de maatschappij op haar homofobie aanvielen en norma-
lisering van de homo en ‘aanpassingspolitiek’ van het COC afwezen.585

Het beeld van de homolesbische beweging die de genoemde coming out
doormaakte, heeft veel overeenkomsten met de beeldvorming in de litera-
tuur over andere naoorlogse homolesbische bewegingen in West-Europa
en de Verenigde Staten. In de collectieve herinnering van de Verenigde Sta-
ten, bijvoorbeeld, domineert het beeld dat de naoorlogse homolesbische
beweging pas echt begon in  toen homoseksuelen in New York let-
terlijk terugvochten toen agenten de homobar Stonewall binnenvielen. De
Noord-Amerikaanse organisaties die voor  de ‘homofiele’ zaak be-
pleitten werden door de Stonewall-activisten als te ouderwets, te voor-
zichtig en te conformistisch weggezet. Dat beeld werkte volgens sommi-
ge onderzoekers te veel door in de geschiedschrijving over de naoorlogse
homolesbische beweging.586 Ook in andere landen zou dat het geval zijn.
Zo zijn de homofiele organisaties uit de jaren vijftig in Frankrijk tot voor
kort nauwelijks bestudeerd. Het duurde bijvoorbeeld tot  voordat in
Frankrijk een werk verscheen over Arcadie, het Franse equivalent van het
COC uit de jaren vijftig.587 Sinds kort is het lineaire ‘bevrijdingsverhaal’ van
de homolesbische beweging aan kritiek onderhevig. Nieuwe onderzoekers
stellen daarmee de beeldvorming over de ‘oude’, homofiele organisatie(s)
in hun land bij die veel te lijden heeft gehad van de negatieve oordelen van
de -generatie homoactivisten.588
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584 Duyvendak (2006) Be gay ofwel een lichte verplichting tot vrolijkheid, 148; Boelaars (2008)
Benno Premsela, m.n.: 126, 335; Duyvendak (1994) Begrip voor een beweging, m.n.: 33;
Oosterhuis (1992), m.n.: 136.

585 Duyvendak (2006), 148-150; Duyvendak (1994), m.n.: 35.
586 In hoeverre het standaardwerk over de Noord-Amerikaanse homo-organisaties in de ja-

ren veertig en vijftig (John D�Emilio Sexual Politics, Sexual Communities. The making of a
Homosexual Minority in the United States 1940-1970, Chicago, University of Chicago Press,
1983) de homobeweging in deze periode afdoende redt van het post-Stonewall oordeel
staat ter discussie. Vgl. Martin Meeker (2011) Behind the Mask of Respectability: Reconsi-
dering the Mattachine Society and the Male Homophile Practice, 1950s and 1960s. Jour-
nal of the History of Sexuality, 10(1), 78-116 en David S. Churchill (2009) Transnationalism
and Homophile Political Culture in the Postwar Decades. GLQ: A Journal of Lesbian and
Gay Studies, 15(1), 31-64. 

587 In Frankrijk was er een discussie in hoeverre de homofiele organisatie Arcadie wel gezien
moest worden als startpunt van de beweging, zie hierover: Jan Willem Duyvendak (1995)
From Revolution to Involution. The Disappearance of the Gay Movement in France. Jour-
nal of Homosexuality, 29(4), 369-386, m.n. 371.

588 Martin Meeker (2006) Contacts Desired: Gay and lesbian communications and community
1940s and 1970s. Chicago: University of Chicago; Rupp (2011) The Persistence of Transna-
tional Organizing, m.n. 1037; Julian Jackson (2009) Living in Arcadia. Homosexuality, Pol-
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Een revisie van het ‘coming-out’-beeld van de beweging is in Nederland
tot op heden uitgebleven. Dat had er vooral mee te maken dat de eerste
twee naoorlogse decennia van de homobeweging nooit zo erg veronacht-
zaamd zijn in Nederland als in het buitenland. Dat kwam omdat de Ne-
derlandse homo-organisatie uit de jaren vijftig, het COC, anders dan de bui-
tenlandse homo-organisaties uit die tijd, ook in de jaren zestig en zeven-
tig (en erna) een belangrijke rol speelde in de beweging. Enige aandacht
voor het COC in de eerste twee naoorlogse decennia is er dus altijd al ge-
weest, al werd dit soms slechts als ‘voorgeschiedenis’ begrepen.589

In dit tweede deel van mijn proefschrift, waarin de opvattingen over de
verhouding tussen het persoonlijke en het politieke in de Nederlandse ho-
molesbische beweging vanaf de bevrijding tot begin jaren tachtig van de
twintigste eeuw centraal staan, bevraag ik allereerst deze beeldvorming van
de Nederlandse homolesbische beweging. Door het denken en handelen
van de homolesbische beweging te vergelijken met het denken en hande-
len in dezelfde tijd van sympathisanten van de beweging, andere activisten
en bewegingen, tegenstanders, kerkelijke organisaties, politieke partijen en
de staat, bekijk ik de homolesbische beweging vanuit de in die tijd gang-
bare vertogen, vocabulaires en actierepertoires. 
De aandacht van politicologen en sociologen voor de homolesbische be-
weging heeft vooral geresulteerd in het plaatsen van de ontwikkeling van
de beweging in de politieke context van het land. Die context wordt veel-
al institutioneel begrepen, waarbij het gaat om de mogelijkheden die het
politieke systeem en klimaat voor uitdagers boden om wat te veranderen.
Dit is ook hoe politieke context wordt opgevat volgens de politieke pro-
cesbenadering in sociale bewegingsstudies.590 Deze aandacht voor de po-
litieke context leverde twee verklaringen op voor de vorm (de gebruikte
strategieën, methoden en actievormen) en het succes van de Nederlandse
homobeweging. Het niveau van repressie van homoseksualiteit door de
Nederlandse overheid zou dan de eerste belangrijke variabele zijn die de
ontwikkeling(skansen) van de homolesbische beweging en de omslag in de
jaren zestig kan verklaren. Zo zien Clé Burgers en Jan Franssen het onder-
grondse karakter van het COC in de periode - als resultaat van de
sterke (overheids)repressie in die jaren. Duyvendak verklaart de vermeen-
de afwezigheid van de trots in de homolesbische beweging in het eerste na-
oorlogse decennium ook uit het repressieve klimaat.591 Verminderde re-
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itics and Morality in France from the Liberation to AIDS, Chicago | London: University of
Chicago Press; Clayton J. Whisnant (2012) Male homosexuality in West Germany. Between
Persecution and Freedom 1945-69. New York: Palgrave Macmillan. 

589 Burgers & Franssen (1992), 182.
590 Kriesi, Koopmans, Duyvendak & Giugni (1995). New Social Movements in Western Europe. 
591 Burgers & Franssen (1995), m.n.: 182; Duyvendak (2006), m.n.148. 
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pressie zou het namelijk mogelijk maken dat de homobeweging zijn voor-
zichtige karakter van zich af durfde te schudden en de rol van uitdager van
de norm op zich kon nemen. De pacificerende politieke cultuur in Ne-
derland verklaart volgens Duyvendak waarom de Nederlandse beweging
in de jaren zestig en zeventig meer succes had in het bestrijden van discri-
minatie dan de zusterorganisaties in buurlanden, waar inmiddels ook de
repressie sterk verminderd was.592 Nederland zou met haar ‘verzuilde’ tra-
ditie gewend zijn om minderheden meer ruimte te geven, met als doel om
conflicten te voorkomen. 
Ook mijn onderzoek geeft inzicht in de wijze waarop de houding van de
overheid ten opzichte van homoseksualiteit de homolesbische beweging
heeft beïnvloed. Anders dan de besproken literatuur zal ik dit niet uitzoe-
ken door grote verhalen als verzuiling en ontzuiling in te zetten als een sta-
tische factor die de vorm van de beweging kan verklaren. Deze grote ver-
halen zijn geenszins eenduidig, waardoor de analytische kracht beperkt
is.593 Ik hanteer dan ook een andere strategie dan het plaatsen van ‘de’ ho-
molesbische beweging in ‘de’ politieke context. De interacties met de staat
alleen zijn niet voldoende om te begrijpen hoe de homolesbische beweging
vorm heeft gekregen. In deze casus is naast de interacties met de overheid,
ook gekeken naar de verhouding van de homolesbische beweging met ove-
rige bewegingen, sympathisanten en tegenstanders. De in de algemene in-
leiding onderscheiden zes mogelijke verhoudingen tussen het politieke en
het persoonlijke – de epistemologische, de liberaalreformistische, de revo-
lutionaire, de ethische, de voorwaardelijke en de strategische – vormen de
leidraad voor de analyse.
Het nationale kader zal niet strikt gehanteerd worden, aangezien juist het
homoactivisme zich internationaal bewogen heeft en homo-organisaties en
actiegroepen elkaar over en weer hebben beïnvloed. De in Frankrijk wer-
kende historicus Julian Jackson noemt het eerste naoorlogse decennium
voor de internationale homobeweging zelfs het ‘homofiele moment’: een
historisch moment waarop er verschillende Euro-Amerikaanse organisa-
ties kwamen die een vergelijkbare visie op homoseksualiteit uitdroegen.594

Waar relevant plaats ik de beweging in haar internationale context, zonder
dat ik daarbij beoog de vele transfers tussen de verschillende homo-orga-
nisaties en -tijdschriften in het westen recht te doen. 
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592 Jan Willem Duyvendak (2001) Identity politics in France and the Netherlands: the case of
gay and lesbian liberation. In M Blasius (ed.) Sexual Identities, Queer Politics (pp. 56-72).
Princeton| Oxford: Princeton University Press.

593 Zie de inleiding (p.21-22) voor een bespreking van het gebruik van de verzuiling als een
analytisch concept. 

594 Naast de transfers tussen de bewegingen, meent Jackson dat het ‘homofiele moment’ ook
een reactie was op het na de oorlog heersende liberale idealisme en op de vijandigheid
tegenover seksualiteit. Jackson (2009) Living in Arcadie, m.n.: 111-115.
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Dit deel bestaat uit drie grotendeels chronologische hoofdstukken. In het
volgende hoofdstuk wordt het idee dat de naoorlogse homobeweging zich
in de eerste vijftien jaar, als een reactie op repressie, een fatsoenlijke en on-
dergrondse vorm aanmat, kritisch bevraagd. De homobeweging van 
tot circa  wordt onder meer tegen de achtergrond geplaatst van het
maatschappelijk ideaal van geleide verantwoorde zelfontplooiing waarin
ethiek een politieke betekenis kreeg. In het daaropvolgende hoofdstuk
wordt duidelijk hoe de beweging in de jaren  tot  omging met het
verschuivende en heterogene denken over de relatie tussen politiek en seks
dat opkwam in kunstenaars- en jongerenkringen. Gelijktijdig vond in deze
jaren een ondermijning plaats van het bestaan van homoseksualiteit en een
omarming van homoseksuelen als seksueel bevrijde koplopers. In het laat-
ste hoofdstuk ‘Sekse is politiek (-)’ staan de conflicten in de ho-
molesbische beweging centraal omtrent het politieke belang van het con-
strueren van een identiteit op basis van een seksuele keuze, een seksuele
aanleg, of van een sekse-identiteit. 
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5 Een tegendraads kind van zijn tijd. De politiek
van de ethiek in het vroege C.O.C.

Anders dan de collectieve herinnering wil, startte het vele gepraat over seks
niet pas in de jaren zestig met de zogenaamde seksuele revolutie. Zo vond
er ook na de oorlog een debat plaats over seks. Dat debat ging op de eerste
plaats over morele herbewapening. De oorlog zou een heuse zedenverwil-
dering hebben veroorzaakt, die zich zou uiten in een toename van zwarte
handel, seksueel losbandig gedrag en arbeidsschuwheid. Het bleef niet bij
het verspreiden van morele paniek. De overheid nam restrictieve maatre-
gelen en ondersteunde financieel de geestelijkevolksgezondheidsbewe-
ging.595 De ambulante geestelijke gezondheidszorg kreeg in deze jaren de
taak om tijdig in te grijpen bij deviant gedrag. Zij moest voorkomen dat ge-
zonde mensen ‘besmet’ werden met gevreesde gedragingen als ‘onmaat-
schappelijkheid’ of ‘homoseksualiteit’.596 Onder ‘deskundigen’, de artsen,
psychiaters, psychologen, sociaal en maatschappelijke werkers, seksuele
hervormers en onderwijskundigen, ging het debat al snel over het belang
van een gezonde seksuele beleving voor het psychisch welzijn van de bur-
ger en de rol die de seksuele moraal hierin had. Een te strikte omgang met
seksualiteit zou volgens een groeiende groep betrokkenen bij de geestelij-
ke gezondheidszorg alleen maar leiden tot schuldgevoel. Dit schuldgevoel
zou vervolgens leiden tot psychische neuroses en nog meer zedeloosheid.
In plaats van verboden te herhalen zou de ambulante geestelijke gezond-
heidszorg individuen moeten helpen om hun seksualiteit in hun leven te in-
tegreren en evenwichtige, volwassen persoonlijkheden te worden.597 In de
jaren vijftig verschijnt dan ook een dubbel beeld van de rol van de seksue-
le moraal. Aan de ene kant werd die erkend als belangrijk middel om de sa-
menleving te binden na de psychisch desintegrerende invloed van de oor-
log en de industrialisering. Aan de andere kant werd de seksuele moraal be-
kritiseerd vanwege de psychische desintegrerende invloed die het onder-
drukken van verlangens en het gedwee volgen van regels zou hebben. 
Welke plaats had homoseksualiteit in dit debat over de seksuele moraal in



595 De Goei (2001) De psychohygiënisten, m.n.: 144; H. de Liagre Böhl (1988) Zedeloosheids-
bestrijding in 1945. Een motor voor wederopbouw. In In fatsoen hersteld (pp.15-28). Zie
ook hoofdstuk 2, m.n.: 57-58.

596 Mol en Van Lieshout (1989), m.n. 88-100.
597 Oosterhuis (1992), m.n. 116-121,130-133. Zo groeide ook een nieuwe benadering van sek-

suele opvoeding en voorlichting in de naoorlogse jaren waarin gehoorzaamheid aan een
strenge seksuele moraal bekritiseerd werd, zie: H. Röling (1994) Gevreesde vragen. Ge-
schiedenis van de seksuele opvoeding. Amsterdam: Amsterdam University Press, m.n. 38-
42. Zie voor de toenmalige definitie van mental health als ‘een optimale ontwikkeling van
de persoonlijkheid’: De Goei (2001), m.n.: 185- 186. 
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de eerste tien jaar na de oorlog? De sociaal-historicus Harry Oosterhuis
heeft in zijn proefschrift Homoseksualiteit in Katholiek Nederland on-
derzocht hoe de katholieke geestelijkheid, artsen en ‘psy-deskundigen’
(psychologen, pedagogen en maatschappelijke werkers) zich in de twin-
tigste eeuw verhielden tot homoseksualiteit. Zowel katholieke als niet-ka-
tholieke deskundigen bleken homoseksualiteit in de jaren veertig en vijf-
tig te behandelen als een psychiatrische stoornis en homoseksuele daden
als zonde. De nuancering van de seksuele moraal in de kringen van  psy-
deskundigen in de loop van de jaren vijftig strekte zich in die jaren dus niet
uit tot homoseksualiteit. Sterker nog, homoseksualiteit werd als bedrei-
gend beschouwd voor de geestelijke volksgezondheid. Homoseksualiteit
zou volgens een grote groep namelijk besmettelijk zijn.598

De veronderstelling dat iemand homoseksueel kon worden door op jon-
ge leeftijd seksueel in aanraking te komen met andere homoseksuelen was
wijdverspreid. Dit idee had zijn wortels in de tijd voor de oorlog. Homo-
seksuelen werden in Nederland veelal verbeeld als oudere mannen die on-
schuldige jongens en jonge mannen zouden verleiden. Exemplarisch voor
de reikwijdte van dit beeld was het wetsartikel bis in de Nederlandse
zedenwetgeving van .599 Met dit wetsartikel was seksueel contact tus-
sen gelijke geslachten onder de  jaar verboden. Ter vergelijking: voor he-
teroseksueel contact lag die leeftijdsgrens op  jaar. Na de oorlog werd dit
wetsartikel meer dan ooit toegepast. Als onderdeel van het naoorlogse ze-
delijkheidsoffensief werden zedendelicten, waaronder homoseksueel con-
tact onder de , intensiever vervolgd dan voor en tijdens de oorlog.600 Het
aantal therapeutische en vrijwillige castraties van (onder meer) homosek-
suelen in TBR-klinieken (voor zover deze zijn achterhaald) laat in deze pe-
riode een duidelijke piek zien.601
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598 Oosterhuis (1992), 99-104.
599 Anna Tijsseling (2009) Schuldige seks. Homoseksuele zedendelicten rondom de Duitse be-

zettingstijd, z.p.: z.u., m.n.:48-54
600 Tijsseling (2009) Schuldige seks, m.n.: 24-31, 71-78. Overige zedenwetten waarop homo-

seksuelen na en voor de oorlog vervolgd konden worden, zijn de wetsartikelen 247 (on-
tucht met jongeren onder de 16 jaar), 249 (minderjarige personen in een afhankelijk re-
latie met de pleger) en 239 (openbare schennis van de eerbaarheid); Judith Schuyf (1994)
Een stilzwijgende samenzwering. Lesbische vrouwen in Nederland 1920-1970. Amsterdam:
Stichting beheer ISSG, m.n. 102-103. Ook bleef het enige tijd onduidelijk of het bevrijde
Nederland de Duitse verordening 81/1940, die was ingevoerd tijdens de bezetting, zou be-
houden. Daarmee zou homoseksueel contact tussen mannen ongeacht leeftijd strafbaar
worden. Zie over het adres-Bouman: Pieter Koenders (1995) Tussen christelijk réveil en sek-
suele revolutie. Bestrijding van zedeloosheid, met de nadruk op repressie van homosek-
sualiteit,z.p.: z.u., m.n.: 509-511.

601 Theo van der Meer & Gert Hekma (2011) ‘Wat iedereen behoort te weten’. Strafrecht en
homoseksualiteit in historisch perspectief. In G. Hekma en T. van der Meer (red.) Bewaar
me voor de waanzin van het recht. Homoseksualiteit en strafrecht in Nederland (pp.1-25).
Diemen: AMB. 
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Ondanks dat in de jaren vijftig zaken als geboorteregeling en masturbatie
milder werden besproken in het publieke debat, kende het eerste naoor-
logse decennium een sterk repressief klimaat voor homoseksuelen. Maar
dat decennium was ook de tijd dat in Nederland, net als in andere West-
Europese landen en in de Verenigde Staten, homoseksuelen zichzelf orga-
niseerden rond tijdschriften en in verenigingen. Volgens de bestaande lite-
ratuur is dat begrijpelijk: overheidsrepressie kan mensen juist mobiliseren.
Het ontstaan van de eerste homorechtenorganisatie in Nederland, het Ne-
derlandse Wetenschappelijk Humanitair Komittee (NWHK), was bijvoor-
beeld een directe reactie op de introductie van het wetsartikel bis. Maar
niet alleen zou het repressieve politieke klimaat de opkomst van het acti-
visme kunnen verklaren, ook de vorm van het activisme zou terug te lei-
den zijn op de mate van repressie in een land. Verscheidene historici en so-
ciologen voeren het vijandige moreel en politiek klimaat tegenover ho-
moseksualiteit op als reden dat homoactivisten in het eerste naoorlogse de-
cennium voorzichtig en fatsoenlijk opereerden.602

Wat omvatte dit fatsoenlijke en voorzichtige karakter van het handelen van
de Nederlandse homobeweging in het eerste naoorlogs decennium volgens
de bestaande literatuur? In verschillende, vaak op elkaar gebaseerde studies
zijn er drie antwoorden op deze vraag te vinden. Allereerst zou de naoor-
logse homobeweging nauwelijks naar buiten gericht zijn. Het C.O.C. zou
vooral functioneren als een schuilkelder voor homoseksuelen. Homoacti-
visten zouden in de eerste tien à vijftien jaar van het bestaan vooral ‘intern
georiënteerd’ zijn en dus, zo begrepen verschillende onderzoekers dat, wei-
nig aan politiek doen.603 Ten tweede zouden homoactivisten wanneer ze
wel in contact kwamen met de buitenwacht een voorzichtige en defensie-
ve stijl hanteren. Homoactivisten zouden volgens Duyvendak en Tielman
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602 Tielman (1982b), 281-282; J.W. Duyvendak (2000) Homoseksuelen: een nieuwe minderheid
in ontzuilend Nederland. In Emancipatie en subcultuur (pp. 16-26), m.n.: 17; Duyvendak
(2006), m.n.:148; Duyvendak e.a. (1994) Beweging en subcultuur in vijf West-Europese lan-
den, aldaar: 42; Burgers en Franssen (1992), m.n. 181-182; Schuyf & Krouwel (1999), m.n.:
162; Oosterhuis (1992), 136. Repressie als verklaring voor de vorm van de homobeweging
is in het buitenland eveneens gangbaar, ondanks de verschillen in de vorm die repressie
van homoseksualiteit heeft aangenomen. Zo werden bijvoorbeeld homoseksuelen na de
oorlog in de Verenigde Staten gezien als onbetrouwbaar en daarmee als mogelijke land-
verraders in de context van de Koude Oorlog. Dat leidde tot een klopjacht op homosek-
suelen in de Amerikaanse ambtenarij, iets wat in Nederland in deze jaren niet het geval
was. Zie: David Johnson (2004) The Lavender Scare. The Cold War persecution of gays and
lesbians in the federal government. Chicago: Chicago University Press. 

603 Tielman (1982b), 150; R. Tielman (1982a) Homophilie. Het COC-denken over homoseksua-
liteit 1946-1964. Groniek 16(77), 21-23, m.n.: 21; Duyvendak (2006), 148; Burgers en
Franssen (1992) 181-183; Robert J. Davidson (2015) Cultural corporatism and the COC. Gay
and Lesbian Social Movement Advocacy in the Netherlands and Dutch Political Culture,
1986-1994. Tijdschrift voor Genderstudies 18(2),153-172, aldaar: 160; Hekma & Duyvendak
(2011), aldaar: 107.
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namelijk geen rechten opeisen, maar nederig consideratie en begrip van de
buitenwacht vragen.604 Ten derde zouden homoactivisten in dit contact met
anderen homoseksualiteit en hun vereniging ‘voorbeeldig’ presenteren, na-
melijk aangepast aan de bestaande normen en waarden van de samenle-
ving.605 Daarvoor wijzen Bert Boelaars en Oosterhuis op de presentatie van
het C.O.C. als een reclasseringsvereniging die uitwassen bij de achterban zou
voorkomen.606 Ook wijst Oosterhuis, net als Bram van Stolk, Judith Schuyf,
Hans Warmerdam en Pieter Koenders, op de aanwijzingen die homosek-
suelen van het C.O.C. kregen om zich te presenteren als keurige, fatsoenlijke
burgers, met een genderconform uiterlijk en een volwassen verlangen naar
een monogame, duurzame relatie. Homoseksualiteit zou in deze jaren zo
min mogelijk als afwijkend worden voorgesteld.607

In dit hoofdstuk betoog ik twee zaken. Allereerst dat het beeld van het ver-
meende apolitieke functioneren van de homobeweging, de nederige stijl
van communicatie en de aangepaste, ‘keurige’ presentatie van de homobe-
weging en homoseksualiteit in de eerste tien à vijftien jaar na de oorlog
moet worden genuanceerd. Ten tweede dat de vorm en inhoud van de Ne-
derlandse homobeweging in deze tijd niet alleen te begrijpen is vanuit het
repressieve klimaat ten aanzien van homoseksualiteit in die jaren. Dat laat-
ste laat ik vooral zien door de beweging in verband te brengen met het den-
ken en doen op het gebied van seksualiteit van andere bewegingen in Ne-
derland in de eerste twee naoorlogse decennia. Tot nu toe is dit contextu-
aliseren vrij beperkt gebeurd. Hierdoor is te veel buiten beeld gebleven dat
de politiek van de homobeweging in deze periode veel overeenkomsten
vertoont met de wijze waarop andere bewegingen in die tijd de samenle-
ving dachten te veranderen, namelijk via geleide, verantwoorde zelfont-
plooiing. In dit hoofdstuk wordt duidelijk in hoeverre de in hoofdstuk
twee gemunte notie ‘ethiek is politiek’ ook betrekking heeft op de opvat-
ting over de verhouding tussen het persoonlijke en het politieke in de mar-
ginale homobeweging in de eerste naoorlogse vijftien jaar.
Dit hoofdstuk bestaat uit zes paragrafen. Om het snelle ontstaan van de
Nederlandse homobeweging na de Tweede Wereldoorlog te kunnen be-
grijpen, behandel ik allereerst (5.1) kort de omgang met homoseksualiteit
in het interbellum door de overheid en de vooroorlogse homobeweging.
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604 Duyvendak (2006), 148; Tielman (1982b), 169. Het nederige, tactvolle optreden zou ook
begin jaren zestig de politiek van de homobeweging kenmerken. Zie eveneens: Bram van
Stolk (1991) Eigenwaarde als groepsbelang. Sociologische studies naar de dynamiek van
zelfwaardering. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, m.n.: 40.

605 Burgers en Franssen (1992), 181; Duyvendak (1994), m.n.: 33.
606 Boelaars (2008), 126; Oosterhuis (1992), 136.
607 Oosterhuis (1992), 136-137; Van Stolk (1991) Eigenwaarde als groepsbelang, m.n. 28; War-

merdam & Koenders (1987), Cultuur en ontspanning, m.n. 344; Schuyf (1994) Een stilzwij-
gende samenzwering, m.n.: 328-341. Zie ook: Duyvendak (2006), 148-150.
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Vervolgens ontmantel ik het monolithische beeld van het C.O.C. als apoli-
tieke schuilkelder in meerdere paragrafen. In 5.2 stel ik het ‘schuilkelder’-
beeld in de bestaande literatuur bij, door aandacht te geven aan andere be-
tekenissen die homoseksuelen in de eerste tien jaar aan het C.O.C. gaven.
Hier wordt duidelijk hoe het beeld van het C.O.C. als een ongevaarlijke
schuilkelder een constructie was van de homoactivisten in het contact met
de zedenpolitie. In 5.3 wordt de veronderstelde interne oriëntatie van de
naoorlogse homobeweging genuanceerd door in te zoomen op de activi-
teiten die homoactivisten in de jaren veertig en vijftig ondernamen om de
buitenwacht te beïnvloeden. In deze paragraaf ga ik ook in op de com-
municatiestijl van de homoactivisten in het contact met anderen. In 5.4
toon ik dat het een misvatting is om de interne gerichtheid van homoacti-
visten, namelijk de focus op de zelfontplooiing van homoseksuelen, niet
als politiek te beschrijven en slechts als gevolg te zien van het repressieve
klimaat ten aanzien van homoseksualiteit. In 5.5 laat ik zien hoe de rol van
fatsoen in de beweging eind jaren vijftig en begin jaren zestig verschoof van
een morele opdracht voor elke homoseksueel tot een bewuste strategie om
zaken gedaan te krijgen. In de conclusie verhoud ik mij tot de bestaande
literatuur die de vorm van de homobeweging van de eerste tien à vijftien
jaar als fatsoenlijk en voorzichtig omschreef en als reactie op de politieke
en culturele repressie van homoseksualiteit in de samenleving. 

5.1 Homoactivisme in het interbellum: het NWHK en Le-
vensrecht

Ondanks de nadruk op repressie die in de bestaande literatuur over de ho-
mobeweging als belangrijke beperkende factor staat beschreven, stond Ne-
derland na de oorlog onder homoseksuelen in het buitenland bekend als
relatief tolerant ten opzichte van homoseksuelen.608 Dat is deels terecht:
Nederland had onmiskenbaar een soepele wetgeving ten opzichte van ho-
moseksuelen in vergelijking met andere westerse landen. Anders dan in
Duitsland, waar homoseksualiteit onder mannen in het algemeen strafbaar
was, werd er in Nederland niet ingegrepen in relaties tussen volwassenen.
De wens tot algemene criminalisering van homoseksualiteit bestond in
Nederland wel degelijk. Maar de voorstanders hiervan kregen dit noch in
 met de nieuwe zedelijkheidswetten voor elkaar, noch na de oorlog.609
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608 Rupp (2011), m.n.: 1023. 
609 Niet alleen was er discussie om de Duitse homoseksuele vordering 81/40 na de bevrijding

te behouden, ook bepleitte in 1950 het Centrum voor Staatkundige Vorming een algeheel
verbod op homoseksualiteit, hoewel deze nooit door het KVP werd overgenomen. Koen-
ders (1995) Tussen christelijk réveil en seksuele revolutie, m.n.: 509-511, 551-552.
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Het verschil tussen de Duitse en Nederlandse antihomowetgeving kan vol-
gens historica Anna Tijsseling worden verklaard aan de hand van de uit-
drukkelijke keuzes over de rol van de staat in de debatten over de zede-
lijkheidswetgeving van . Hier werd onder meer besproken hoe borde-
len, homoseksualiteit onder minderjarigen en kansspelen aan banden ge-
legd konden worden.610 In Nederland was tot ver in de negentiende eeuw
een klassiek-liberale staatsopvatting dominant: staatsinmenging in de pri-
vésfeer van de burger was onwenselijk. Maar vanaf  begon deze staats-
opvatting in het parlement aan populariteit te verliezen. De liberalen kre-
gen concurrentie van confessionelen en socialisten. Maar ook de liberalen
zelf werden moralistischer; sommigen verlieten het liberale idee van staats-
onthouding en ondersteunden de invoering van sociale wetgeving.611 Die
verschuiving betekende niet dat de klassiek-liberale staatsopvatting begin
twintigste eeuw geheel was verdwenen, zeker niet. Staatsinmenging in het
privéleven van volwassenen lag in Nederland nog steeds gevoelig. Para-
doxaal genoeg is dat juist te zien aan de zedelijkheidswetgeving in . Ho-
moseksualiteit bijvoorbeeld, werd in deze wet niet verboden. Wel was er
een wetsvoorstel om de leeftijdsgrens voor homoseksueel contact te ver-
hogen. Dit werd door de katholieke minister niet gezien als inmenging in
het privéleven van volwassenen, maar als een middel om de jeugd te be-
schermen.612

In die tijd dachten parlementariërs dat homoseksualiteit iets was wat over-
gedragen kon worden als je er op jonge leeftijd mee in aanraking kwam:
de zogenaamde draculathese. Jonge mannen moesten dan ook beschermd
worden tegen de avances van oudere mannen. De parlementaire meerder-
heid begreep jongens onder de  dan ook als slachtoffer en niet als verlei-
der. Homoseksuele jongensprostitutie bestond in hun ogen alleen in de
vorm van knapenhandel.613 Hoewel de discussie in het parlement enkel
over mannen ging, werd de wet bis, in navolging van een vergelijkbaar
Zwitsers wetsartikel, sekseneutraal geformuleerd.614

De invoering van het artikel bis heeft, zoals ik reeds noemde, in Ne-
derland het homoactivisme in de hand gewerkt. Je zag dit op meerdere
vlakken. Zo werd in de literatuur het taboe van homoseksualiteit door-
broken met romans als Levensleed en Het Masker. Hiernaast kwam het
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610 Tijsseling (2009), 62. 
611 Henk te Velde (1992) Gemeenschapszin en plichtsbesef. Liberalisme en nationalisme in Ne-

derland, 1870-1918. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen; Te Velde (1996), m.n.: 200-205.
612 Tijsseling (2009), 62. 
613 Tijsseling (2009), m.n. 47-54.
614 Maarten Salden (1980) Artikel 248bis wetboek van strafrecht. De geschiedenis van een

strafbaarstelling, Groniek 14(6), 38-48, m.n.: 43. Er zijn ook enkele vrouwen op grond van
248bis veroordeeld. Tussen 1951 en 1960 waren dat er 16. Cf. J. Schuyf (2011) Vrouwen en
artikel 248bis. In Bewaar me voor de waanzin van het recht. (pp.177-189).
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eerste activisme op: meerdere individuen bepleitten met beroep op weten-
schappelijke inzichten gelijke rechten voor homoseksuelen. In  werd
de eerste Nederlandse homorechtenorganisatie opgericht: het Nederland-
se Wetenschappelijk Humanitair Komittee (NWHK). De oprichter van het
NWHK, de openlijke homoseksuele jonkheer Jacob Schorer, trachtte de
overtuiging dat homoseksualiteit overdraagbaar was onderuit te halen met
bewijzen van het aangeboren karakter van homoseksualiteit. Daartoe was
hij geïnspireerd door het Duitse Wissenschaftlich-humanitäre Komitee
(WHK, opgericht in ), zoals de keuze van de naam van zijn organisatie
ook duidelijk laat zien. Op basis van het argument van een aangeboren ho-
moseksuele identiteit vroeg het Komitee in het interbellum om gelijke
rechten voor homoseksuelen.615

Schorer baseerde zijn eis voor gelijke rechten voor homoseksuelen op de
derde-sekse-theorie die in de seksuologie circuleerde. Deze theorie was be-
dacht door de Duitse rechter Karl Heinrich Ulrichs in  en daarna ver-
der ontwikkeld door de Duitse arts Magnus Hirschfeld met zijn WHK.
Aangezien in de naoorlogse periode variaties op deze theorie in de homo-
beweging doorwerkten, is het goed om even bij de derde-sekse-theorie stil
te staan. De theorie stelt dat de foetus in de eerste drie maanden nog bi-
seksueel is in de betekenis van dubbelgeslachtelijk om zich daarna tot één
geslacht, man of vrouw, te ontwikkelen. Bij iedereen zouden kenmerken
van het andere geslacht, zowel fysieke als psychische, in meer of mindere
mate aanwezig blijven.616 Onder invloed van de zogenaamde kliervorming
konden in het embryo tussenvormen ontstaan, zoals hermafrodieten en
homoseksuelen.617 Een mannelijke homoseksueel, in deze theorie ook wel
uraniër of urning genoemd, was een in fysiek opzicht overwegend ‘man-
nelijke’ man met een overwegend ‘vrouwelijk’ innerlijk. Ervan uitgaande
dat liefde enkel tussen tegenpolen kon ontstaan, zou deze urning vanwe-
ge zijn ‘vrouwelijke’ geest zich alleen seksueel en romantisch aangetrok-
ken voelen tot een ‘mannelijke’ geest, over het algemeen een andere man. 
Schorer had ook psychoseksuele ontwikkelingstheorieën uit het interbel-
lum kunnen gebruiken om de besmettingsthese die aan bis ten grond-
slag lag ongegrond te verklaren. Volgens psychoanalytici (op grond van
een bepaalde lezing van Freud) werd iemands seksualiteit pas ontwikkeld
in de jonge kinderjaren door identificatie met vader of moeder. Als de
identificatie goed ging, zou het kind heteroseksueel worden. Anders werd
het kind homoseksueel. Ook in deze theorie werd homoseksualiteit niet
als zonde beschouwd of als een ziekte waarmee je ‘besmet’ kon worden.
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615 Theo van der Meer, (2007) Jonkheer Jacob Anton Schorer (1866-1957) Een biografie van
homoseksualiteit. Amsterdam: Schorer Boeken, m.n. 115-116, 146-152, 171-177. 

616 Theo van der Meer, (2007) Jonkheer Jacob Anton Schorer (1866-1957), m.n. 118-119.
617 Schuyf (1994), m.n. 51.
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Maar homoactivisten gaven een voorkeur aan de derde-sekse-theorie. De
natuurlijkheid en onomkeerbaarheid van homoseksualiteit was beter ge-
fundeerd met het plaatsen van homoseksualiteit in de fysieke ontwikke-
ling van het kind in de baarmoeder. De onomkeerbaarheid was lastiger te
beargumenteren met een theorie waarin de psychoseksuele ontwikkeling
van het kind in zijn eerste levensjaren homoseksualiteit verklaart. Homo-
seksualiteit als feitelijk en aangeboren onderdeel van een individu was een
belangrijk punt om te maken. Sommige psychoanalytici verkondigden na-
melijk nog de mening dat homoseksualiteit met therapie te veranderen
was.618

In de derde-sekse-theorie werd homoseksualiteit niet gezien als een zon-
de of een ontwikkelingsstoornis, maar als een natuurlijke variatie. Hier-
mee werd een homoseksuele identiteit geconstitueerd: homoseksuelen
vormden een ‘soort’ mens.619 Ondanks dat de theorie ook homoseksuali-
teit onder vrouwen verklaarde – een vrouwelijke homoseksueel had dan
vooral een ‘mannelijk’ karakter en een ‘mannelijk’ verlangen naar een
‘vrouwelijke’ vrouw – werd deze theorie vooral uiteengezet voor manne-
lijke homoseksualiteit.620 Volgens zijn biograaf Theo van der Meer noem-
de Schorer wel altijd het bestaan van vrouwelijke homoseksualiteit in zijn
publicaties, maar ging hij daar nooit diep op in.621

Het NWHK fungeerde als meer dan slechts een lobbyorganisatie voor de af-
schaffing van bis. Doordat de NWHK jaarverslagen aan eerstejaarsstu-
denten verstuurde, wist een groep homoseksuelen het NWHK te vinden
voor vragen en steun. Soms fungeerde het NWHK bedoeld of onbedoeld –
Schorer heeft zijn bemiddeling tussen homoseksuelen altijd aseksueel ge-
noemd – als datingbureau voor homoseksuelen. Het bestaan van het NWHK

en de verspreiding van het beeld van homoseksualiteit als een natuurlijke
variatie, hebben onmiskenbaar effect gehad op het zelfbewustzijn en zelf-
beeld van homoseksuelen in Nederland. Maar voor het NWHK was het be-
reiken van homoseksuelen en het versterken van hun zelfbewustzijn se-
cundair aan het primaire doel van wetswijziging. 
In het interbellum ontstonden andere initiatieven om homoseksuelen te
verenigen. Voor een bespreking van de naoorlogse homobeweging is voor-
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618 Rogge hamerde er na de oorlog met regelmaat op dat Freud zelf zijn idee dat psychoa-
nalyse homoseksualiteit kan veranderen, had herroepen. Zie: H.C. Rogge (1949) Boekbe-
spreking, Vriendschap, 4(11), 14-15; Van Santhorst (1949) Dr. H.C. Rogge, Vriendschap,
4(10), 15.

619 Van der Meer (2007), 284-299; Tijsseling (2009), 152-155.
620 Anna Ruling hield in 1904 op verzoek van Hirschfeld een lezing ‘mannen, vrouwen, ho-

moseksuelen’ waarin ze een pleidooi hield voor een koppeling van feministisch activisme
met seksuele hervorming. Mirjam Everard (1984). Vier feministen en het Nederlandsch We-
tenschappelijk Humanitair Komite. Socialisties-Feministiese Teksten 8, 149-175.

621 Van der Meer (2007), m.n. 181.
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al het tijdschrift Levensrecht van Niek Engelschman uit  van belang.
Engelschman had dit tijdschrift opgericht samen met zijn partner Han
Diekman en een goede vriend van Schorer, Jaap van Leeuwen. De titel was
waarschijnlijk een variatie op de titel van de homoerotische roman Le-
vensleed. Levensrecht werd verspreid via het persoonlijk netwerk van ho-
moseksuelen. De oprichters wilden met dit blad ‘subjectief belangheb-
benden’ en ‘onze menschen’ binden. Met ‘onze menschen’ werden men-
sen met gelijkgeslachtelijke liefdegevoelens en verlangens bedoeld. Men-
sen die seks met iemand van hetzelfde geslacht hadden, werden in dit tijd-
schrift niet automatisch als homoseksueel bestempeld. Er zouden name-
lijk ook mannen zijn die slechts voor het geld seksueel contact met man-
nen hadden.622 De inhoud en de vorm van het tijdschrift (de artikelen en
illustraties) verraadden een overduidelijke mannelijke bias. Toch was het
tijdschrift in principe ook op vrouwen gericht. 
Dit nieuwe initiatief eindigde abrupt door de Duitse inval. Net zoals Scho-
rer het NWHK ontbond en het archief verbrandde toen de Duitsers bin-
nenvielen, ontdeed de groep activisten zich voor de zekerheid maar van de
abonneeadministratie en van de drie nummers van hun tijdschrift.623 Na
de oorlog wilden Engelschman en Van Leeuwen snel verder gaan met Le-
vensrecht, zeker toen er concurrentie dreigde van anarchisten die ook het
plan hadden een homo-erotisch tijdschrift op te richten.624 In september
 werd het vierde nummer van Levensrecht verspreid onder de abon-
nees van wie Van Leeuwen zich de naam en het adres nog kon herinneren. 
Maar alleen een tijdschrift was voor Engelschman niet meer voldoende.
Hij wilde, geïnspireerd door de lezerskring rond het Zwitserse tijdschrift
Der Kreis/Le Cercle uit , homoseksuelen ook middels bijeenkomsten
verenigen. Die wens werd werkelijkheid, toen op een avond in Amsterdam
in  honderdvijftig homoseksuelen kwamen luisteren naar de schrijver
Jef Last die sprak over eros in Griekenland. Dezelfde avond werd een ver-
eniging voor dergelijke literair-wetenschappelijke bijeenkomsten voor ho-
moseksuelen gelanceerd: de Wetenschappelijk Cultureel en Ontspan-
ningsvereniging, de Shakespeare Club.625

De Shakespeare Club, al snel C.O.C. genoemd, werd de organisatie waarin
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622 Arendt van Sandhorst [Jaap van Leeuwen] (1940) Boekbespreking: De Homoseksuelen, Le-
vensrecht, 1(1), 13. 

623 Van der Meer (2007), 352-358; Warmerdam & Koenders (1987), 71.
624 Dat initiatief ging uit van Tom Rot en Piet Meertens van de Vlam. Uiteindelijk sloten zij

zich aan bij Levensrecht als abonnee. Koenders (1995), aldaar: 519-520.
625 Maks Banens (1981) De eerste jaren van het COC. Homojaarboek 1. Artikelen over eman-

cipatie en homoseksualiteit (pp.133-160). Amsterdam: Van Gennep, m.n.: 135-136. Met de
naamkeuze voor hun vereniging speelden de homoactivisten met de homo-erotische sub-
text van Shakespeares sonnetten. De Nederlandse overheid heeft naar aanleiding van de
gekozen naam nog een onderzoek naar de vermeende homoseksualiteit van Shakespea-
re ingesteld. Zie: Koenders (1995), 523.
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het Nederlands homoactivisme verder vorm kreeg. Schorer had na de be-
vrijding geen energie meer om de NWHK opnieuw op te richten en hield
het homoactivisme na het schrijven en verspreiden van een laatste strijd-
bare folder tegen bis in  voor gezien. Dat was niet omdat hij in de
Shakespeare club meteen een waardige opvolger van de NWHK zag. 
Schorer stond kritisch tegenover het doel van de Club om ‘erotisch ande-
ren te verenigen’ en had als jonkheer moeite met het middenklassekarak-
ter van de Club en de linkse, uit een arbeidersnest afkomstige Engel-
schman. Schorer hoopte wel dat zijn oude strijdmakkers Van Leeuwen en
Ad Luikinga de NWHK-traditie in de Shakespeare Club zouden versterken
en de strijd voor het recht, via de wetenschap, voort zouden zetten.626 Iets
wat volgens Tielman maar beperkt gebeurde aangezien de Shakespeare
Club zich primair als een schuilkelder ontplooide.627 In de volgende twee
paragrafen wordt duidelijk in hoeverre het beeld dat Tielman schetste cor-
rect is.

5.2 Het C.O.C. als schuilkelder én een stap de openbaar-
heid in (1945-1955)

In  schetste Tielman het beeld van de Nederlandse homobeweging als
een schuilkelder, als een plek waar homoseksuelen zich veilig konden voe-
len en konden onderduiken.628 Dit beeld appelleert uiteraard aan een klimaat
van oorlog en vervolging, en de keuze hiervoor moet wellicht worden be-
grepen tegen de achtergrond van de hoogoplopende debatten over de er-
kenning van homoseksualiteit als vervolgingsgrond in het kader van de Wet
Uitkering Vervolgingsslachtoffers (WUV) in de jaren zeventig en tachtig van
de vorige eeuw.629 Dit aansprekende beeld werd daarna overgenomen door
latere onderzoekers als Burgers en Franssen, Duyvendak en Hekma.630 Deze
paragraaf zal duidelijk maken dat het idee dat de vroege naoorlogse homo-
beweging voornamelijk functioneerde als schuilkelder moet worden bijge-
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626 Commutator [Ad Luikinga] (1947) Boekbespreking. Levensrecht 2(5), 18-20; Van der Meer
(2007), 388-391.

627 Tielman (1982b) m.n.: 282, 150, 160.
628 Tielman (1982b), m.n.: 163-166.
629 De WUV trad op 1 januari 1973 in werking. In maart 1974 startte het COC haar campag-

ne om homoseksualiteit erkend te krijgen als vervolgingsgrond. Dit debat zwengelde het
onderzoek naar de geschiedenis van homoseksualiteit aan, met een sterke nadruk op re-
pressie en vervolging. Zie hiervoor: Tijsseling (2009), 20-32.

630 Burgers en Franssen (1992), m.n.: 181-183; Duyvendak (1994), m.n.: 42; Duvendak (2006),
m.n.: 150; Hekma (2004), 115. Het gedenkboek van Warmerdam en Koenders (1987) over
het COC kon aanleiding zijn voor enige bijstelling van dit beeld – zij karakteriseerden het
COC vanaf het begin ook als ‘strijdorganisatie’ – maar dat gebeurde niet. Zie Warmerdam
en Koenders (1987) Cultuur en ontspanning, het COC 1946-1966, m.n.: 343. 
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steld. Dit monolithisch beeld doet geen recht aan de verschillende wijzen
waarop homoactivisten tussen  en  spraken over hun beweging. 
Onmiskenbaar was het creëren van een veilige omgeving voor homosek-
suelen om elkaar face to face te ontmoeten een belangrijk doel van de na-
oorlogse homoactivisten. Het verenigen van homoseksuelen werd immers
als de reden voor Levensrecht en de Club aangevoerd. Waar het begon met
het organiseren van bijeenkomsten op verschillende locaties, ontstond al
snel het plan voor een eigen sociëteit. In de Albrechtshaven in Amsterdam
vonden homoactivisten in  een eerste besloten gelegenheid waar ho-
moseksuelen van boven de , indien zij lid van de Club waren, elkaar kon-
den ontmoeten, lezingen konden bijwonen, konden kaarten, cabaret kon-
den zien, konden luisteren naar klassieke concerten en soms konden dan-
sen.631 Lang voor het bestaan van de Albrechtshaven hadden homoseksu-
elen manieren gevonden om elkaar te vinden. Via annonces in tijdschrif-
ten bijvoorbeeld, ontmoetten ze elkaar (vooral de mannen) in bars en open-
bare gelegenheden zoals parken en toiletgebouwen.632 Maar die ontmoe-
tingen waren riskant. Buiten en in de zogenaamde ‘kitten’, de openbare
bars met veel homoseksuele clientèle, liepen homoseksuelen het risico per
ongeluk iemand onder de  te benaderen. Daarmee liepen homoseksue-
len het gevaar om gechanteerd of opgepakt te worden. Deze angst was ge-
grond, zeker na de oorlog toen homoseksuelen als onderdeel van een al-
gemeen zedenoffensief meer dan ooit werden vervolgd (op basis van bis
of een andere zedenwet). Met de Albrechtshaven was er voor het eerst een
gelegenheid waar homoseksuelen elkaar konden ontmoeten zonder be-
ducht te hoeven zijn voor politie of chanteurs. Homoactivisten lieten in
hun sociëteit namelijk alleen mensen boven de  toe. Bovendien werkten
zij met een ballotagecommissie voor het lidmaatschap om onder andere
mogelijke chanteurs te weren. Dit strenge toelatingsbeleid hielp de Club
eveneens om door de Amsterdamse zedenpolitie toegestaan te worden.
Homoactivisten presenteerden de Albrechtshaven in hun tijdschrift als
vrijplaats: ‘Daar kunt U vrijuit spreken over alle dingen, die voor U van
nature heel gewoon en toelaatbaar zijn.’ 633

De verhullende naam van de vereniging, eerst de Shakespeare Club en la-
ter het Cultuur Ontspannings Centrum, een verplicht lidmaatschap en bal-
lotagecommissie en de mogelijkheid tot anoniem lidmaatschap versterken

EEN TEGENDRAADS KIND VAN ZIJN TIJD. DE POLITIEK VAN DE ETHIEK IN HET VROEGE C.O.C. 

631 Bob Angelo [N. Engelschman, N.] (1947) Bob Angelo sprak op een feestavond…. Orgaan
en Mededelingenblad 2(10), 1-7;. Z.n. (1947) Agenda Shakespeare Club afdeling Amster-
dam. Levensrecht 2(10), 17; Z.n. (1948) Juli Agenda, Afdeling Amsterdam, Maandbericht
3(7), 12. In begin jaren vijftig had het C.O.C. ook in andere steden (Den Haag, Groningen,
Utrecht, Rotterdam) sociëteiten geopend. Een voorbeeld van de activiteiten, zie: Anoniem
(1951) C.O.C.-tail, Vriendschap 5(2), 11.

632 Voor de ontmoetingsmogelijkheden voor vrouwen, zie Schuyf (1994), m.n.: 283-287.
633 Z.n. (1948) Schoolbanken (advertentie). Maandbericht 3(7), 12.
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het beeld van de homobeweging als schuilkelder. Het ondergrondse ka-
rakter van de vereniging is ook zichtbaar in het pseudoniemengebruik in
de vereniging. Slechts weinig homoactivisten participeerden onder hun ei-
gen naam in het C.O.C..634 Toch valt het pseudoniemengebruik niet een-
duidig te verklaren uit angst voor zichtbaarheid. Weliswaar schreven drie
belangrijke homoactivisten in die tijd, Engelschman, Last en Henri
Methorst onder pseudoniem, maar eigenlijk hadden ze hier niet zo veel
redenen voor. Hun werkbetrekking kwam door hun homoseksualiteit
niet in gevaar, hun echte naam was bij de zedenpolitie reeds bekend en
veel bekenden waren op de hoogte. Bovendien hadden Methorst en En-
gelschman er geen moeite mee dat hun foto in het maandblad stond.635

Mogelijk gebruikten ze een pseudoniem om familie te sparen. Een ande-
re mogelijke reden is dat ze hun homoactivisme wilden onderscheiden
van andere activiteiten in de openbaarheid. Engelschman gebruikte zijn
pseudoniem ook als een soort van artiestennaam. Zo schreef hij in 
brieven op briefpapier waarop zijn eigen naam en adres afgedrukt stond,
maar ondertekende hij deze met ‘Bob’.636 Deels was het pseudoniemen-
gebruik ook een traditie, een voortzetting van een gebruik van voor de
oorlog.637

Hoewel de voorzitter Engelschman een enkele keer zelf refereerde aan het
C.O.C. als ‘schuil- en rustplaats’,638 kenden homoactivisten ook andere be-
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634 De penningmeesters en de administrateurs hadden daarin geen keuze. Zij moesten hun
eigen naam en adres opgeven om zo aan de voorwaarde voor een vereniging te voldoen.
Zie voor een lijst van namen en pseudoniemen van bestuursleden en redactieleden, War-
merdam en Koenders (1987), 378-380. Het pseudoniemengebruik binnen het tijdschrift en
bij de bijeenkomsten, moet onderscheiden worden van de mogelijkheid voor leden om
niet enkel een pseudoniem te gebruiken maar ook zich anoniem in te schrijven. Een prak-
tijk, die ondanks de financiële negatieve consequenties bij wanbetalers, nog eind jaren
vijftig in stand werd gehouden voor homoseksuelen die het anders niet aandurfde lid te
worden. Zie: Notulen congrescommissie-vergadering Afd Amsterdam 28 jan 1957. NA; Ar-
chief COC, 2.19.038: 183.

635 Zie de foto’s van Niek Engelschman bij de artikelen: Lustrumrede van Bob Angelo (1951)
Vriendschap 6(10), 5; Meer dan 1000 bezoekers op het lustrum-festival (1951) Vriendschap
6(11), 5; Meer dan duizend gulden aan obligaties teruggeschonken (1952) Vriendschap
7(5), 5; Amsterdam heeft een nieuw tehuis (1952) Vriendschap 7(10), 3. Zie voor de foto
van Henri Methorst: 2e Internat. Congres een groot succes! (1952) Vriendschap 7(10), 4.

636 Zie de afbeelding in Warmerdam en Koenders (1987), aldaar: 84. Het door elkaar gebrui-
ken van eigen naam en pseudoniem viel Warmerdam en Koenders op, maar ze verklaren
het verder niet. 

637 Boelaars (2008), 115. De literatuur constateert een breuk in pseudoniemengebruik in de
jaren zestig. Zo zouden alle medewerkers van het nieuw verschenen tijdschrift Dialoog in
1965 onder eigen naam schrijven. Dat bleek nog niet het geval te zijn. Een groot deel van
de redacteuren schreef nog niet onder eigen naam in Dialoog. Maurice van Lieshout (1989)
‘Een wat ethische, bezorgde toon’. Het tijdschrift Dialoog 1965-1697. In G. Hekma e.a.
Goed verkeerd. Een geschiedenis van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Ne-
derland (pp. 165-177). Amsterdam: Meulenhoff, aldaar: 167; Boelaars (2008), 201.

638 Angelo (1947) Bob Angelo sprak op een feestavond…., m.n.: 1.
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tekenissen toe aan hun vereniging. Een stap uit het verborgene, zo inter-
preteerden een aantal homoactivisten de oprichting van hun vereniging.
Het C.O.C. maakte volgens Methorst, activist van het eerste uur, het moge-
lijk ‘dat wij elkaar op onze bijeenkomsten niet eens ontmoeten in het ge-
heim, in het verborgene, en niet in de een of andere halfduistere ruimte –
als de oude Christenen in de catacomben (…)’.639 Dat het bestaan van hun
vereniging bij de autoriteiten bekend was en ‘gedoogd’ werd, zagen ho-
moactivisten als een overwinning op de vijandige buitenwereld en op de ei-
gen angsten. Het werd als een belangrijke stap voorwaarts gezien. Zo pre-
senteerde bestuurslid Daan Tollenaar in  het ‘medeweten en medewer-
king van de politie’ aan de bijeenkomsten van de Club als symbool van be-
ginnende erkenning en tolerantie van homoseksualiteit.640

Homoactivisten zagen het lidmaatschap van de vereniging vaak als een ver-
zetsdaad en als kleur bekennen. Een homoseksuele vrouw, die met in-
stemming van de tijdschriftredactie vrouwen opriep om lid te worden, stel-
de het in  als volgt:

‘Want zijn wij als enkeling ’t steentje, dat iedereen mag wegschoppen zonder
zich pijn te doen, -met ons allen zijn we de grote kei, en iedereen die zich aan
ons stoot, moet ,,au!” zeggen. Zover moet ’t eenmaal komen. Zijn wij dan de
,,steen des aanstoots”, goed, maar dan zal men zich niet meer pijnloos aan ons
stoten. Het is feitelijk beschamend, dat er van alle  clubleden maar 
vrouwen zijn. Evenals ’t feitelijk een schande is, dat er in dit kleine land maar
 kleur durven te bekennen.’641

Vrij frequent was er in het tijdschrift kritiek op homoseksuelen zonder lid-
maatschap.642 Volgens homoactivisten sloten ‘gevoelsgenooten’ in het al-
gemeen zich niet aan bij het C.O.C. vanwege onbekendheid met het C.O.C.
en de angst om zichtbaar te worden. Dat sommige mensen zich niet wil-
den identificeren als ‘homoseksueel’ en vraagtekens plaatsten bij het orga-
niseren op basis van seksuele identiteit, werd niet vermeld.643 In het tijd-
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639 Floris van Mechelen [Henri Methorst] (1951) Het nest is goed. Fragment uit de Kerstrede
1950 van Floris van Mechelen. Vriendschap (6)12, 2-3.

640 Rapport Zedenpolitie aan bureau crimineele voorlichting, 17-4-1947. Den Haag: NA, Ar-
chief van het COC, (1940) 1946-1971, 2.19.038: 151. De politie was niet blij met deze uit-
spraak over het verlenen van medewerking, zie: Verslag van een onderhoud tussen HIP
Fremery Kalff en den Heer Engelschman, betreffende het maandblad Levensrecht en de
Shakespeareclub, 26 -3-1947. NA, Archief van het COC, 2.19.038: 151.

641 K.A.R.W. (1949) Vrouwen alle hens aan dek! Vriendschap 4(2), 12.
642 B.A. (1949) Domme angst. Vriendschap 4(8/9), 24-25; Bob Angelo (1949) Joden, negers en

homophielen. Vriendschap 4(10), 6-7. Z.n. (1950) U bent geen lid maar voelt u zich hier
thuis? Vriendschap 5(5),11.

643 Die vraagtekens werden gesteld door Anna Blaman, zie haar brief aan Floris van Meche-
len, 12 -3-1951, NA, Archief van het COC, 2.19.038: 161-162.
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schrift werd het geen lid zijn geïnterpreteerd als een gebrek aan zelfver-
trouwen en zelfaanvaarding. Mensen zouden zich niet durven te identifi-
ceren als homoseksueel. Voor lidmaatschap zou ‘een bepaald gevoel van
zelfbeschikkingsrecht’ nodig zijn, iets waaraan het volgens Tine van der
Velde in  bij veel vrouwen nog aan schortte.644 Of zoals Engelschman
het in  verwoordde: ‘zijn de velen, die buiten onze rijen staan nog nim-
mer tot in het diepst van hun eigenwaarde gekwetst om eindelijk te dur-
ven getuigen van het recht op leven, op een eigen ethiek der vriendschaps-
liefde, kortom een manmoedige houding met uitbanning van zelfzucht en
lafheid?’ 645

Op verscheidene plekken presenteerden homoactivisten in de eerste tien
jaar hun werk als een strijd, en wel een voor (mensen)rechten en recht-
vaardige behandeling.646 Het tijdschrift zelf moest er volgens Engelschman
komen, zo schreef hij aan Van Leeuwen vijf maanden na de bevrijding, om-
dat ‘Ons levensrecht (…) nog altijd een alom omstreden recht’ is.647 De
Tweede Wereldoorlog had een onmiskenbare invloed op de strijdbaarheid
van de homoseksuelen.648 Sinds de oorlogsverschrikkingen stonden in het
burgerschapdiscours de onvervreemdbare mensenrechten van ieder mens
centraal. Dit discours creëerden ook voor homoseksuelen een kans en ze
maakten er gebruik van. Jef Last, een bekende linkse schrijver die naam
had gemaakt in het verzet, wees in het eerste naoorlogs nummer op de ver-
volging van homoseksuelen in Duitsland. Niet zozeer om medelijden met
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644 Tine van der Velde (1953) Wat betekent de vrouw voor het COC en wat betekent het COC
voor de vrouw? Vriendschap 8(2), 3-5.

645 Angelo (1949) Joden, negers en homophielen, m.n.: 7.
646 Floris van Mechelen (1957) Witboek. Inzake werkzaamheden en resultaten van het ICSE in

het afgelopen jaar 1956. NA, Archief van het COC, 2.19.038: 160; Floris van Mechelen
(1952) Perspectives of the movent for sexual equality. It’s ways and means. ICSE newslet-
ter 2(2), 2-3; Bob Angelo (1951) Rede van Bob Angelo op het internationale congres.
Vriendschap 6(6), 5-6; Commutator (1948) Rechten Maandbericht 3(4), 3-7; Herman (1951)
5 jaar journalistiek in dienst der homophilie. Vriendschap 6(9), 11-12.

647 Brief Niek Engelschman aan Jaap Van Leeuwen, 22 oktober 1945 in Warmerdam & Koen-
ders (1987), aldaar: 79. 

648 Er zijn aanwijzingen dat net als in Duitsland (zie Dagmar Herzog (2005) Sex after fascism.
Memory and morality in twentieth-century Germany. Princeton: Princeton University Press,
2005) en Amerika (Whisnant (2012) Male homosexuality in West Germany, 22), in Neder-
land de oorlog voor homoseksuelen veelal een verademing was. Zie voor de perceptie van
‘betrekkelijke veiligheid’ in de WO II: Jaap van Leeuwen (1952) Een halve eeuw van strijd
1896/1946. De strijd in Nederland. Vriendschap 7(8), 10-11. In contrast daarmee staat de
herdenking van de gevallen homoseksuelen tijdens de oorlog in het 5-mei Vriendschap
nummer uit 1950 met de tekst: ‘aan onze doden, gebrandmerkt met de “lila driehoek”,
en omgekomen in de martelkampen tussen 40-45’, hoewel het mogelijk is dat de homo-
activisten hiermee vooral aan de Duitse omgekomen homoseksuelen dachten. Het is in ie-
der geval duidelijk dat de wettelijke verscherping van antihomoseksuele bepaling onder
Duitse bezetting niet geleid heeft tot die klopjacht op homoseksuelen in bezette jaren in
Nederland zoals sommige historici en latere homoactivisten meenden. Tijsseling (2009) 23-
31, 71-78.
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homoseksuelen op te wekken, maar om homoseksuelen zelf op hun pre-
caire situatie en de urgentie van de strijd te wijzen. Hij meende dat nu de
tijd was aangebroken om ook voor het ‘levensrecht’ van homoseksuelen
als onderdeel van de mensenrechten te strijden.649 Ook Engelschman re-
fereerde met regelmaat aan andere minderheden en hoe zij (ook) onrecht-
vaardig behandeld waren. Hij benoemde de noodzaak voor minderheden
om zich aaneen te sluiten om zich te kunnen verdedigen.650 Dat er vaker
een parallel tussen homoseksuelen en joden werd getrokken dan tussen
homoseksuelen en andere ‘minderheden’, had niet alleen met de oorlogs-
ervaringen te maken en met de (gedeeltelijke) joodse achtergrond van en-
kele homoactivisten, maar had ook diepere wortels. Joodse mannen en ho-
moseksuele mannen werden volgens George Mosse gebruikt als constitu-
tieve ander van de natie. Zij deelden dezelfde stereotypen als verwijfd, neu-
rotisch, seksueel pervers en lichamelijk gedeformeerd.651 Homoseksuelen
en joden hadden dus te maken met een vergelijkbare vorm van discrimi-
natie waartegen gestreden moest worden.
Het beeld van de Club als een ongevaarlijke schuilplaats werd door de ho-
moactivisten ook uit tactisch oogpunt geconstrueerd. Engelschman was
zelf naar de Amsterdamse zedenpolitie gestapt om over zijn sociëteit te
praten om daarmee een eventueel verbod te voorkomen. Hij meende dat
de Nederlandse overheid net als de Zwitserse geen wettelijke grond had
om bijeenkomsten en een tijdschrift voor homoseksuelen (Der Kreis/Le
Cercle) te verbieden.652 In gesprekken met de Amsterdamse zedenpolitie
benadrukte Engelschman het ondergrondse en onzichtbare karakter van
de Club en het tijdschrift. Het tijdschrift werd alleen in eigen kring ver-
spreid en de Club stond alleen open voor leden. Homoseksuele propa-
ganda, iets waarvan de vooroorlogse NWHK beschuldigd werd, zou volgens
Engelschman niet het doel van zijn club zijn. Sterker nog, de Club zou
juist helpen om homoseksualiteit onzichtbaar te maken voor de buiten-
wacht. De Club zou homoseksuelen er van weerhouden hun heil te zoe-
ken in de openbaarheid, in de ‘kitten’, parken en bij toiletgebouwen. Bo-
vendien was het een waardig alternatief. Het zou in de sociëteit namelijk
om de platonische vriendschap gaan en niet om het seksuele contact.653
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649 Corydon [J. Last] (1946) Slachtoffers en zondenbokken. Levensrecht 1(5), 1-3.
650 Angelo (1947) Bob Angelo sprak op een feestavond….; Angelo (1949) Joden, negers en

homophielen; Angelo (1951) Rede van Bob Angelo op het internationale congres. Vriend-
schap, 6(6), 5-6. 

651 Zie voor deze coarticulatie in het heden: Stefan Dudink (2011) Homosexuality, Race and
the Rhetoric of Nationalism. History of the Present, 1(2), 259-264. 

652 Rapport Politie te Amsterdam, Centrale Recherche zedenpolitie, 5-2-1947. De zedenpoli-
tie vergeleek vervolgens het blad Der Kreis met Levensrecht, zie: Rapport bureau crimi-
nele voorlichting, 19-3-1947. NA, Archief van het COC, 2.19.038: 151.

653 Rapport Politie te Amsterdam, Centrale Recherche zedenpolitie, 5-2-1947. NA, Archief van
het COC, 2.19.038: 151.
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Zijn aseksuele en apolitieke presentatie van de vereniging was een tactische
zet om de zedenpolitie zo ver te krijgen dat de vereniging toegestaan werd.
Engelschman koos deze strategie met een reden: in het interbellum was een
soortgelijk initiatief nog de kop ingedrukt.654 Engelschman liet de politie
ook nog fijntjes weten dat als zij de Club en Levensrecht zou verbieden,
hij met een nieuw initiatief de openbaarheid op zou zoeken.655

In het contact met de Amsterdamse zedenpolitie verhulden homoacti-
visten dus opzettelijk het politieke doel van hun vereniging zoals het voor-
lichten van de buitenwacht over homoseksualiteit. Dat terwijl het beïn-
vloeden van de buitenwacht sinds  als tweede doel in de statuten van
de Club beschreven stond. De Club zou, net als de vooroorlogse NWHK,
wetenschappelijk onderzoek willen bevorderen ten dienste van recht-
vaardige behandeling. Daartoe werden ook al acties ondernomen. Zo had-
den homoactivisten, tot ongenoegen van de politie, Levensrecht aan vier-
honderd psychiaters gestuurd.656 Daarnaast stonden in het tijdschrift zelf
artikelen met een politieke strekking. Deze artikelen waren er op gericht
de strijdbaarheid onder homoseksuelen te versterken. Zoals hier boven
vermeld, verschenen er regelmatig artikelen die de gelijke (mensen)rech-
ten van homoseksuelen benadrukten. Illustratief hiervoor is ook de titel
van het tijdschrift, die tot september  werd gebruikt.657

Dat Engelschman de politieke betekenis van de Club onder het tapijt
schoof, vermoedde de zedenpolitie wel degelijk. De zedenpolitie hield de
bijeenkomsten, het tijdschrift en de homoactivisten (hun echte naam was
bij de politie bekend) nauwlettend in de gaten.658 De Amsterdamse Offi-
cier van Justitie zocht een grond om de bijeenkomsten en het tijdschrift te
verbieden onder het mom van ‘bederf der goede zeden’, maar vond die niet
gemakkelijk.659 De Club was officieel niet strafbaar omdat zij personen
onder de  weerde. De zedenpolitie had reeds in burgerkleding de bij-
eenkomsten bezocht om dit (met medeweten van Engelschman) te chec-
ken. Daarnaast lette zij op schendingen van de openbare eerbaarheid en op
de gemeentelijke verordeningen, die indertijd het zedelijk leven op lokaal
niveau moesten beschermen (zoals het verbod op travestie en onzedelijke
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654 Van der Meer (2007), m.n. 204-221.
655 Verslag van een onderhoud tussen HIP Fremery Kalff en den Heer Engelschman, betref-

fende het maandblad levensrecht en de Shakespeareclub, 26-3-1947. 
656 Brief hoofdcommissaris van politie Kaasjager aan de Officier van Justitie te Amsterdam,

17-1-1948. NA, Archief van het COC , 2.19.038: 151.
657 Vanaf september 1947 verscheen het tijdschrift onder een andere naam: Het orgaan en

mededelingenblad van het wetenschappelijk, cultureel en ontspanningscentrum Shake-
speare Club. 

658 Centrale recherche zedenpolitie, Rapport Politie te Amsterdam, 22-1- 1947. NA, Archief
van het COC, 2.19.038: 151.

659 Brief van Officier van Justitie te Amsterdam aan hoofdcommissaris van politie te Amster-
dam, 29 -5-1947. NA, Archief van het COC, 2.19.038: 151.
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dansvertoningen).660 Lange tijd bleek er geen grond tot politioneel ingrij-
pen. De Amsterdamse Officier van Justitie kreeg in  een kans, nadat
hij was gewezen op een mogelijke grond: de inhoud van het tijdschrift, met
name de persoonlijke contactadvertenties erin, zou ‘aanstotelijk voor de
eerbaarheid’ en ‘zinnenprikkelend voor de jeugd’ zijn.661 Engelschman
werd op het matje geroepen.
De politie dreigde in een gesprek met Engelschman met een verbod op het
tijdschrift. In eerste instantie reageerde de voorzitter strijdbaar op het drei-
gement: hij wilde het op een gerechtelijke uitspraak laten aankomen. Toch
bond Engelschman in. Er werd geen volgend nummer van het tijdschrift
uitgegeven om het bestaan van de Club niet op het spel te zetten.662 Om
een verbod op de club zelf te voorkomen, wijzigden de homoactivisten de
naam van de Shakespeare Club in het Cultureel- en Ontspannings Cen-
trum (C.O.C.). Het voorlichtingsdoel werd verwijderd uit de verenigings-
statuten. Werd het C.O.C. nu als reactie op het dreigend verbod die schuil-
kelder die ze eerder zelf in contact met de politie pretendeerde te zijn?
Warmerdam en Koenders menen dat dit inderdaad het geval was: het
C.O.C. zou in de periode - sterk naar binnen zijn gericht.663 Ook
Maks Banens, die wel het portie lef van de homoactivisten in contact met
de politie heeft genoteerd, meent dat het dreigende overheidsingrijpen het
C.O.C. meer gesloten maakte.664

Maar de invloed van dit dreigement op de activiteiten en doelen van ho-
moactivisten moet niet overschat moet worden. Na het dreigende verbod
op het tijdschrift verspreidde het C.O.C. circulaires aan de leden. Drie
maanden na het verbod durfden de homoactivisten het al aan om een
nieuw tijdschrift te verspreiden met de neutrale naam Maandbericht.
Maandbericht ging op dezelfde voet verder als het oude tijdschrift, aan-
vankelijk zonder de persoonlijke contactadvertenties, maar ook deze kwa-
men drie jaar later weer terug.665 In  stond ook het voorlichtingsdoel
officieel weer in de statuten van de vereniging. Homoactivisten voelden
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660 Schuyf (1994), m.n.:113; Rapport Justitie te Amsterdam, Centrale Recherche Zedenpolitie,
22-01-1947. NA, Archief van het COC, 2.19.038: 151.

661 Brief hoofdcommissaris van politie Kaasjager aan de Officier van Justitie te Amsterdam,
17-1-1948. 

662 Rapport van Hendrik Molenkamp, hoofdinspecteur van gemeentepolitie te Amsterdam,
aan gemeentepolitie te Amsterdam, 4 -10-1961. NA, Archief van het COC, 2.19.038: 151.

663 Warmerdam & Koenders (1987),117-121, 143.
664 Maks Banens (1981) De eerste jaren van het COC, m.n.: 139-146.
665 In 1949 verschenen er weer persoonlijke advertenties van leden in het tijdschrift, maar dit

waren geen expliciete contactadvertenties. Wel werd er een enkele keer gezocht naar ie-
mand om wandeltochten mee te maken. Vanaf februari 1950 verschijnen er duidelijkere
advertenties in Vriendschap om een partner te vinden, zo zocht iemand in 1950 in het fe-
bruarinummer van Vriendschap naar een ‘eenzame om weekends en zomervacantie ge-
zellig door te brengen’. 
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zich daarbij gesterkt door de afwijzende reactie van veel politici en pers op
het advies van het Rooms-Katholieke Centrum voor Staatkundige Vor-
ming om homoseksualiteit te verbieden.666

De autoriteiten hadden ondertussen ook besloten om de Club met rust te
laten. Een verbod bleef uit. Waarschijnlijk was de reden dat homoseksue-
len beter te controleren waren door het toestaan van de vereniging.667 De
politie bleef steekproefsgewijs op overtredingen van bis en gemeente-
lijke verordeningen controleren en hield de activiteiten van C.O.C.-mede-
werkers in de gaten. Zo mocht Engelschman als voorzitter van de Neder-
landse Vrijgezellenbond in  geen reclame maken voor het C.O.C. en vice
versa.668 In andere steden stuitte het C.O.C. geregeld op weerstand bij het
opzetten van lokale afdelingen; deze werden vaak door de lokale politie
met succes tegengewerkt.669 Desondanks bleven homoactivisten het steeds
opnieuw proberen, met wisselend resultaat.
Voor de actieve leden van het C.O.C., de homoactivisten, betekende het
C.O.C. dus meer dan een schuilkelder: het is waarschijnlijk dat het juist ge-
zien werd als een stap uit het verborgene en als middel tot strijd. Het beeld
van de vereniging als niet-politieke schuilkelder was vooral een construc-
tie die zij inzetten in het gesprek met de autoriteiten. Daarmee is het beeld
van het C.O.C. als schuilkelder genuanceerd, zonder te ontkennen dat de
vereniging voor veel ‘gewone’ leden wel die schuilkelderfunctie bezat. Zo
verliet de helft van de veertienhonderd leden de Shakespeare Club toen die
functie met het dreigend verbod in gevaar kwam. 

5.3 De extern gerichte activiteiten van het C.O.C.
(1945-1960)

Tielman en Burgers en Franssen beschrijven de eerste tien à vijftien jaar
van het naoorlogs homoactivisme als weinig politiek.670 Daarmee bedoe-
len zij dat het C.O.C. weinig activiteiten ontplooide die gericht waren op
het contact leggen met en beïnvloeden van buitenstaanders om maat-
schappelijke omstandigheden te behouden of te veranderen. Ook andere
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666 Herman (1951) Lustrumrede van Bob Angelo. Vriendschap 6(9), 5-7, m.n.: 6; BA (1950) De
vrijheid bedreigd. Vriendschap 5(4), 3.

667 Rapport van Hendrik Molenkamp, hoofdinspecteur van gemeentepolitie te Amsterdam,
aan gemeentepolitie te Amsterdam 4-10-1961. 

668 Warmerdam, H. (2013) Engelschman, Nico (1913-1988) | in Biografisch Woordenboek van
Nederland. Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Laatst ingezien op 2 april
2016, via http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn6/engelschman.

669 Rapport rijksrechercheur Heydenrijk aan afdeling politie, bureau criminele voorlichting,
16-1-1948. NA, Archief van het COC, 2.19.038: 151.

670 Tielman (1982b), 150; Burgers en Franssen (1992), 181-183. 
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onderzoekers constateren een beperkte en ‘schoorvoetende’ gerichtheid
van de homoactivisten op de maatschappij om de schuilkelder te bescher-
men en om ‘schuchter’ en ‘nederig’ begrip te stimuleren ten aanzien van
homoseksualiteit.671 Zoals eerder gesteld zou de verklaring hiervoor het
repressieve klimaat zijn dat het optreden van de homoactivisten naar bui-
ten toe sterk zou beperken.672 Warmerdam en Koenders staan vrij alleen
in hun karakterisering van het C.O.C. vanaf begin jaren vijftig als een
‘strijdorganisatie’.673

Meer onenigheid in de bestaande literatuur is er over de strategie die het
C.O.C. zou hebben gehanteerd in zijn beperkte handelen naar buiten toe.
Volgens Tielman kan de externe gerichtheid van het C.O.C. het best be-
schreven worden als ‘sleutelfigurenpolitiek’. Zijn these houdt in dat het
C.O.C achter de schermen met de toppen van de vier ‘zuilen’ (de socialisti-
sche, protestantse, katholieken en neutrale) overleg zou plegen om maat-
schappelijke veranderingen in gang te zetten. Maar onderzoekers zijn sterk
verdeeld over deze these.674 In deze paragraaf ga ik in op het belang dat de
homoactivisten de eerste vijftien jaar toekenden aan het veranderen van de
maatschappij via externe activiteiten. Daarnaast ga ik in op de vraag hoe het
C.O.C. communiceerde met de buitenwacht om een verandering te bewerk-
stelligen. Was het zo schuchter en nederig als de literatuur suggereert?

Voorlichtingswerk, lobby en sociaal kapitaal
Welk belang hechtten homoactivisten aan het beïnvloeden van de buiten-
wacht in de eerste vijftien jaar van het C.O.C.? Homoseksualiteit werd net
als voor de oorlog nauwelijks vermeld in de naoorlogse Nederlandse me-
dia, laat staan op positieve wijze. Het bieden van een tegengeluid was vol-
gens Engelschman van onschatbare waarde en een van de redenen om Le-
vensrecht opnieuw uit te brengen.675 Anders dan wat Duyvendak sugge-
reerde, bestempelden de homoactivisten ook in de eerste jaren de maat-
schappij als het probleem.676 De maatschappelijke vooroordelen over ho-
moseksualiteit moesten volgens hen bestreden worden.
Van meet af aan bevatte het tijdschrift artikelen die op basis van weten-
schappelijke inzichten misvattingen over homoseksualiteit corrigeerden.
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671 Judith Schuyf (2008) Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Tijdschrift voor Hu-
manistiek. 9(33/34), 26-33, m.n.: 27; Tielman (1982b), 160-163; Duyvendak (2006), m.n.148;
Van Stolk, m.n. 40. 

672 Burgers en Franssen (1992), 181-183; Schuyf en Krouwel (1999), 162.
673 Warmerdam en Koenders (1987) 147-153.
674 Tielman (1982b), m.n.: 163.
675 Brief Niek Engelschman aan Jaap Van Leeuwen, 22 oktober 1945, geciteerd in: Warmer-

dam & Koenders (1987) 79. 
676 Duyvendak (2006), 148 . Dat de maatschappij gezien werd als hét probleem, werd in de

meeste publicaties duidelijk. Een voorbeeld hiervan is Floris van Mechelen (1947) De ho-
mosexualiteit in de samenleving. Levensrecht 2(5), 6-7.
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Ook werd de godsdienstige veroordeling van homoseksualiteit geproble-
matiseerd door het universele gebod van naastenliefde en Gods liefde voor
elke mens te benadrukken.677 Op de eerste plaats was dit wetenschappe-
lijk en godsdienstig ‘goedpraten’ van homoseksualiteit in het belang van
homoseksuelen. Zij moesten loskomen van de heersende vooroordelen en
misvattingen. Maar daar bleef het niet bij: homoactivisten gebruikten het
tijdschrift ook om de opinie van de buitenwacht te beïnvloeden. Zo lezen
we in : 

‘Het [tijdschrift] zal moeten aantonen, dat de homosexualiteit niet beschouwd
dient te worden als zonde of ziekte, maar als een natuurlijke, d.w.z. een ten al-
len tijde, op iedere plaats voorkomende variatie en ook dat de subjectief be-
trokkenen derhalve niet gemaand wensen te worden tot ,,bekering” of ,,gene-
zing”. Zij willen door hun medemensen als homosexuelen aanvaard en begre-
pen worden. De homosexualiteit wil nu eindelijk eens niet meer beschouwd
worden als een ontbindingsverschijnsel van vroeger of later tijd, maar ge-
waardeerd als een uitstekend, ja onmisbaar bindmiddel, niet alleen voor de
klassieke oudheid, maar ook in de huidige maatschappij!’ 678

Homoactivisten stuurden het tijdschrift en andere C.O.C.-publicaties, naar
artsen, psychiaters, wetenschappers, dominees, pastors, Tweede Kamerle-
den en anderen die beroepshalve in aanraking kwamen met homoseksua-
liteit en homoseksuelen.679 En via de abonnees en advertenties in dag- en
weekbladen wisten homoactivisten een bredere groep mensen te bereiken
dan enkel de abonnees. Al was het externe voorlichtingsdoel vanwege het
dreigende verbod in  tijdelijk uit de statuten geschrapt en stelde de
voorzitter al eerder dat het geen groots opgezette campagne voor recht en
vrijheid kon gaan voeren; homoactivisten schroomden niet om in  hun
abonnees op te roepen om brochures in hun eigen netwerk te verspreid-
den om de kennis over homoseksualiteit te vergroten.680 Voorlichting van
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677 VdM (1947) Religieus besef en homosexualiteit. Levensrecht 2(1/2),7-8; Onno van Berghem
(1948) Wij en de kerk. Maandbericht 3(11), 2; Homo Catholicus (1950) De katholieke ro-
man en de homophilie. Vriendschap 5(4), 6-8; K. (1951) Meester Johannes sprak over ho-
mofilie. Vriendschap 6(4), 9. 

678 Arent van Santhorst (1947) Terugblik op een recent verleden. Orgaan en Mededelingen-
blad, 2(10), 14-16.

679 Z.n.(1950) Nieuws van het Centraalbureau C.O.C. Vriendschap 5(8), 14. 
680 Bob Angelo (1946) De weg die voor ons ligt. Levensrecht 1(7),13-14; Advertentie voor de

brochures met het verzoek om ze te verspreiden in: Voorlichting (1949). Vriendschap 4(8/9),
25 en in: De psychische verschillen en de overgangsvormen tussen man en vrouw (1950)
Vriendschap, (5)5: 14. Advertenties voor de brochure van Emde Boas stonden in verschei-
dene dag- en weekbladen zoals Het Parool, het Vrije Volk, De Groene Amsterdammer,
Leeuwarder Courant en studentenperiodieken. Zie: Het laatste nieuws, bijlage bij Vriend-
schap, mei 1952. NA, Archief COC, 2.19.038: 94. 
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de buitenwacht middels publicaties was dus ook in de eerste jaren na het
dreigende verbod een belangrijke activiteit van de homoactivisten.
Het grote belang van het veranderen van de mening van de buitenwacht
wordt ook bevestigd door de discussie die begin jaren vijftig onder leden
speelden over de te volgen strategie. Was het verspreiden van weten-
schappelijke inzichten bij de elite de beste strategie of zou het C.O.C. be-
ter kunnen werken vanuit ieders eigen netwerk om zo de kring van sym-
pathisanten stapje voor stapje te vergroten? 681 Beide strategieën waren
mogelijk en gingen in de beweging samen. Zo verscheen er een voor leken
begrijpelijke brochure over homoseksualiteit om in eigen kennissenkring
te verspreiden, maar werden er ook overdrukken van wetenschappelijk
werk over homoseksualiteit verspreid om de opinie van intellectuelen te
beïnvloeden.682

De ideologen van de beweging, Engelschman en Methorst, waren ervan
overtuigd dat het beïnvloeden van de mening van de buitenwacht ook op
internationale schaal opgepakt moest worden. De heersende opinie stond
namelijk onder invloed van de ontwikkelingen in het buitenland. Strenge-
re wetgeving in een buurland zou het goede voorlichtingswerk van het
C.O.C. weer teniet doen.683 Daarnaast zou zichtbaarheid van homoseksu-
aliteit op internationaal niveau bevestigen dat homoseksualiteit een na-
tuurlijke identiteit was die in elk land voorkwam, en niet, zoals sommigen
meenden, een cultureel product was.684 De homoactivisten waren in 
verheugd over de plannen van de Zwitserse homoactivisten om een inter-
nationale conferentie te organiseren. Helaas bleef het bij plannen. Toen
bleek dat de Zwitserse homoactivisten het niet voor elkaar kregen om een
internationale conferentie in elkaar te draaien, trachtte het COC dit zelf te
doen. In  slaagde het COC hierin: zes West-Europese homo-organisa-
ties kwamen bij elkaar en spraken samen met wetenschappers over ho-
moseksualiteit.685 Het resultaat van de conferentie was de oprichting van
het International Committee for Sexual Equality (ICSE). 
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681 M. Zijn wij met onze voorlichting op de goede weg? Het laatste nieuws, juli 1952; Reactie
van Tine van Velde. Volgens mij, 1952. NA, Archief COC, 2.19.038: 94. 

682 Ko Terpstra (1954) Open brief aan hen die anders zijn dan anderen. Amsterdam: het cen-
traal bureau van het C.O.C. NA, Archief COC, 2.19.038: 102; Zie de advertentie van H.C.
Rogge (1950) De psychische verschillen en de omgangsvormen tussen man en vrouw (uit-
gave C.O.C.) in Vriendschap, (5)5: 14; C. Emde Boas (1951) De sociogenese van de vitale af-
keer tegen de homoseksualiteit. Amsterdam | Antwerpen: het centraal bureau van het
C.O.C.; Alfred C. Kinsey, Wardel B. Pomeroy, Clyde E. Martin en Paul H. Gebhard (1954) Nor-
maal en abnormaal in het sexuele gedrag. (overdruk van artikel uit 1949). Amsterdam: het
centraal bureau van het C.O.C. NA, Archief van het COC: 2.19.038:102. 

683 F.v.M (1953) Ontwikkelingen en huidige taak van het Internationaal Comité in het licht van
de geestelijke volksgezondheid. Vriendschap 8(11), 2-4, m.n.: 4.

684 Rupp (2011), 1017, 1026; David S. Churchill (2009) Transnationalism and Homophile Polit-
ical Culture in the Postwar Decades. 15(1),31-64.

685 Warmerdam en Koenders (1987), 263.
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Methorst en Engelschman (die een grote stempel op het ICSE drukten)
meenden dat wetenschappers en bekende auteurs meer invloed zouden
hebben op de publieke opinie dan een groepje onbekende activisten dat
ook nog eens subjectief bij de zaak betrokken was. Met het ICSE wilden
homoactivisten naast een transnationaal netwerk voor homo-organisaties
ook een autoriteit zijn waar internationale ‘persoonlijkheden’ zich bij zou-
den aansluiten om op diverse wijzen de sociale en wettelijke acceptatie van
homoseksualiteit te bevorderen.686 Het uitbreiden van sociaal kapitaal was
een bekende strategie van bewegingen en belangenorganisaties om meer
kans te hebben om gehoord te worden. Ook het ICSE schreef meer en min-
dere bekende namen aan waarvan zij wist dat zij hun zaak mogelijk wil-
den steunen.687 Dat betekende niet dat homoseksuelen geen podium kre-
gen. Engelschman en Methorst spraken met regelmaat zelf op de ICSE-con-
ferenties, en ook biseksuele auteurs als Donald Webster Cory werden als
deskundigen opgevoerd.688

Niet alleen het ICSE maar ook het C.O.C. zocht bondgenoten in zijn strijd
om misvattingen over homoseksualiteit te corrigeren. Daarvoor keken ze
allereerst naar mensen die reeds sympathiseerden met hun zaak: buiten-
landse wetenschappers als Henk Rogge en Alfred Kinsey die positief over
homoseksualiteit publiceerden en prominente leden van de NVSH: de Am-
sterdamse voorzitter Gé Nabrink, de psychoanalyticus Coen van Emde
Boas en de advocate Lau Mazirel. De achterban legde op eigen gelegenheid
ook contacten met potentiële sympathisanten om via hen het denken over
homoseksualiteit positief te beïnvloeden.689 Deze sympathisanten verzorg-
den lezingen in het C.O.C. en schreven publicaties die het C.O.C. mocht ge-
bruiken in hun voorlichtingswerk. 
Het C.O.C. nam daarnaast ook gericht contact op met mensen die be-
roepshalve in aanraking kwamen met homoseksualiteit om de directe si-
tuatie van homoseksuelen te verbeteren, zoals mensen werkzaam in de
(geestelijke) gezondheidszorg of in de rechterlijke macht. Zo ging het
C.O.C. in  een gesprek met reclasseringsinstanties aan om de ambtena-
ren ‘juist’ voor te lichten op het gebied van ‘homofilie’. Dit gesprek met
de reclassering werd urgenter door de castratieadviezen die reclasserings-
ambtenaren, net als andere justitiële en medische autoriteiten, aan homo-
seksuelen gaven. Het bestuur van het C.O.C. protesteerde fel tegen dit ad-
vies, met een verwijzing naar mensenrechten, en spoorden homoseksue-
len aan contact met het C.O.C. op te nemen wanneer zij hiermee gecon-
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686 Z.n. (1951) Aims of the Commitee. ICSE Newsletter 1(1), 2; Rupp (2011), 1030-1034.
687 Correspondentie ICSE naar verschillende personen waaronder brieven aan Alfred Kinsey,

Simone de Beauvoir en Anna Blaman. NA, Archief COC: 2.19.038: 161-162.
688 This congress (1952) ICSE Newsletter 2 (February), 4-5, m.n.: 4.
689 Brief Leo Broeksmit aan Bob A., 1-9-1955; Heer Anton Dull aan Niek Engelschman, 2-5-

1955. NA, Archief van het COC 2.19.038: 15. 
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fronteerd werden of zich op andere gronden onheus behandeld voelden
door de reclassering. Het bestuur verzamelde bewijsstukken en stuurde
deze naar reclasseringsinstellingen.690 Dat leidde tot enkele reacties, waar-
onder een positieve reactie van de Utrechtse buitengewoon hoogleraar cri-
minele psychologie en sociologie G. Th. Kempe. Hij erkende het C.O.C. als
expert in homoseksualiteit en bracht een dialoog op gang tussen het C.O.C.
en de reclassering.691 Vanaf  organiseerde het C.O.C. ook openbare bij-
eenkomsten voor familieleden van homoseksuelen, reclassering, confessio-
nele organisaties voor geestelijke volksgezondheid en de pers.
Waren deze bondgenoten nu de ‘sleutelfiguren’ zoals Tielman heeft ge-
suggereerd? In de betekenis dat het personen waren die een sleutelposi-
tie in een van de ‘zuilen’ in Nederland innamen? Mijn onderzoek be-
vestigt Wansinks conclusie dat deze voorstelling van zaken sterk genuan-
ceerd moet worden en al helemaal wat de eerste tien jaar betreft.692 De
doelgroep van het voorlichtingsmateriaal bestond, naast homoseksuelen
en de eigen familie en kennissenkring, uit mensen die beroepshalve te ma-
ken hadden met homoseksuelen. Mensen werden pas persoonlijk door
homoactivisten aangeschreven als al duidelijk was dat zij (mogelijk) open
stonden voor andere geluiden over homoseksualiteit of zelf die geluiden
lieten horen. Mensen die over homoseksualiteit dachten in termen van
zonde en ziekte werden niet benaderd door de homoactivisten. Het C.O.C.
en de ICSE grepen, kortom, in die tijd elk bondgenootschap aan dat ze
krijgen konden, zoals de seksueel hervormers en de vrijdenkers.693 Deze
personen waren geenszins mensen die per definitie een ‘sleutelpositie’ in
een ‘zuil’ (katholiek, protestants, socialistisch of liberaal) innamen. Laat
staan dat deze bondgenoten de politieke toppen van de zuilen zouden be-

EEN TEGENDRAADS KIND VAN ZIJN TIJD. DE POLITIEK VAN DE ETHIEK IN HET VROEGE C.O.C. 

690 Redactie (1952) R.K. Reclasseringsambtenaar stelt zekere ‘voorwaarden’ alvorens hulp te
verlenen aan homophielen Vriendschap 7(4), 2; A. de N. (1952) Geen castratie? Dan geen
hulp! Idem: 2-3; M.F.S. de G. (1952) Prot. Reclasseringsambtenaar adviseerde tot castratie.
Idem: 3-4. Z.n.(1952) Wij verlangen verbod van castratie-adviezen. Nog meer zonderling
gedrag van Reclasseringsambtenaren. Vriendschap 7(5), 2-3; J.L. (1952) Ambtenaar lichtte
familie en werkgever in. Idem: 3-4; J.C.H. (1952) Slechts een “kleine operatie”. Idem: 4: C.O.
Corbeau (1952) “Neem een vrouw”. Idem: 4. Vrijwillige en therapeutische castratie bleef
in deze tijd niet beperkt tot homoseksuelen. In de TBR klinieken werd het als remedie voor
zedelijke problematiek beschouwd waarvan homoseksualiteit een van de uitingsvormen
van was. Zie: Theo van der Meer (2009) Vrijwillige en therapeutische castratie van TBR-ver-
pleegden 1938-1968. Een veroordeling tot TBR in 1934 en de verdere lotgevallen van de
verpleegde. In E.C. Coppens (red.) Fabrica Luris. Opstellen over de ‘werkplaats van het
recht’ aangeboden aan Sjoerd Faber (pp. 303-329) Nijmegen: GNI.

691 Prof dr. G. Th. Kempe (1953) Reclassering en homophilie. Vriendschap 8(1), 7
692 Hans Wansink (1985) Verzuiling en homo-emancipatie, m.n. 188-189.
693 Brief aan Foris van Mechelen van Bernardino del Boca di Villaregia, 4-08-1953 over het uit-

nodigen van seksuele hervormer Nabrink na overleg met dr. Storm. NA, Archief van het
COC, 2.19.038: 161-162; Het ICSE congres kreeg bijvoorbeeld aandacht van de Dageraad.
MP (1952) Sexuele rechtsgelijkheid. De Vrijdenker, 29(41), 6. NA, Archief van het COC,
2.19.038: 158. Zie ook Wansink (1985), 188-189.
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zetten, iets wat Tielman suggereert wanneer hij ‘sleutelfigurenpolitiek’ in-
terpreteert als een strategie van overleg met de toppen van de zuilen om
achter de schermen de situatie van homoseksuelen te verbeteren.694

Met een groeiende acceptatie van homoseksualiteit in de samenleving van-
af eind jaren vijftig kreeg het C.O.C. wel de mogelijkheid selectiever te werk
te gaan in het zoeken van bondgenoten en past de beschrijving ‘sleutelfi-
gurenpolitiek’ beter bij de werkwijze van de homoactivisten. Zo overleg-
de Engelschman eind jaren vijftig met vertegenwoordigers van de geeste-
lijke gezondheidszorg van protestante en katholieke zijde om de situatie
van homoseksuelen te verbeteren. Maar ook hier gold dat het C.O.C. geens-
zins overleg had met verschillende politieke partijen die als top van een zuil
fungeerden: die positie had het C.O.C. in die tijd niet. 
Naast het voorlichtingswerk en het zoeken naar bondgenoten was ook het
direct lobbyen voor maatschappelijke verandering een activiteit van het
C.O.C. in de eerste tien jaar. Begin jaren vijftig vond er in het C.O.C. een dis-
cussie tussen voor- en tegenstanders plaats over een directe politieke lob-
by tegen het wetsartikel bis. In  circuleerde er een conceptbrief aan
de minister. Uiteindelijk werd de lobby door de homoactivisten uitgesteld
vanwege de lage kans van slagen. Dit gebeurde waarschijnlijk op het ad-
vies van Kempe.695 Hieruit kan niet de conclusie getrokken worden dat het
C.O.C. in deze jaren niet streed voor gelijke rechten. Dat is te kort door de
bocht. Het politieke lobbywerk gebeurde via het ICSE. Officieel was het
C.O.C. slechts een organisatie aangesloten bij de ICSE, maar de Nederland-
se stempel op de filosofie en activiteiten van dit transnationale netwerk was
onmiskenbaar. Niet alleen zaten Methorst en Engelschman beiden in het
bestuur, de eerste als voorzitter, de tweede als secretaris, het C.O.C. maak-
te ook het ICSE financieel mogelijk.696 Met een beroep op de verklaring van
de rechten van de mens stelde het ICSE een petitie op, gericht aan de Ver-
enigde Naties om gelijke mensenrechten te claimen. Daarnaast verzamel-
den de homoactivisten bewijsstukken van discriminatie en schreven ze di-
verse brieven aan regeringen om te protesteren tegen het algemene verbod
op homoseksualiteit.697
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694 Tielman (1982b), m.n. 163-164; Tielman (1987) Dutch Gay Emancipation History, m.n.: 12.
695 Kongresrede Algemeen Voorzitter, 28 april 1956, NA, Archief COC, 2.19.038:183; Con-

ceptbrief. NA, Archief COC, 2.19.038:131; Notulen hoofdbestuur 12 oktober 1952. Idem;
Notulen hoofdbestuur 21 december 1952. Idem. Sommige homoactivisten vonden dat de
consensusleeftijd voor heteroseksuelen én homoseksuelen op 18 jaar voortaan moest gaan
liggen. Het C.O.C.-bestuur had problemen met dat voorstel. Zie: Hoofdbestuur (1954) Me-
dedelingen van het Hoofdbestuur. Vriendschap 9(8), 101; Bob Angelo (1954) Artikel 248bis
moet verdwijnen. Vriendschap 9(9) 122-123.

696 Witboek, inzake werkzaamheden en resulaten van het ICSE in het afgelopen jaar 1956 op-
gesteld tbv het hoofdbestuur van het COC 1957, F.v.M. NA, Archief COC, 2.19.038: 160.

697 Rupp (2011),1030-1034. Dat het ICSE een belangrijk voertuig was voor het COC voor hun
strijd krijgt nauwelijks aandacht in de literatuur. Schuyf en Krouwel (1999) noemen de op-
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De communicatiestijl 
Tot slot een antwoord op de vraag hoe homoactivisten zich opstelden in
het contact met de buitenwacht. Duyvendak concludeerde op basis van de
bestaande historiografie het volgende: 

‘Als zij zich al publiekelijk gingen manifesteren – zoals het COC dit zeer
schuchter begon te doen na de tweede wereldoorlog – dan toch op bijna ver-
excuserende toon: homoseksualiteit werd niet voorgesteld als iets normaals dat
de meerderheid moest accepteren, nee, men vroeg om meer consideratie en be-
grip voor iets dat betrokkenen zelf ook nog nauwelijks als normaal be-
schouwden.’ 698

Vroegen homoactivisten in deze jaren ‘nederig’ begrip aan de buitenwacht?
De politieke lobby van de ICSE waarin mensenrechten geëist werden staat
in schril contrast met deze schets. Homoactivisten beschouwden homo-
seksuelen als mensen met rechten en niet als afwijkingen die de meerder-
heid vanuit de goedheid van hun hart zou moeten gedogen. Zo stelde En-
gelschman in de openingsrede op de eerste conferentie van het ICSE dui-
delijk:

‘We willen de hoogste instantie der samenwerkende verenigde volkeren - de
Ver. Naties - op de hoogte brengen van onze nood en onze stem doen horen,
opdat ook aan ónze rasdiscriminatie een einde wordt gemaakt.’ 699

Wel gebruikten homoactivisten wetenschappelijke inzichten om hun eis
meer kracht bij te zetten. Dat gebruik van wetenschap en deskundigheid
moet niet opgevat worden als een gebrek aan lef of een zich verschuilen
achter de mening van anderen, maar als een strategische keuze. Methorst
meende dat homoseksualiteit eigenlijk geaccepteerd diende te worden als
een kwestie van seksuele vrijheid, maar zolang de maatschappij nog niet
zo ver was, konden homoactivisten wetenschap gebruiken om de natuur-
lijkheid van hun bestaan te bewijzen.700 Het C.O.C. had zelfs in  het ini-
tiatief genomen tot de oprichting van het Studiecentrum voor Speciële
Sexuologie waarin wetenschappers homoseksualiteit zouden onderzoe-
ken.701 Homoactivisten stonden in die tijd niet alleen met hun sterke ge-
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richting van deze organisatie bijvoorbeeld wel (p. 162) maar geven meer aandacht aan
C.O.C.’s nationale sleutelfigurenpolitiek.

698 Duyvendak (2006), 148.
699 N. Engelschman (1951). Report of the first international congress for sexual equality, held

at Amsterdam, 12, 13, 14 of May 1951. Den Haag: NA, Archief van het COC, 2.19.038: 158.
700 F.v.M. (1952) Perspectives of the movement for sexual equality: 2; Floris van Mechelen

(1947) De homosexualiteit in de samenleving. Levensrecht 2(5), 6-7.
701 De wetenschappers kwamen uit verschillende disciplines en religieus-levensbeschouwelijke
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loof in de wetenschap als veranderingsinstrument van de samenleving.
Ook intellectuelen grepen in deze jaren de wetenschap aan om de samen-
leving te veranderen. Het vertrouwen in deskundigheid was in deze jaren
groot.702

Homoactivisten behielden de regie over het denken over homoseksualiteit.
Zij selecteerden zelf wetenschappers om voor het C.O.C. lezingen te hou-
den en artikelen te schrijven of over te nemen. Het C.O.C.-tijdschrift func-
tioneerde als platform waar wetenschappelijke inzichten over homosek-
sualiteit verzameld werden. Deze werden bejubeld maar even vaak bekri-
tiseerd door de homoactivisten.703 Veel wetenschap over homoseksualiteit
zou volgens hen namelijk gekleurd zijn door bestaande stereotypen. Zelfs
artikelen afkomstig van belangrijke buitenlandse homoactivisten zouden
niet vrij van vooroordeel zijn.704 De Nederlandse homoactivisten zagen
uiteindelijk zichzelf als grootste expert over homoseksualiteit. Deson-
danks meenden zij de buitenwacht beter te beïnvloeden met publicaties
van niet-subjectief betrokken wetenschappers.
Drie verschillende wetenschappelijke inzichten over homoseksualiteit
konden dusdanig op goedkeuring rekenen van de homoactivisten dat hier
brochures van werden gemaakt. Allereerst was er de invulling die zenuw-
arts Henk Rogge aan het derde-sekse-denken gaf.705 Rogge meende dat
homoseksualiteit als een derde sekse niet alleen psychisch maar ook op li-
chamelijk gebied zichtbaar was: in de lichaamsbouw, het spierstelsel, de
haargroei en het bekken. De raciale benadering van homoseksualiteit als
een ‘nieuw soort mens’, gemeengoed binnen de seksuologie in de jaren
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hoek en bleken uiteindelijk onverenigbare ideeën over homoseksualiteit en de taak van
het studiecentrum te hebben. Betrokkenen waren professor G. Kempe, dr. C. van Emde
Boas, advocate L. Mazirel, Professor J.P.W. Ellerbeck, Professor A.F. van Leeuwen, Profes-
sor H.A. Hutte, drs L Wagenaar, mevr. J.H. Wouters-deVries, Professor J.L. van Holk, medi-
cus P.J.F. Dupuis. Zie: Martien Sleutjes (1980) Studiecentrum voor Speciële Sexuologie, 1953-
1958. Homologie 2(3), 12-15; Martien Sleutjes (1980) Studiecentrum voor Speciële Sexuo-
logie, 1953-1958 (2). Homologie 2(6), 18-19.

702 Geert Somsen (2001) Inleiding. Gewina. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskun-
de, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 24(4), 193-195.

703 Zie voor een overzicht voor publicaties in het tijdschrift, in brochure-vorm en van lezin-
gen waar diverse psychiatrische standpunten over homoseksualiteit worden besproken:
Z.n. (1952) Ons commentaar, Vriendschap 7(6), 4-5. Zie ook: Francis Lover (1947) De mu-
tatie-theorie en haar betekenis voor de homosexualiteit, Levensrecht 2(3-4), 16-22; Floris
van M. (1947) Homosexualiteit een psychisch of een fysiek verschijnsel? Levensrecht 2(6),
18-19; H.C. Rogge (1950) De psyche van man en vrouw. Vriendschap 5(1),5-7; H.C. Rogge
(1953) Antwoord op Dr F.J. Tolsma’s ‘Homosexualiteit en Homoerotiek’. Vriendschap 8(6),
7-8; Dr. V. B. (1948) Een merkwaardig boek met merkwaardige conclusies. Maandbericht
3(8), 5-8; Bob Angelo (1953) Het Nieuwe Kinseyrapport Over De Vrouw. Vriendschap 8(10),
9-11.

704 Zo werd het invloedrijke werk van de Amerikaanse homoactivist Cory bekritiseerd van-
wege zijn idee dat homoseksualiteit niet aangeboren maar verworven was door opvoe-
ding. Marc van Alphen (1953) Nieuwe boeken die ons interesseren. Vriendschap 8(3), 15-16.

705 Rogge (1950) De psychische verschillen en de omgangsvormen tussen man en vrouw. 
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, was nog duidelijk aanwezig in de naoorlogse tijd.706 Niet iedereen in
het C.O.C. omarmde Rogges inzichten. Volgens sommigen waren er ook
‘normale’ homoseksuelen, die geen kenmerken van de andere sekse had-
den, maar slechts een ander seksueel verlangen hadden dan heteroseksue-
len.707 Het tweede inzicht dat gebruikt werd was van de psychoanalyticus
Van Emde Boas, volgens wie homovijandigheid een kunstmatig product
van de beschaving was.708 Ten derde werd het werk van Kinsey gebruikt.709

Kinsey had met zijn controversiële rapport over het seksueel gedrag van
de gewone Amerikaanse man de westerse wereld laten schrikken met on-
der meer het hoge percentage mannen dat een homoseksuele ervaring had
( procent). 
Anders dan Rogge begreep Kinsey homoseksualiteit, biseksualiteit en he-
teroseksualiteit niet in gendertermen, maar koppelde hij de termen aan
seksueel gedrag dat leidde tot orgasmes. Kinsey was ervan overtuigd dat
mensen in potentie biseksueel waren en zag seksualiteit als een continu-
um. Dat ook niet-homoseksuele mannen een homoseksuele ervaring had-
den zou de scheiding tussen abnormaal en normaal seksueel gedrag kun-
nen doorbreken.710 Kinseys continuüm stond op gespannen voet met de
derde-sekse-theorie. De referenties aan Kinsey waren in de Nederlandse
homobeweging niet van de lucht.711 Maar de homoactivisten werkten se-
lectief. Ze maakten in hun tijdschrift vooral gebruik van Kinseys in-
schatting van het percentage mannen dat volkomen homoseksueel zou
zijn ( tot %). Die statistische bewijzen zouden volgens homoactivisten
moeten leiden tot de vaststelling dat homoseksualiteit een veelvoorko-
mend en dus natuurlijk en normaal verschijnsel was.712 Het benadrukken
dat homoseksualiteit natuurlijk was stond bij homoactivisten voorop en
beide wetenschappelijke inzichten konden daarvoor gebruikt worden,
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706 De invloed van de negentiende-eeuwse raciale wetenschap op de methodologie en kijk
van de seksuologen in 1920 wordt uitgewerkt door onder meer Siobhan B. Somerville
(2000) Queering the Color Line. Race and the Invention of Homosexuality in American Cul-
ture. Durham: Duke University Press. 

707 Arent van Santhorst (1949) Drie groepen homosexuelen. Vriendschap 4(4), 2-6; Francis Lo-
ver (1947) Professor dr. G. Krediet sprak over Hermafroditisme. Orgaan en Mededelin-
genblad 2(12), 2-8. 

708 Emde Boas (1951) De sociogenese van de vitale afkeer tegen de homoseksualiteit. 
709 Kinsey e.a. (1954) Normaal en abnormaal in het sexuele gedrag. 
710 Nog voor Kinseys rapport over vrouwen, pasten de vrouwen in het C.O.C. zelf Kinseys cij-

fers ook toe bij vrouwen, zie K.A.R.W. (1949) Vrouwen, alle hens aan dek. Vriendschap 4(2),
12.

711 Anoniem (1948) Nieuws in het kort. Maandbericht 3(7), 10; Floris van M. (1948) Van Cory-
don tot Kinsey. Maandbericht 3(8), 2-3; Dr. V. B. (1948) Een merkwaardig boek met merk-
waardige conclusies; Ambiorix (1948) De juiste conclusies uit het Kinsey-rapport. Maand-
bericht 3(10), 16-18; C Emde Boas (1949) Een Nederlandse psychiater over het Kinsey-rap-
port. Vriendschap 4(1), 4-5; F.L. (1949) Kinsey-rapport. Vriendschap 4(4), 14-15; Bob Ange-
lo (1953) Het Nieuwe Kinseyrapport Over De Vrouw.

712 Bijvoorbeeld: Bob (1949) 567.000. Vriendschap, 4(2), 6.
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ongeacht het geloof in homoseksualiteit als een apart soort sekse of slechts
als een ander soort seksueel verlangen. De voorstelling dat homo’s in die
jaren homoseksualiteit als een handicap voorstelden waarvoor begrip ge-
vraagd zou moeten worden, ging in ieder geval voor deze drie publicaties
niet op. 

5.4 Een kind van zijn tijd? De politiek van de ethiek
(1945-1956)

In de vorige paragraaf zagen we dat het C.O.C. ondanks zijn marginale po-
sitie ten tijde van een repressief klimaat, meer gericht was op het beïn-
vloeden van de buitenwacht dan de metafoor schuilkelder suggereert. In
deze paragraaf sta ik stil bij een ander aandachtspunt van het C.O.C., na-
melijk de vorming van het individu. Ook hier dekt de schuilkeldermeta-
foor niet de lading. Het gebruik van de metafoor stelt immers dat het vor-
men van een eigen omgeving primair een doel was van de homobeweging,
maar dit was net zo goed een middel. Verder wordt in deze paragraaf de
vraag beantwoord of de grote focus van homoactivisten op het individu
en zijn zelfontplooiing wel zo uitzonderlijk was als gesuggereerd wordt
met de repressie als verklaring voor de ‘schuchtere’ houding van de ho-
mobeweging.

Moreel reddingswerk, therapie en een warm nest
Homoactivisten omschreven het doel van hun beweging vaak als ‘thera-
pie’ of als ‘moreel reddingswerk’.713 Veel homoseksuelen hadden volgens
de homoactivisten last van allerlei neurosen en problemen. Het C.O.C. kon
ze hiermee helpen. Homoactivisten verwierpen het idee dat homoseksue-
len in wezen neurotisch, infantiel en crimineel zouden zijn, zoals volgens
hen in de samenleving nog vaak gesteld werd. Als homoseksuelen indivi-
duele problemen hadden dan lag dat volgens de homoactivisten aan de
maatschappij met haar ‘psychisch fnuikend vooroordeel’.714 Homoseksu-
elen zouden van kinds af aan geconfronteerd worden met een negatieve
beeldvorming van homoseksualiteit. Een gezonde zelfontplooiing was
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713 Herman (1951) Lustrum-rede van Bob Angelo. Vijf jaren arbeid en strijd van het COC.
Vriendschap 6(10), 6-7; Engelschman (1951) Report of the first international congress for
sexual equality.

714 Brief van ICSE-secretariaat aan Ds P.E. Boele, dd 9-9-1953. NA, Archief van het COC:
2.19.038:161-162; Terpstra (1954) Open brief aan hen die anders zijn dan anderen. Zie ook:
Herman (1947) Normaal of abnormaal? Overdenking bij het eenjarig bestaan. Orgaan en
Mededelingenblad 2(10), 22-23; Arent van Santhorst in Volgens mij, maart 1953: NA, Ar-
chief van het COC, 2.19.038: 94; F.v.M (1953) Ontwikkeling en huidige taak van het “In-
ternationale Comité” in het licht van de geestelijke volksgezondheid.
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hierdoor voor een homoseksueel persoon knap lastig. De maatschappij le-
verde onzekere wezens op, zo stelde Methorst:

‘Net zoals de vrouw eens een onmondig wezen was, dat buiten de haar toe-
gewezen beperkte afhankelijke plaats niet meetelde en het zelf zeer in twijfel
trok of ze wel tot iets belangrijks en positiefs in staat was, zo voelen wij ons,
ook al beweren wij het tegendeel, eveneens innerlijk onzeker.’ 715

Aan het C.O.C. de opdracht om hun achterban, net als de vrouw, zelfbe-
wust te maken zodat zij volwassen kon worden.
Identificatie met andere homoseksuelen was van groot belang om tegen-
wicht te bieden aan het negatieve maatschappelijk vooroordeel. Het ge-
bruik van de woorden als ‘gevoelsgenooten, ‘onderdrukte minderheid’,
‘ons soort mensen’ en ‘ras’ in het tijdschrift en de lezingen, toont dat ho-
moactivisten in de eerste tien, vijftien jaar veel waarde hechtten aan het op-
bouwen van een collectieve identiteit. Van belang voor identificatie met an-
dere homoseksuelen waren de tijdschriften, de bibliotheek en de boeken-
dienst waarmee diverse literatuur over homoseksualiteit beschikbaar
kwam. Naast de wetenschappelijke publicaties over de aanwezigheid en
natuurlijkheid van homoseksualiteit onder dier en mens, bood het C.O.C.
informatie over homoseksuelen in het buitenland en over homoseksuelen
van vroeger. Daarmee kon, zoals historicus David Churchill in  stel-
de, de (verbeelde) homoseksuele gemeenschap de nationale grenzen over-
stijgen en werd homoseksualiteit geportretteerd als een universeel ver-
schijnsel.716 Tegelijkertijd werd de omgang met homoseksualiteit en ande-
re seksuele praktijken gehistoriseerd: menselijk gedrag en ethische normen
werden neergezet als dynamisch en veranderlijk. Ten slotte werden ook re-
ligieuze homoseksuelen bediend met artikelen die hen als groep en indivi-
du een hart onder de riem staken. Deze artikelen concentreerden zich op
het belang van (naasten)liefde. De nadruk op de schoonheid en goedheid
van liefde was een krachtig verzet tegen het heersende discours dat ho-
moseksualiteit iets slechts was wat bestreden of genezen (kon en) moest
worden. De betekenis van deze positieve boodschap voor mensen die in
die tijd worstelden met hun gevoelens voor iemand van hetzelfde geslacht,
moet niet worden onderschat.717

Homoactivisten vertoonden vanaf de Tweede Wereldoorlog een trotse
houding en construeerden hun anders-zijn vaak in positieve zin, namelijk
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715 Van Mechelen (1951) Het nest is goed, m.n. 2. 
716 Churchill (2009), m.n.: 48-57.
717 VdM (1947) Religieus besef en homosexualiteit; Onno van Berghem (1948) Wij en de kerk;

Homo Catholicus (1950) De katholieke roman en de homophilie; K. (1951) Meester Jo-
hannes sprak over homofilie. 
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als een bijzondere gevoeligheid die hen onderscheidde van anderen. Het
tijdschrift was opgericht om, zoals Engelschman het in  verwoordde:
‘het hoofd even fier te dragen als ieder ander. Bewust zijn van eigen we-
zen, eigen kracht, en bovenal fier zijn in die bewustheid dat het “anders-
zijn” geen kruis doch een heel bijzondere begenadiging kan zijn’.718 Ho-
moseksualiteit werd weliswaar als normaal en natuurlijk beschouwd, maar
– zeker met behulp van de derde-sekse-theorie – niet als ‘gewoon hetzelf-
de’ als heteroseksualiteit. Sterker nog, Engelschman drukte homoseksue-
len op het hart om volgens hun eigen natuur, eigen dispositie en bijzon-
dere gift te leven.719 Soms werd de bijzondere gift van homoseksuelen in
navolging van de derde-sekse theorieën ingevuld. De lesbienne zou zich
bijvoorbeeld onderscheiden door haar mannelijke, actieve aanleg en de ho-
moseksueel door zijn vrouwelijke fijngevoeligheid.720 Een andere keer le-
ken de homoseksuelen meer te doelen op hun vrijheid ten opzichte van de
dominante seksuele moraal.
Het grote belang dat aan het bouwen van een positieve collectieve en per-
soonlijke identiteit werd gehecht, los van het maatschappelijke veroordeel
over homoseksualiteit, verklaart ook waarom het woord ‘homofiel’ zo goed
aansloeg in de Nederlandse homobeweging. De term homofiel werd in 
als een begrip gelanceerd om homoseksuelen gemakkelijker geaccepteerd te
krijgen aangezien het minder nadruk legde op het seksuele aspect.721 Deze
wens een andere term te introduceren bestond al langer. Er was een be-
hoefte aan een nieuw begrip om heersende negatieve vooroordelen te om-
zeilen en om op een positieve manier over homoseksualiteit te denken.722

 DEEL II DE HOMOLESBISCHE BEWEGING

718 Angelo (1946) De weg die voor ons ligt, 13. Deze trots op het anders-zijn zat er bij Engel-
schman sterk in en bleek veelal zijn drijfveer te zijn, zie de derde autobiografie in Benno
Stokvis (1939) Menschenleed. Een reeks van autobiographieën. Deel 1. De homosexuee-
len. Lochem: De Tijdstroom, 49-53. Ook bij anderen was deze trots duidelijk aanwezig, bij-
voorbeeld: Z1(1953) Inleiding tot een discussie op KK-avond. Volgens mij, juni 1953. NA,
Archief van het COC: 2.19.038: 94.

719 Engelschman (1951) Report of the first international congress for sexual equality. Zie ook:
Arent van Santhorst (1947) Terugblik op een recent verleden. Orgaan en Mededelingen-
blad 2(10), 14-16.

720 Zie voor een analyse van de noties ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ in de eerste jaren
van het C.O.C. de gepubliceerde scriptie van Annemiek Onstenk (1983) Van brede schou-
ders tot hoge hakken. Veranderende beeldvorming over lesbische vrouwen in de periode
1939-1965. (scriptie) Amsterdam: SUA. Niet iedereen onderschreef in deze jaren de derde
sekse theorie. Sekse werd door sommige homoseksuele vrouwen in deze periode in na-
volging van Simone de Beauvoir sociaalconstructivistisch begrepen. 

721 Bob Angelo (1949) Homosexualiteit en significa. Vriendschap 4(8/9), 14. Sindsdien werd
standaard het woord homofiel gebruikt in het C.O.C. en vermoedelijk door het gebruik
van Engelschman en Methorst in het ICSE overgenomen door andere homoseksuele initi-
atieven in het buitenland. Op het derde congres van het ICSE werd het word homofiel ge-
kozen. Zie: Z.n. (1953) Third international congress, ICSE Newsletter, 3(October), 123-125. 

722 Marc Anderse (1947) What is in a name? De gevoelswaarde van het woord. Levensrecht
2(3-4), 26-28. Ook werd in 1948 een artikel overgenomen uit Der Kreis dat onderdeel was
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Met het woord homofiel sloegen homoactivisten twee vliegen in een klap.
Het was een middel om acceptabel te ogen voor de buitenwacht én een ma-
nier om een eigen invulling te geven aan homoseksualiteit zonder het ne-
gatieve oordeel van de samenleving over te nemen.
Homoactivisten meenden dat het bieden van een eigen fysieke plek waar-
in homoseksuelen zichzelf konden zijn van groot belang was voor het
bouwen van een identiteit. De C.O.C.-bijeenkomsten en de sociëteiten
moesten volgens homoactivisten meer zijn dan een ontmoetingsplek al-
leen. Methorst beschreef het C.O.C. als een warm nest, een gezin en een
thuis waar homoseksuelen volwassen werden en konden worden herop-
gevoed.723 Ook Engelschman benadrukte het belang van een eigen plek
voor de ontwikkeling van homoseksuelen. Het C.O.C. moest dan ook een
echt clubhuis worden met een eigen bibliotheek, een eigen restaurant en
diverse culturele en ontspannende activiteiten.724 In die wens stond het
C.O.C.-bestuur niet alleen: het bestuur wist door middel van donaties van
leden in  een aanzienlijke som geld bij elkaar te sprokkelen voor een
eigen pand.725 Er werd gekozen voor de naam ‘Nationaal Tehuis’, waar-
schijnlijk spelend met het joodse Nationaal Tehuis (de staat Israël) waar
joden thuis konden komen.726 Ondanks de woordspeling, wilde het C.O.C.
geen ‘homofiel zionisme’ bevorderen, maar een middel zijn voor homo-
seksuelen om hun plek in de samenleving te vinden en zichzelf te ont-
plooien.727 Homoactivisten kenden dus aan de beslotenheid en interne ge-
richtheid van het C.O.C. een maatschappelijke betekenis toe.

Aansporing tot fatsoen
De gerichtheid van homoactivisten op het individu en diens zelfontplooi-
ing is in de literatuur veelal begrepen als een uitkomst van het repressieve
klimaat. Door dat klimaat zou de homobeweging niet anders kunnen dan
zich naar binnen te richten. De nadruk op zelfontplooiing begrijpen ver-
schillende auteurs als een tactische zet van homoactivisten. Hiermee zou
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van de discussie die in dat blad reeds vanaf 1946 speelde om een ander begrippenkader
te lanceren vanwege de negatieve connotaties die aan ‘homoseksueel’ kleefde, zie 
Warmerdam en Koenders (1987), 135-136. De vervanging van het woord homoseksueel
door homofiel had trouwens al zijn wortels in 1937: Van Leeuwen had met Schorer een
discussie over het woord homoseksualiteit, waarbij het begrip homoseksueel als te eng
werd neergezet om de homoseksueel te begrijpen. Van der Meer (2007), aldaar: 263

723 FvM (1953) Short historical survey of the Dutch C.O.C. ICSE Newsletter 3(July), 101-104; 
Floris van Mechelen (1956) Alle negen. Vriendschap 11(9/10), 91-92. 

724 Angelo (1947) Bob Angelo sprak op de feestavond; Bob Angelo (1948) Enige overpein-
zingen bij de aanvang van 1948. Orgaan en Mededelingenblad 3(1), 1-3; Nieuwjaarsrede
1953, door Bob Angelo. NA, Archief van het COC, 2.19.038: 103.

725 Redactie (1950) De eersten stenen voor ons NATIONAAL TEHUIS. Vriendschap 5(6), 5. 
726 Zie voor een uitleg van de frequente referentie naar jodendom door homoseksuelen dit

hoofdstuk (p. 179).
727 F.v.M. (1955) Homophiel zionisme. Vriendschap 10(4), 234-235.
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homoseksualiteit acceptabel worden voor de samenleving. Net zoals in
veel geschiedschrijving over de humanistische beweging het geval is, wor-
den in de bestaande geschiedschrijving over de homobeweging aansporin-
gen tot fatsoen voornamelijk uitgelegd als een strategie, als een middel om
homoseksualiteit aanvaardbaar te maken. De individuele homo zou zich
in een repressief klimaat ‘keuriger dan de keurigste Nederlander’ moeten
gedragen.728 Maar net als bij de HV-humanisten het geval was, is de nadruk
op zelfontplooiing en fatsoen bij homoactivisten in die tijd niet alleen te
begrijpen vanuit strategische overwegingen.729

In de eerste vijftien jaar van de vereniging zijn er drie motivaties te vinden
voor vermaningen en uitspraken van homoactivisten over waardigheid en
fatsoen. In overeenstemming met de genoemde verklaring in de bestaan-
de literatuur, waren er allereerst aansporingen tot waardig gedrag die draai-
den om het effect van bepaald gedrag en representatie op de buiten-
wacht.730 Zo toonde Engelschman zich in  bezorgd om ‘de lieden die
dag-in dag-uit bezig zijn om het stuk goodwill, het geestelijk crediet dat
zo moeizaam veroverd werd, kapot te maken door een levenswandel en –
handel, waarnaar wij helaas maar al te vaak als groep beoordeeld – en dus
veroordeeld worden’.731 In de bestaande literatuur wordt vaak een publi-
catie van Luikinga aangehaald waarin fatsoen als het middel voor accepta-
tie wordt genoemd. Luikinga spoort homoseksuele mannen aan hun vrou-
welijke eigenschappen niet te overdrijven vanwege het negatieve effect dat
dat zou hebben op de sentimenten in de samenleving.732 Luikinga was in
het C.O.C. niet onomstreden. Zijn acceptatie van de verleidingsthese van
homoseksualiteit werd bekritiseerd en zijn begrip voor heteroseksuelen
wanneer zij homoseksuelen discrimineerden, schoot bij velen in het ver-
keerde keelgat. Luikinga nam van zijn kant tijdelijk afstand van het C.O.C.
vanwege het, in zijn ogen, te ‘frivole’ karakter.733

Over het nut van het C.O.C. spreken in termen van het voorkomen van
misdaden en opvangen van delinquenten was opportuun, zo zagen we al
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728 Warmerdam en Koenders (1987), aldaar: 153. Zie ook: Boelaars (2008), 126; Oosterhuis
(1992), 136. Die strategie van de Nederlandse homobeweging zou overeenkomen met de
‘politics of respectability’ van de homo-organisaties in het buitenland.

729 Zie voor de discussie over de functie van fatsoen in de humanistische beweging hoofdstuk
2, 102.

730 Z.n. (1961) Zomerse perikelen. De Schakel, 8(79); BA (1961) Onze morele verplichtingen.
De Schakel, 8(80). NA, Archief van het COC: 2.19.038: 93.

731 Bob Angelo (1947) Bob Angelo sprak op de feestavond. 
732 Commutator (1947) Plicht voor gemeenschap. Levensrecht, 2(5), 13.
733 Commutator (1952) Artikel 248bis wetboek van strafrecht en nog iets. Volgens mij, de-

cember 1952. Reactie Cor Huisman in Volgens mij, december 1952 en Arend van Santhorst
in Volgens mij, januari 1953. NA, Archief van het COC, 2.19.038: 94. Luikinga (pseudoniem
Commutator) had in augustus 1948 het C.O.C. verlaten vanwege de nadruk op recreatie,
zie: Koenders (1995), 537.
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bij het contact van Engelschman met de zedenpolitie. Het C.O.C. zou, als
alternatief voor kitten en urineplaatsen, homoseksuele prostitutie en het
aantal overtredingen van wetsartikelen bis en  verminderen.734 Met
dat argument hoopte het C.O.C.-bestuur in  de minister te kunnen over-
tuigen dat het C.O.C. als rechtspersoon moest worden erkend. Dit argu-
ment werd gestaafd met het vierde doel in het statuut van het C.O.C.: de
strijd tegen homoseksuele prostitutie. Dit was een gelegenheidskeuze: in
praktijk werd immers niet direct iets tegen die prostitutie ondernomen.735

Toch was er met deze ‘papieren tijger’ nog iets interessants aan de hand.
Hoewel het C.O.C. dit statuut zeker had opgesteld om geaccepteerd te wor-
den, en zelf uitgesproken voorstander was van monogame relaties, bracht
het met het spreken over een strijd tegen homofiele prostitutie ook een an-
der verhaal over homoseksualiteit naar voren. Met prostitutie werd in de
volksmond automatisch heteroseksuele prostitutie bedoeld. Het C.O.C. had
het nu over homoseksuele prostitutie.736 Daarmee problematiseerde het
C.O.C. de veronderstelling achter het wetsartikel bis, namelijk dat jon-
ge mensen onder de  in homoseksueel contact altijd onschuldige slacht-
offers waren. Nu bleken er genoeg jonge mannen actief te zijn als homo-
seksuele prostitué, en daar geld mee te verdienen.737 De (jonge) prostitué
verschijnt binnen de homobeweging dus als dader. Dat er volgens de ho-
moactivisten jonge mensen zijn die gelijkgeslachtelijk seksueel contact be-
drijven voor geld, is een heel ander verhaal over ‘homoseksualiteit’. Het
staat lijnrecht tegenover het toentertijd gebruikelijke verhaal van de oude
homoseksueel die jonge jongens verleidt tot seksueel contact. 
Dat het C.O.C. niet actief en stelselmatig optrad tegen prostitutie betekent
niet dat iedere functie van het C.O.C. die werd aangevoerd als wassen neus
moet worden gezien. Het presenteren van het C.O.C. als een reclasserings-
instantie was zeker niet alleen een imagostrategie, want het C.O.C. ving wel
degelijk delinquenten op. In de eerste plaats omdat de reclasseringsinstel-
lingen in de ogen van de homoactivisten steken lieten vallen op dit gebied,
zoals door het weigeren van homoseksuele delinquenten.738 De homoac-
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734 Bob Angelo (1949) Reclassering. Vriendschap 4(1), 3; Herman (1950) Nieuwjaarsrede van
Bob Angelo. Vriendschap Vriendschap 5(1), 3. 

735 Tielman (1982b) 167-168.
736 Zie voor de gegendered benadering van prostitutie in het interbellum: Tijsseling (2009),

m.n. 47-54. Dat gold ook voor de naoorlogse periode. Een eerste zoektocht in kamer-
stukken in de naoorlogse periode levert weinig op over mannelijke prostitutie, homosek-
suele prostitutie en knapenhandel. 

737 Akantha (1949) Brief uit Berlijn. Vriendschap 4(8/9), 10-11; Arent van Santhorst (1950) Het
Nationaal Comité van instellingen voor Zedelijke Volksgezondheid heeft niets geleerd.
Vriendschap 5(6), 4. Anne Salva (1954) Over het boek Cora chez les hommes sans femmes,
Vriendschap 9(11), 163-166, m.n. 164; Arendt van Sandhorst (1940) Boekbespreking, De Ho-
moseksuelen. Levensrecht 1(1),12-15, m.n.: 13.

738 Cor H. (1952) Wat doet de reclassering voor homophielen? Vriendschap 7(3), 8.

Z1225revisie2_HE20  13-09-16  08:54  Pagina 197



tivisten ontplooiden meerdere activiteiten om homoseksuelen na detentie
op te vangen en hen weer maatschappelijk in het zadel te helpen. Zo ga-
ven zij juridische hulp aan homoseksuelen die verdacht werden van een ze-
denwettelijke overtreding. In een enkel geval gaf het C.O.C. financiële hulp
aan de verdachte en bemiddelden de bestuursleden met werkgevers. Soms
werd iemand tijdelijk aangesteld voor het verenigingswerk om zo de per-
soon in kwestie financieel te helpen. Ook probeerde het C.O.C. met gratis
advertenties voor werkgevers en voor werkzoekenden die buiten hun
schuld waren ontslagen, homoseksuelen te ondersteunen.739

Niet alle vermaningen tot fatsoen kunnen gelezen worden als een strate-
gie om acceptabel te ogen voor de buitenwacht. Een tweede motivatie voor
homoactivisten om leden aan te spreken op hun gedrag was om het ver-
enigingsleven zelf goed te houden. Zo spoorden zij homoseksuelen aan tot
groepsbewustzijn, saamhorigheid en solidariteit. Engelschman zelf, bij-
voorbeeld, drukte de leden vaderlijk op het hart niet te roddelen, niet in
relaties te stoken en vetes te vermijden. Tevens vermaande hij de leden om
respectvol met elkaar om te gaan, eenzamen in de eigen kringen op te ne-
men en brieven op contactadvertenties te beantwoorden.740 Homoacti-
visten maakten zich zorgen om bepaalde types onder de bezoekers en le-
den. Zo waren er de in de liefde ‘teleurgestelden’ die het C.O.C. verlieten,
maar ook de ‘jagers’ of ‘onevenwichtigen’ die de geest in de sociëteiten ver-
pestte en intern veel klachten opleverden. Daarnaast stoorde het C.O.C.
zich aan de criminele en ernstig gestoorde homofielen die er voor zouden
zorgen dat goede leden de plek gingen vermijden.741

Ten derde was er een groep aansporingen die de verantwoorde zelfont-
plooiing van homoseksuelen moest bevorderen. Homoactivisten meenden
vooral een opdracht te hebben ten behoeve van de jongere generatie ho-
moseksuelen (van boven de  jaar): het C.O.C. moest hen ‘helpen met hun
innerlijke morele opbouw, het aankweken van gemeenschapzin en de ver-
groting van het verantwoordelijkheidsbesef ’.742 Met regelmaat klonken er
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739 Z.n. (1953) Werkzoekenden mogen gratis adverteren. Vriendschap 8(12), 11; Correspon-
dentie centraal bureau C.O.C. aan Heer Fr Blind, 2 juni 1955: 15. Brief Niek Engelschman
aan de heer H van Haaren, 8 juni 1955, 14 juni 1955. Correspondentie Niek Engelschman
2 mei 1955. NA, Archief van het COC, 2.19.038: 15.

740 BA (1952). Stijl. Het laatste nieuws 1(6), NA, Archief C.O.C.: 2.19.038: 94; BA (1959) Slechte ma-
nieren. De Schakel (februari); BA (1957) Rotnichten. NA, Archief van het COC, 2.19.038: 92.

741 BA (1957) Een kerk voor het onderlijf. De Schakel (december), NA, Archief van het COC,
2.19.038: 92 ; COC Kongres 1957, NA : Archief van het COC, 2.19.038: 183; A. (1953) brief
Volgens mij (april), NA, Archief van het COC, 2.19.038: 94; Brief van J. Bert aan centraal
bureau, 28-12-1955. NA, Archief van het COC 2.19.038: 15. Zie voor een discussie in hoe-
verre het gebrek aan verantwoordelijkheid onder homoseksuelen wezenlijk is: Bob M./ 
Jacques Remo (1955) Liefde, Grootheid en Leed. Vriendschap 10(4), 235-238; F.v.M. (1955)
Naschrift. Vriendschap 10(4), 238-239.

742 Hoofdbestuur (1952). Werkgroep voor jongeren, Volgens mij, november 1952. NA, Archief
van het COC, 2.19.038: 94.
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in het interne discussieorgaan zorgen om het zedelijk peil van de vereni-
ging. Er woedde een felle discussie tussen de leden over de waarde van de
dans- en baravonden versus de inhoudelijke discussiebijeenkomsten.
Droeg het dansen daadwerkelijk bij aan de zelfontplooiing van homosek-
suelen? En hoe kon er kameraadschap en gemeenschapszin gekweekt wor-
den onder homoseksuelen die alleen voor een partner of een dansje naar
de sociëteit kwamen? 743 Engelschman hield homoseksuelen die zich (nog)
niet fatsoenlijk gedroegen vaak de hand boven het hoofd. Hun zelfver-
trouwen was nu eenmaal verwrongen en dat herstel had zijn tijd nodig.
Veel gedrag werd verklaard door dit gebrek aan zelfvertrouwen. Het dra-
gen van opvallende kleding bijvoorbeeld, kon een uiting van het vrouwe-
lijke karakter van de homoman zijn, maar kon ook symbool staan voor een
slechte zelfaanvaarding.744 Ander gedrag dat niet op goedkeuring van veel
homoactivisten kon rekenen, ook al werd het vanuit maatschappelijke om-
standigheden begrepen, was het hebben van vele losse contacten. 
De ontwikkeling van de eigen vriendschapsethiek, de eigen seksuele mo-
raal, in het C.O.C. in deze jaren moeten we in het licht van het breder maat-
schappelijk ideaal van verantwoorde zelfontplooiing zien. Allereerst vin-
den we het idee van een vrijheidspraktijk terug in de oproep om een eigen
moraal te ontwikkelen: echte vrijheid behelsde volgens Methorst via zelf-
kennis ‘een eigen maatstaf’ te ontwikkelen, ‘een eigen innerlijke stem’ te
ontdekken, ‘een eigen moraal zo U wilt, die gebaseerd is op vrijheid en op
eigen intuïtie’.745 Voor Methorst was vrijheid noodzakelijk gekoppeld aan
verantwoordelijkheid: 

‘En ik spreek niet over vrijheid uit balorigheid, of omdat we graag begeerten
uitleven om daar straks toch weer berouw van te hebben – maar over vrijheid
uit het diepe, religieuze besef van de menselijke zelfstandigheid en verant-
woordelijkheid, de absolute noodzaak ons eigen leven te kiezen en te doorle-
ven met alle gevolgen van dien.’ 746

Daarnaast reserveerden de meeste homoactivisten een actieve rol voor
zichzelf om andere homoseksuelen naar die eigen juiste en verantwoorde
moraal te leiden. Binnen de vereniging was een duidelijke invulling aan-
wezig wat die moraal dan in moest houden en in welke richting mensen
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743 A. (1953) z.t., Volgens mij, april; Dansen verboden (1953) Volgens mij, mei. NA, Archief van
het COC, 2.19.038: 94. Congresrede van BA 1953 uit ‘van het congres van COC gehouden
op 2 en 3 mei 1952 te Amsterdam.’ 2.19.038: 103.

744 Bob M. (1953). Geestelijke ongezondheid. Volgens mij, januari. NA, Archief van het COC,
2.19.038: 94.; Jeroen Arts (2012) Het uiterlijk van de homo-emancipatie (scriptie). Radboud
Universiteit Nijmegen, Nijmegen, 36-37. 

745 F.v.M. (1955) Het religieuze of de moed tot vrijheid. Vriendschap 10(2), 203-205, m.n.: 204.
746 F.v.M. (1955) het religieuze of de moed tot vrijheid.

Z1225revisie2_HE20  13-09-16  08:54  Pagina 199



zich moesten ontplooien.747 Promiscuïteit werd gezien als een probleem
van volwassenwording, een fase. Weliswaar te begrijpen als een puberale
fase, maar een die uiteindelijk geestelijke schade zou opleveren voor de ho-
moseksueel.748 Homoseksuelen werden voor hun eigen geluk en geestelijk
welzijn opgeroepen om niet uit teleurstelling of ongeduld ongeschikte sek-
suele relaties aan te gaan. Ze werden aangemoedigd een geschikte partner
te zoeken en, indien die werd gevonden, deze relatie te behouden. De con-
tactadvertenties die nadrukkelijk vroegen om een serieuze, oprechte, trou-
we en ‘ernstige’ relatie tonen dat een vaste relatie geen vanzelfsprekend-
heid was onder de achterban: bij heteroseksuele contactadvertenties wa-
ren deze beschrijvingen niet nodig en was dit vanzelfsprekend.749 De ho-
moactivisten wilden de achterban helpen met het vinden van een vaste re-
latie. Dit deden zij door te hooggespannen verwachtingen te temperen en
tips te geven om de sleur te doorbreken. Ook overwogen zij een bureau
voor levens- en vriendschapsmoeilijkheden voor homoseksuelen op te zet-
ten, vergelijkbaar met de katholieke, protestantse en humanistische bure-
aus voor levens- en gezinsmoeilijkheden voor heteroseksuelen.750 Ook al
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747 Z.n. (1959) Contact in de breedte of in de diepte. Vriendschap 14(9 )133; Bob Angelo (1959)
Plannen voor 1960 en later. Vriendschap 14(5), 66-69. BA (1955) Bob, ik verveel me zo.
Vriendschap 10(9), 311-312; Bob Angelo, (1959) La ronde der ontrouw. De schakel (janua-
ri). NA: Archief van het COC, 2.19.038: 92 ; Louis Castine (1961) Hij was zelf een zwaan.
Vriendschap 16(1), 6-7; Marc Andersen (1947) Vorm en inhoud. Levensrecht 2(8), 4-5; O.
Brunoz (1961) De wereld van de homofiele man. COC Periodiek (3), 1-13; Discussie over de
hoeveelheid lust (begeerte) onder homofielen in: Volgens mij september, november en de-
cember 1953. NA, Archief van het COC, 2.19.038: 94. Ook internationaal werd de discus-
sie gevoerd over een eigen ethiek: Joost Adriaansen (1953) Ethics or Anaesthetics? ICSE
Newsletter 3 (March), 54-55; H.S. (1953) Once more: ethics! ICSE Newsletter 3 (July), 104-
108.

748 Bob M. (1953) Geestelijke ongezondheid; BA (1957) Een kerk voor het onderlijf.
749 18 van de 33 advertenties in de jaargang 1947 van het maandblad gebruiken de descrip-

tors: ‘serieus’, ‘ernstig’, ‘oprecht’ en ‘trouw’ om de gewenste vriend(in) te beschrijven. Door
het politieoptreden veranderde de toon van de advertenties na 1947: er werd in 1948 niet
meer gezocht naar een ‘vriend’ maar naar ‘correspondentie of briefwisseling’. Vanaf 1950
duiken er weer advertenties op naar een vriend (allen ‘serieus’). Volgens Zeegers werd in
heteroseksuele contactadvertenties in Nederlandse dagbladen duurzaamheid in de perio-
de 1947-1973 nauwelijks als expliciete wens benoemd; dat was reeds een vanzelfspre-
kendheid. Zie: Wil Zeegers (1988) Andere tijden, andere mensen. De sociale representatie
van identiteit. Amsterdam: Bert Bakker, m.n. 184-185

750 Een scala adviezen is te vinden, zie bijvoorbeeld: A. Clutton-Brock (1947) Levensrecht
2(1/2), 6; Herman (1948) Rond kerstmis. Maandbericht 3(12), 9-10; Anoniem (1949) Emer-
son’s ethiek der vriendschap. Levensrecht 4(3), 10-11; Onno van Berghem (1950) Beste Jo-
han. Vriendschap 5(5), 12; Dolf van den Andel (1950) Trouw en Ontrouw. Vriendschap
5(11),2-3; Arent van Santhorst (1950) Wat is vriendschap? Vriendschap 5(12) 2-6. Vanaf
1964 hebben homoactivisten daadwerkelijk gepoogd hulpverlening aan homofielen te
bieden, vergelijkbaar van opzet aan levens- en gezinsmoeilijkheden bureaus. Met een sub-
sidie van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en op aanraden
van de Maatschappelijke raad, de Sociale Raad en de Nationale Federatie van Geestelijke
Volksgezondheid kwam het consultatiebureau, de Jhr. mr. J.A. Schorerstichting in 1968 van
de grond. Notulen 11 oktober 1966; 14 november 1966 Commissie geestelijke gezond-
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namen de Nederlandse homoactivisten afstand van de Duitse homoacti-
vist Hans Giese die een verbinding tussen homoseksuelen vergelijkbaar
met het huwelijk voorstelde,751 zij waren het er wel mee eens dat het vaste,
duurzame vriendschapsideaal leidend zou moeten zijn. Dat ideaal gold
ook voor biseksuelen die gelijktijdig een relatie met een man en met een
vrouw onderhielden. Voor een verhouding met meerdere personen tege-
lijkertijd was volgens Engelschman ‘immense levenswijsheid en tact’ no-
dig.752

Achter de verschillende aansporingen tot fatsoen zijn drie te onderschei-
den motivaties te vinden. Tot midden jaren vijftig werden de meeste aan-
sporingen dan wel gemotiveerd als een kwestie van beheer om het vereni-
gingsleven in goede banen te leiden (de tweede motivatie) dan wel als een
middel om homoseksuelen te helpen zich verantwoord zelf te ontplooien
(de derde motivatie). Homoactivisten waren zich er eveneens van bewust
dat een fatsoenlijke representatie van individuele homoseksuelen de ac-
ceptatie in de buitenwereld kon vergroten (de eerste motivatie), maar de
aansporingen tot fatsoen vanuit strategische overwegingen zijn de eerste
tien jaar minder frequent. Een analyse van de aansporingen tot het ken-
baar maken van de eigen homoseksualiteit aan anderen, toont hoe deze
strategische waarde van fatsoen in de eerste tien jaar ondergeschikt was aan
de waarde van het helpen bij verantwoorde zelfontplooiing. 
Homoactivisten meenden in het eerste decennium hun achterban aan te
moeten sporen om de eigen homoseksualiteit kenbaar te maken. Alleen op
deze manier konden homoseksuelen trouw blijven aan zichzelf en hoef-
den zij zich niet in bochten te wringen om hun ware gevoelsaard te mas-
keren. Homoseksuelen werden aangemoedigd om hun homoseksualiteit in
ieder geval te delen met intimi, die het vast zouden accepteren als het echt
goede vrienden waren.753 Die openheid was van belang voor de zelfont-
plooiing. Niets was immers zo ‘fnuikend’ voor het zelfvertrouwen als ‘co-
medie’.754 Pas nadat je open was over je homoseksualiteit, zou waarachtig
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heidszorg en homofilie. NA, Archief Nationale Federatie Geestelijke Volksgezondheid,
2.19.145: 328; Redactie (1968) Consultatiebureau voor homofilie. Informatiebulletin Dia-
loog 1(6), 2-3.

751 Hans Giese bepleitte ook voor officiële registratie van dergelijke homofiele huwelijken,
zie: F.v.M. (1953) Plea for permanent relationships. ICSE Newsletter 3 (November), 148-149.

752 Marc van Alphen (1955) Studieweekend op de Ockenburh. Vriendschap 10(5), 252-254, al-
daar: 253 Zie voor de integratie van biseksualiteit in het duurzame, vaste vriendschaps-
ideaal: Elise van Alphen (2016) Erasing Bisexual Identity. The Visibility and Invisibility of Bi-
sexuality as a Sexual Identity in the Dutch Homosexual Movement, 1946-72. Journal of Ho-
mosexuality. DOI 10.1080/00918369.2016.1179032.

753 Terpstra (1954) Open brief aan hen die anders zijn dan anderen, m.n.: 22. 
754 Ko Hensen (1952), z.t., Volgens mij. (november). NA, Archief van het COC: 2.19.038: 94;

Terpstra (1954); Angelo (1949). Domme angst. Vriendschap, 4(8/9), 24-25; Commutator
(1947) Plicht voor gemeenschap. 
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leven met dierbaren mogelijk worden.755 De zelfaanvaarding en waardig-
heid moesten dus overeind blijven ook al bestond het risico dat ‘men’ ‘het’
kwam te weten. 
De politiek-strategische betekenis van het uitkomen voor de eigen homo-
seksualiteit, die veelal toegeschreven wordt aan de homolesbische bewe-
ging uit de jaren zestig, circuleerde eveneens binnen de beweging. De ei-
gen openheid zou de ‘kring der welwillenden’ groter kunnen maken.756

Methorst meende dat het afleggen van het masker noodzakelijk was om
zowel de wetten te veranderen als neuroses te verhelpen.757 Al eerder had
Methorst de wisselwerking tussen zelfvertrouwen van homoseksuelen en
de erkenning van de omringende wereld beschreven. Het een zou het an-
dere versterken, en omgekeerd.758

Opvallend is dat tot midden jaren vijftig maar weinig homoactivisten ei-
sen stelden aan de wijze waarop homoseksuele individuen naar buiten op-
traden. Opvallend omdat dit naar buiten optreden gezien werd als voor-
lichtingsmiddel. Reden daarvoor is dat het eerlijk zijn over de eigen ho-
moseksualiteit tegen de buitenwacht in de jaren vijftig primair begrepen
werd als gevolg van een moreel verantwoorde zelfontplooiing. Zelfaan-
vaarding en -ontplooiing zouden automatisch leiden tot de wens bij ho-
moseksuele personen om waarachtig te leven en zo min mogelijk ‘come-
die’ te spelen. De zelfontplooiing waardoor iemand zich genoodzaakt zou
voelen om de eigen homoseksualiteit kenbaar te maken, zou al een be-
paalde wijze van presenteren bewerkstelligen. Homoseksuelen die zichzelf
hadden aanvaard zouden immers niet vervallen in onvolwassen, onfat-
soenlijk seksueel gedrag en uiterlijke vertoning. Vanuit deze logica waren
extra aanwijzingen dus niet nodig. Vanaf eind jaren vijftig treedt hierin een
verandering op: er werden eisen gesteld aan de wijze waarop in de eerste
plaats C.O.C.-functionarissen naar buiten optraden, en later golden deze
ook voor de achterban.

Een tegendraads kind van zijn tijd
Verschillende auteurs hebben, zoals eerder gesteld, de grote gerichtheid
van homoactivisten op het individu en zijn zelfontplooiing verklaard van-
uit de beperkte mogelijkheden die de homobeweging in het naoorlogs re-
pressief klimaat had om de beweging vorm te geven.759 Die lezing sugge-
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755 Commutator (1947) Plichten. Levensrecht 2(5),12-16; BA (1949) Domme Angst.
756 Terpstra (1954); M. (1952) Zijn wij met onze voorlichting op de goede weg?; Ko Hensen

(1952); Leo Broeksmit (1953) ‘Propageer je zo-zijn’van leo broeksmit. Volgens mij (juni).
NA, Archief van het COC: 2.19.038: 94.

757 F.v.M (1953) Ontwikkeling en huidige taak van het “Internationale Comité” in het licht van
de geestelijke volksgezondheid.

758 Van Mechelen (1951) Het nest is goed. 
759 Tielman (1982b), m.n.: 160, 167-169; Burgers & Franssen (1992), 181-183.
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reert dat bewegingen die geen last hadden van een dergelijk klimaat een an-
dere vorm zouden hebben. Toch blijkt de homobeweging in haar gericht-
heid op het individu en zijn morele zelfontplooiing niet veel af te wijken
van andere bewegingen en denkstromingen in die tijd. Verschillende filo-
sofen en sociologen zagen de maatschappij als oorzaak van de problemen
die het individu ondervond. De oplossing zagen ze niet direct in hervor-
ming van de maatschappij, maar in opvoeding van het individu. Met op-
voeding en begeleiding zouden bijvoorbeeld de negatieve invloeden van de
oorlog en de industrialisering tegen worden gegaan. Veel Nederlandse be-
wegingen in die tijd dachten dat via de zelfontplooiing van het individu
niet alleen het individuele welzijn maar ook de maatschappij zelf, name-
lijk haar geestelijke volksgezondheid, verbeterd zou worden. En ook in de
homobeweging circuleerde de overtuiging dat het individuele probleem
het wereldprobleem was en andersom.760

Ook organisaties als de NVSH en het HV presenteerden zichzelf in dienst
van de morele zelfontplooiing, om daarmee de samenleving te verbeteren.
De seksuele hervormers wilden na de oorlog bijdragen aan een gezond ge-
slachtsleven omdat dat zou resulteren in een ‘betere’ en ‘menswaardigere’
samenleving. Ze wilden met de NVSH niet alleen voorbehoedsmiddelen ver-
strekken maar ‘het volk opvoeden’ met positieve richtlijnen.761 Zodat ‘de
opvoeding tot een goed gezin en tot een harmonisch gemeenschapsleven
(…) geen frase meer [zou] zijn’.762 Ook humanisten, zo zagen we in hoofd-
stuk twee, hadden een sociaalpedagogisch doel op het oog. Humanisten
meenden dat verantwoorde zelfontplooiing iets was wat zij moest stimu-
leren met publicaties en radiopraatjes over gezin, opvoeding en seksuali-
teit. Zij onderschreven de ethische opvatting over de verhouding tussen het
persoonlijke en het politieke: vooral door een verantwoorde zelfontplooi-
ing te stimuleren van andere personen werd de verbetering van de samen-
leving nagestreefd. 
Uiteraard verschilden de organisaties en bewegingen in wat ze precies ver-
stonden onder die zogenaamde verantwoorde zelfontplooiing. In vergelij-
king met veel andere bewegingen betrokken bij seksualiteit nam het C.O.C.
een afwijkend standpunt in ten opzichte van homoseksualiteit. De NVSH

bracht vanwege interne meningsverschillen een pluriform standpunt hier-
over naar buiten en bij het HV werd homoseksualiteit pas in de jaren zestig
een kwestie. Veel vertegenwoordigers van de geestelijkevolksgezondheids-
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760 F.v.M. (1953) Ontwikkeling en huidige taak van het “Internationale Comité” in het licht
van de geestelijke volksgezondheid.

761 Nabrink (1978), m.n. 305-311. Over de NVSH als voorhoede, zie: Röling (1997), m.n. 155-
156.

762 Nabrink (1978), m.n. 307. Zie voor het functioneren van moraliteit in de NVSH ook: Elise
van Alphen (2015) Ethiek is politiek. Een alternatieve geschiedenis van het vroege C.O.C.
(1945-1955). Tijdschrift voor Genderstudies 18(2), 179-196.
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beweging waren er rond  nog van overtuigd dat homoseksualiteit een
besmettelijke seksuele uitwas en psychische afwijking was.763 De beweging
weg van de seksuele moraal naar een grotere rol voor het individuele ge-
weten in seksuele kwesties, had over het algemeen niet het denken over ho-
moseksualiteit veranderd. Waar neuroses en seksuele uitwassen bij hete-
roseksuelen voorkomen konden worden door een ‘gezonde’ seksualiteits-
beleving en verhouding tussen de seksen, behandelden psychiaters en an-
dere deskundigen ‘homoseksualiteit’ vaak als iets wat voorkomen kon
worden door seksualiteit op een juiste wijze te integreren in de persoons-
ontwikkeling.764 ‘Homoseksualiteit’ bleef de tegenpool van ‘gezonde’ sek-
sualiteit. 
De overlap in terminologie tussen de geestelijkevolksgezondheidsbeweging
en de homobeweging is volgens Oosterhuis een bewijs van de fatsoenlijke
verschijning van de homobeweging en voorzichtige werkwijze van de ho-
moactivisten.765 Maar de wijze waarop homoactivisten zich de psychohy-
giënistische inzichten toe-eigenden en toepasten op homoseksualiteit wijkt
duidelijk af van het discours dat rond  gangbaar was in de geestelijke-
volksgezondheidsbeweging. Homoactivisten plaatsten hun werk in het
licht van de geestelijke volksgezondheid maar deden dit op een geheel ei-
gen manier. Net zoals neuroses bij heteroseksuelen voorkomen werden
door een juiste heteroseksualiteitsbeleving, meenden homoactivisten dat
neuroses bij homoseksuelen voorkomen konden worden door een juiste
homoseksualiteitsbeleving, namelijk een seksualiteitsbeleving die niet ver-
krampt was door het maatschappelijk vooroordeel. De koppeling van seks
aan de notie van een individueel geweten en verantwoordelijkheid werd in
de homobeweging als een belangrijke opening beschouwd.766 Zo werd het
heersende discours in de geestelijkevolksgezondheidsbeweging niet alleen
verbreed om ook (gelijkwaardig aan heteroseksuelen) voor homoseksuelen
te gelden, maar werd dat discours ook aangeklaagd: de negatieve houding
ten opzichte van homoseksualiteit in de maatschappij, waarvan dit discours
niet afweek, zou neuroses bij homoseksuelen veroorzaken.767

Sterker nog, in vergelijking met andere bewegingen die zich bezig hielden
met het bevorderen van het welzijn van burgers op het seksuele vlak, zag
de homobeweging niet alleen het individu en zijn moraliteit als aankno-
pingspunt voor verandering maar ook de maatschappij zelf. Aangezien in
hun analyse niet de homoseksueel zelf de oorzaak was van de problemen
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763 Oosterhuis (1992), m.n.: 100-104. 
764 Voor katholieken, zie Oosterhuis (1992), 121-123, 135. 
765 Oosterhuis (1992), m.n.: 136-138. 
766 F.v.M. (1952) Perspectives of the movement for sexual equality.
767 Petition of the second international congress for sexual equality assemble at Frankfurt Ger-

many 29-8 tot 2-9-1952, concept version; MP (1952) Sexueel + rechtsgelijkheid. 
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maar de maatschappij, behoorde de strijd voor maatschappelijke accepta-
tie van homoseksuelen in de ogen van de homoactivisten bij het bevorde-
ren van individueel welzijn en de geestelijke volksgezondheid. De zwaar-
te van de neuroses zou namelijk correleren met het bestaan van de straf-
rechtelijke sanctie op homoseksualiteit bij minderjarigen.768 Zo stelden de
homoactivisten in een correspondentie met protestantse geestelijken:

‘De opheffing van alle angst en vervolging tegen die minderheden wier enige
“misdaad” slechts hierin bestaat dat zij van nature op het eigen geslacht haar
liefde projecteert wordt onder het bouwen aan geestelijke volksgezondheid
verstaan.’ 769

De strijd vóór rechten en tegen discriminatie van seksuele minderheden
werd zo een zaak van geestelijke volksgezondheid. Met de interventies di-
rect gericht op het veranderen van de maatschappij om zo het individuele
welzijn te verbeteren, onderscheidde de homobeweging zich in de eerste
vijftien jaar. De meeste bewegingen actief op het gebied van seksualiteit en
geestelijke volksgezondheid gingen zich pas in de jaren zestig directer op
de maatschappij richten. Toen pas won de gedachte terrein dat voor de
juiste zelfontplooiing meer nodig was dan individuele begeleiding. 
Samengevat: om de homobeweging uit de jaren veertig en vijftig te begrij-
pen is het nodig in te zien dat de morele verantwoorde zelfontplooiing zelf
als waarde in de homobeweging buiten kijf stond, net als in de rest van de
samenleving. Uiteraard waren homoactivisten zich bewust van het nut om
als marginale beweging in een repressief klimaat fatsoenlijk te verschijnen.
Maar het belang dat zij hechtten aan de morele zelfontplooiing van het in-
dividu was zeker niet alleen een gevolg van deze repressie, maar een maat-
schappelijk ideaal waar elke beweging zich in die tijd toe verhield. In te-
genstelling tot de bestaande literatuur meen ik verder dat niet ondanks
maar juist door de repressie van homoseksualiteit homoactivisten niet al-
leen de moraliteit van het individu, maar ook de maatschappij als aangrij-
pingspunt namen om maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen.
Ondanks de vanzelfsprekende gerichtheid van bewegingen op het indivi-
du in die jaren nam de homobeweging geen genoegen met interventies op
dat individuele niveau. Verantwoorde ontplooiing van de individuele an-
der zou de situatie van homoseksuelen maar tot op zekere hoogte kunnen
verbeteren. De ‘homovijandige’ samenleving stond het ideaal van de ver-
antwoorde zelfontplooiing voor homoseksuelen te veel in de weg.

EEN TEGENDRAADS KIND VAN ZIJN TIJD. DE POLITIEK VAN DE ETHIEK IN HET VROEGE C.O.C. 

768 Petition of the second international congress for sexual equality assemble at Frankfurt Ger-
many.

769 Brief intern secretariaat ICSE aan DS P.E. Boele, dd 9-09-1953; DS W. Mackenzien, dd 5-09-
1953. NA, Archief van het COC, 2.19.038: 161-162.
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5.5 Een koerswijziging: de ongelukkige homo als poli-
tiek breekijzer (1957-1964)

Eind jaren vijftig verschoof de aandacht voor verantwoorde zelfontplooi-
ing in de homobeweging naar de achtergrond. De acceptatie van de bui-
tenwacht kreeg het primaat boven de morele zelfontplooiing. Het per-
soonlijk leven van de homoseksueel kwam in dienst te staan van het ver-
anderen van de houding van de buitenwacht ten opzichte van homosek-
sualiteit. Het opvoeden van de achterban in gedrag en uiterlijk werd van-
af  in toenemende mate een middel om te beïnvloeden hoe homosek-
sualiteit door de buitenwacht gepercipieerd werd in plaats van een middel
tot moreel verantwoorde zelfontplooiing. 
Het groeiende strategische gebruik van het beeld van ‘de homoseksueel’
naar buiten toe, ging gepaard met een nauw afgebakende notie van homo-
seksualiteit. Deze verandering merkte Tielman eveneens op voor de vroe-
ge jaren zestig. ‘Knapenliefde’, seksuele gevoelens voor jonge mannen,
werd bijvoorbeeld in de jaren vijftig nog vaak onder homoseksualiteit ge-
schaard. Soms als een speciale uitingsvorm ervan, te onderscheiden van
‘normale homoseksualiteit’. Eind jaren vijftig werd homoseksualiteit steeds
nauwer gedefinieerd als een liefdesvoorkeur voor een andere volwassene
van het gelijke geslacht. Pedofilie werd, ook door de pedofiele leden van het
C.O.C. zelf, in toenemende mate gezien als iets anders dan homoseksuali-
teit, namelijk als liefdegevoelens voor (meestal) geslachtsrijpe jongeren, die
even vaak of zelfs vaker bij heteroseksuelen voor zouden komen.770

De normaliteit van de homoseksueel werd ook op een andere wijze bena-
drukt. Zo verdween de nadruk op de eigen gevoeligheid van homoseksu-
elen, op hun anders-zijn. Homoseksualiteit verscheen steeds minder als
een derde sekse en meer als een willekeurige eigenschap die niets te bete-
kenen had voor iemands karakter, net als de kleur van iemands haar.771 Met
de opkomende egalisering van de seksuele verhoudingen in de samenleving
– waarin liefde steeds meer gezien werd als een gevoel tussen gelijke part-
ners in plaats van tussen tegenpolen – werd de verbinding tussen seksua-
liteit en sekse los gelaten.772 Het denken over ‘vrouwelijke’ homomannen
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770 Tielman (1982b), 166-167; Theo Sandfort (1980) Over pedofile homofielen en homofiele
pedofielen. Het COC en de pedofilie. Homologie 3(1), 9-13; Gert Hekma (2013) Kinderen,
seks en zelfbepaling. Praten over pedofilie. Sociologie 9(3/4), 277-294. 

771 Bob Angelo (1961) Rood haar en elzenhout. Gedenkcahier en eerste druk 15 jarig bestaan
van COC. NA, Archief van het COC: 2.19.038: 101-102.

772 Historica Badinter en socioloog Giddens menen dat de wereld ‘egalitaire’ seksuele relaties
krijgt. Zie G. Hekma (2008) The Drive for Sexual Equality. Sexualities 11(1/2),46-50; G. Hek-
ma (2006) Het erotisch gelijkheidsideaal. In C. Brinkgreve en R. van Daalen (red.) Over ge-
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en ‘mannelijke’ homovrouwen werd nu als een te bestrijden maatschap-
pelijk vooroordeel neergezet.
De nadruk op de juiste representatie van de individuele homoseksueel was
een belangrijk onderdeel van een koerswending in het C.O.C. in de vroege
jaren zestig. In reactie op de groeiende acceptatie van homoseksualiteit in
de maatschappij, zouden homoseksualiteit en het C.O.C. zichtbaarder moe-
ten worden. Teken van deze koerswending was de naamsverandering in
: voortaan werd het C.O.C. de Nederlandse vereniging van homofielen
COC. Het toppunt van de nieuw gezochte openbaarheid was het verschij-
nen van de nieuwe voorzitter Benno Premsela op televisie, in datzelfde
jaar. Daarmee was Premsela de tweede in Nederland die op de televisie
openlijk als homoseksueel verscheen. De schrijver Gerard van het Reve
was hem een jaar eerder voorgegaan. Daarnaast bracht het COC een nieuw
tijdschrift uit, dat ook verkrijgbaar was in kiosken, en zoals de naam van
het tijdschrift duidelijk maakte (Dialoog), uit was op een dialoog met de
buitenwacht. Een gelijknamige stichting met een gelijksoortig doel werd
eveneens door het COC in het leven geroepen.
Volgens Boelaars en Tielman ging veel homoactivisten van het eerste uur
deze groeiende openbaarheid van de homobeweging begin jaren zestig te
ver.773 Volgens de voorstanders van de nieuwe koers zouden de tegen-
standers bang zijn geweest dat hun schuilkelder bedreigd werd.774 Het
klopt dat de nieuwe koers niet zonder slag of stoot werd aangenomen:
door conflicten hierover viel in  het toenmalige C.O.C.-bestuur. Maar
dat had minder te maken met die wens tot meer zichtbaarheid, want veel
tegenstanders van de nieuwe koers waren wél voorstanders van het open-
gooien van de vensters. Bovendien waren de voorgestelde activiteiten om
de buitenwacht voor te lichten niet zo anders dan voorheen. Voor iemand
als Methorst, die juist altijd de dialoog met de buitenwacht had opgezocht,
mensen had aangemoedigd om open te zijn over hun gevoelsaard en on-
der zijn eigen naam publiceerde, was het probleem niet de groeiende open-
baarheid an sich. 
Het probleem met de voorgestelde koerswending was veel meer het aan-
grijpingspunt van de verandering. Meer dan ooit richtte het C.O.C. zich op
het individu als instrument om de beginnende acceptatie van homoseksu-
aliteit te bevorderen. De homoseksueel diende zich in deze nieuwe situa-
tie van zichtbaarheid zo te gedragen dat het erkenning van homoseksuali-
teit zou opleveren.775 Volgens twee jonge bestuursleden, Ton Dane en Rob
Gras, was de heteroseksuele ‘goodwill’ namelijk zeer kwetsbaar. Daar
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773 Boelaars (2008), 199; Tielman (1982b), 183-185.
774 Kleine Kring samenvatting van de discussies over de voorlichting, voorjaar 1964, NA, Ar-
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diende zorgvuldig mee omgesprongen te worden. Kritiek op de maat-
schappij bleef in de nieuwe koers vrijwel achterwege: alle betrokkenen bij
de studieconferentie waren van mening ‘dat de homofiel geheel moet le-
ven volgens de algemeen voor het maatschappelijk gedrag geldende regels
en normen’.776

Methorst stelde daartegenover dat er in deze nieuwe koers te weinig van-
uit het welzijn van de individuele homoseksueel gedacht werd. Mensen
moesten niet slechts om strategische redenen naar buiten treden met pas-
send gedrag, maar vanuit ‘innerlijke rijpheid’ en ‘onbevangenheid’.777 De
nadruk zou te veel komen te liggen op het acceptabel maken van homo-
seksuelen voor de maatschappij. In zijn ogen werd in de koerswending te
weinig gestreefd naar een maatschappelijke verandering en te veel naar
aanpassing van de homoseksueel aan de maatschappij. Als aanhanger van
de derde-sekse-theorie meende Methorst dat echte acceptatie pas bereikt
kon worden door een fundamentele maatschappelijke omwenteling in het
denken over sekse. Zolang Nederland een ‘naar mannennormen geregeer-
de samenleving’ zou blijven, zou zijns inziens de homoseksueel in een
lastige positie blijven verkeren en emancipatie nodig zijn.778 Juist homo-
seksuelen zouden volgens Methorst vanwege hun marginale positie be-
langrijk zijn om de maatschappij te hervormen, omdat zij zagen waar de
samenleving steken liet vallen: ‘Be glad that you’re neurotic’, stelde 
Methorst. ‘Niet omdat het neurotisch-zijn een verdienste zou zijn, maar
omdat gevoelige mensen (en daaronder veel kunstenaars) door hun ge-
voeligheid en het niet-kunnen aanvaarden van de wereld (zoals hij zich aan
hen voordoet) neurotisch zijn.’ 779

Ondanks deze kritiek won de nieuwe koers van Dane en Gras in de vroe-
ge jaren zestig terrein. Het vaste, duurzame vriendschapsideaal uit de ja-
ren vijftig werd nu niet meer primair ingezet voor het welzijn van het in-
dividu, maar stond vooral in dienst van de presentatie van homoseksuelen
en hun verlangens naar buiten toe. Centraal stond nu niet meer het recht

 DEEL II DE HOMOLESBISCHE BEWEGING

776 B. Angelo (1963) Ruimte en vorm. Meningen der groepen. Vriendschap 18(12) 235-237; H.
van der Kroft (1963) Nieuwe ruimte. Persoonlijke notities van een conferentie-ganger.
Idem: 240-241; Al eerder werd in de Kleine Kring besproken hoe homoseksuelen buiten-
staanders dienden te benaderen om hen geen verkeerd beeld te geven of te doen schrik-
ken, zie hiervoor: Notulen Kleine Kring vergadering 11 augustus 1956. NA, Archief van het
COC: 2.19.038: 80. De Kleine Kring was een studiegroep, ooit opgericht door Methorst en
Premsela om de culturele vorming van de achterban ter hand te nemen. In de vroege ja-
ren zestig was het niet meer Methorst, maar Gras en Dane die visievorming in de kleine
kring domineerden.

777 Henri Methorst (1964) Wat is een beweging van en voor homofielen? De Schakel (juli/au-
gustus) 1964. NA, Archief van het COC: 2.19.038: 93; zie ook de eigen terugblik van 
Methorst op het conflict in 1986, in Warmerdam en Koenders (1987), 265-266.

778 Henri Methorst (1964) Wat is een beweging van en voor homofielen? Zie ook: Henri 
Methorst (1963) De homofilie heeft positieve aspecten, Vriendschap 18(4), 72-75. 

779 Methorst (1963) De homofilie heeft positieve aspecten, m.n. 73. 
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van de homo om zich als een soort mens met eigen kenmerken vrij te kun-
nen ontplooien, maar de vergelijkbaarheid tussen homo’s en hetero’s wat
betreft hun relatiewensen. Zo stelde de redactie in het eerste nummer van
Dialoog: 

De moeilijkheid om te komen tot werkelijk persoonlijke inter-menselijke re-
laties is in onze maatschappij algemeen, terwijl het toch juist deze relaties zijn
waarin wij voor een groot deel onze vervulling als mens vinden. Het besef dat
homofielen en niet-homofielen dit probleem gemeenschappelijk hebben, zou
het onderlinge begrip sterk ten goede kunnen komen.780

Hadden homoactivisten in de jaren vijftig nog reserves om de homosek-
suele liefdesrelaties te vergelijken met een huwelijk – ze waren immers op
zoek naar een eigen moraal – in de vroege jaren zestig leken die kantteke-
ningen veelal verdwenen te zijn. Het beeld van de homoseksueel die on-
gelukkig in de liefde was en niets anders wilde dan een vaste vriendschap,
werd een politieke strategie: een middel om de verwantschap met hetero-
seksuelen te benadrukken. 
Het was de katholieke psychiater Trimbos die de homoactivisten had ge-
attendeerd op de strategische waarde van het beeld van de in de liefde on-
gelukkige homofiel. Trimbos was een belangrijk kopstuk in de katholieke
geestelijke volksgezondheid die in zijn radiopraatjes in de vroege jaren
zestig heel Nederland verraste met zijn opvatting dat liefde en seks voor-
al kwesties waren voor de betrokkenen zelf. Zoals we reeds zagen, hoef-
de die ruimte voor het eigen geweten in liefde en seks geen opening voor
homoseksualiteit te betekenen, maar bij Trimbos was dit in de vroege ja-
ren zestig wel het geval. ‘Welnu, eenzelfde streven naar verbondenheid,
naar eenzaamheidsopheffing, naar persoonlijke vriendschap en liefde ken-
merkt ook het verlangen van de homosexuele mens. Misschien zelfs nog
wel meer dan van de niet homosexueel’, zo sprak hij in  op de radio.781

Trimbos was gaan nadenken over de situatie van homoseksuelen naar aan-
leiding van een gesprek met Engelschman in  over de moeilijkheden
van homoseksuelen. Dat resulteerde in  in een pastoraal bureau dat
zich over de moeilijkheden van homoseksuelen boog.782 Samen met de ge-
reformeerde hoogleraar S.J. Ridderbos en met de dominees A. Klamer en
R. Brussaard, met wie homoactivisten eveneens eind jaren vijftig contact
hadden gehad, richtte Trimbos midden jaren zestig de oecumenische Lan-
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780 Z.n. (1965) Ten geleide. Dialoog 1(3),1.
781 Trimbos (1961) Gehuwd en Ongehuwd, 20-21.
782 C. Trimbos (1958) Het pastoraal bureau van de katholieke stichting voor geestelijke volks-

gezondheid te amsterdam, Vriendschap 13(7/8) 116; Warmerdam & Koenders (1987), m.n.:
299.
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delijke Werkgroep Pastorale Hulp op om de homofiele mens verder te hel-
pen. Volgens hierbij betrokken protestantse en katholieke zielzorgers zou
homoseksualiteit niet te veranderen zijn. Het meest gegeven advies van
pastores en dominees aan homoseksuelen – seksuele onthouding – zou
volgens hen alleen maar tot neuroses leiden. De vaste vriendschap was hun
inziens, in navolging van de opvattingen van het C.O.C., de beste vorm voor
homoseksuele relaties. Er werd zelfs gedacht over de oprichting van een
christelijk homofiel relatiebemiddelingsbureau.783

De wijze waarop Trimbos, Klamer en Brussaard homofilie in het christe-
lijk denken over liefde hadden geïntegreerd, was van grote invloed op het
beeld dat het C.O.C. van ‘de’ homoseksueel verspreidde. Verwantschap in
relatieproblematiek was een manier om de homofiel als mens in plaats van
als een ander neer te zetten. In een mum van tijd verspreidden de homo-
activisten de radiolezingen van Trimbos als een C.O.C.-brochure. Ook ge-
bruikten zij de uitspraken van Trimbos over de vaste, duurzame, volwas-
senere, rijpe vriendschap als weerwoord tegen de overheid die het C.O.C.
in  de rechtspersoonlijkheid (de Koninklijke goedkeuring) weigerde.784

Van het Reves verdriet en eenzaamheid door het verlies van zijn relatie met
‘Wimie’ in zijn uitgesproken homoseksuele werk Op weg naar het einde
(), werd eveneens gezien als behulpzaam om sympathie voor de ho-
mofiele situatie te kweken.785 Homoactivisten besloten dat het streven naar
vaste vriendschap in hun public relations centraal moest komen te staan.
Dit leidde ertoe dat, ondanks enig protest van regionale bestuursleden, in
 contactadvertenties die bijvoorbeeld wezen naar een bepaalde seksu-
ele stijl (‘het dragen van leer’, ‘een streng karakter’) geen plek meer kregen
in het tijdschrift.786
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783 Dagelijks Bestuur Verslag 4-7-1964, overleg pater Gottsschalk. NA, Archief van het COC
2.19.038, 1; Oosterhuis (1992), m.n.: 168-170. In 1963 richtten pater J. Gottschalk, Klamer
en Brussaard de christelijke contactgroepen, de kringen, op, zie: Kees Posthumus (2004)
Kringen in de branding. 40 jaar homo lesbische emancipatiebeweging, Gorinchem: Nar-
ration. Zie voor het veranderend religieus klimaat in Nederland ten aanzien van homo-
seksualiteit ook: Ton Andriessen (1965) De veranderende mentaliteit in Nederlandse r.k.
kringen. Een tweevoudig proces. Dialoog, 1(2), 41-.48; Rob Spaan (1965) De homoseksu-
eel als naaste herkend. Het doodzwijgen van een zonde. Dialoog 1(2), 48-52. 

784 Trimbos (1961); Redactie (1963) Het nee woord van Justitie. Vriendschap 18(11), 214-217.
785 Zie voor een bespreking van zijn werk in de homobeweging: Peter Laakeman (1964) Eer-

lijkheid en strijdbaarheid. Boekbespreking van de reisbrieven van Van het Reve. Vriend-
schap 19(2), 23-24. Over op weg naar het einde en de receptie ervan: Nop Maas (2010) 
Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven 2. De ‘rampjaren’ 1962-1975,G.A. van Oor-
schot, m.n.: 101-114.

786 Congresverslag, 20/21 april 1963, NA, Archief COC: 2.19.038: 1; Zie ook: Warmerdam &
Koenders (1987), 223.
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5.6 Conclusie

In dit hoofdstuk stond de vraag centraal in hoeverre de adjectieven ‘fat-
soenlijk’ en ‘voorzichtig’ de politiek van de Nederlandse homobeweging in
de eerste twee decennia van haar bestaan afdoende en adequaat beschrij-
ven. Ook was er de vraag of het aanwezige repressieve klimaat voor ho-
moseksuelen een voldoende verklaring vormt om deze politiek te begrij-
pen. De bestaande literatuur heeft de politiek van de eerste jaren van de
homobeweging veelal begrepen als beperkte pogingen om de publieke opi-
nie over homoseksualiteit te veranderen door sleutelfiguren voorzichtig en
nederig te benaderen, ten einde de schuilkelder mogelijk te maken en met
een strategie van fatsoen de homoseksuele acceptatie te bevorderen. 
Dit hoofdstuk heeft allereerst laten zien dat het direct beïnvloeden van de
buitenwacht belangrijker was dan tot op heden vaak in de literatuur is ge-
concludeerd. In de literatuur is de beweging vooral als een schuilkelder,
primair naar binnen gericht, getypeerd. Ten tweede heb ik laten zien dat
die gerichtheid naar binnen noch apolitiek begrepen dient te worden, noch
alleen als een strategie om te worden geaccepteerd. De focus op de more-
le zelfontplooiing van de homoseksueel, om zo de geestelijke volksge-
zondheid te verbeteren, was een model dat in de samenleving heerste bij
elke beweging met een maatschappelijk betrokken karakter. Het was kort-
om het model waartoe bewegingen zich verhielden, en waarvan vermeend
progressieve organisaties als de NVSH en het HV veelvuldig gebruik maak-
ten. Tegen die achtergrond geplaatst was het C.O.C. vanwege zijn gericht-
heid op het individu een kind van zijn tijd. Met andere bewegingen deel-
de de homobeweging de kritiek op de maatschappij en ideeën over welk
middel de negatieve effecten van de maatschappij tegen kon gaan: het in-
dividu helpen zichzelf ondanks belemmerende invloeden te ontplooien.
Het repressieve klimaat met betrekking tot homoseksualiteit was dus
geenszins de enige reden dat het C.O.C. zich op moreel verantwoorde zelf-
ontplooiing richtte. Sterker nog, het was eerder het repressieve klimaat
waardoor in het C.O.C. niet alleen deze ethische opvatting over de ver-
houding tussen het persoonlijke en politieke voorkwam, maar ook de li-
beraalreformistische. Aangezien vanwege de repressie interventies op het
individuele niveau niet afdoende zouden zijn voor de homoseksueel om
zich te kunnen ontplooien, richtten de homoactivisten zich ook direct op
maatschappijverandering. De maatschappij, haar moraal en wetten, dien-
de te veranderen om zo de mensenrechten van homoseksuelen te bescher-
men.
Ten derde wordt duidelijk dat eind jaren vijftig en begin jaren zestig een
andere opvatting over de verhouding tussen het persoonlijke en het poli-
tieke opkwam en ging domineren: de strategische opvatting. Een nieuwe
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generatie homoactivisten gebruikte haar representatie van homoseksuali-
teit en homoseksuelen (in gedrag en uiterlijk) om de buitenwacht te over-
tuigen dat homoseksuelen goed passen in de bestaande samenleving en
haar morele gedragsregels. Die strategische opvatting verving de ethische
opvatting in toenemende mate. De homoseksueel was nu niet meer aan-
grijpingspunt voor morele zelfontplooiing maar werd een politiek strate-
gisch instrument om uiteindelijk erkenning te bewerkstelligen. De op-
komst van deze strategische opvatting, kan vooral verklaard worden door
de wijziging in het politieke en culturele klimaat ten aanzien van homo-
seksualiteit: de homoacceptatie werd groter. Zoals ook door andere on-
derzoekers is opgemerkt waren homoactivisten begin jaren zestig waak-
zaam de groeiende tolerantie niet te verspelen. Eerdere kritiek op de heer-
sende seksuele moraal verstomde in de eerste helft van de jaren zestig in
het C.O.C., om versterkt terug te keren in de tweede helft.
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6 Seks is (niet) politiek. Homoseksualiteit als
privékwestie, taboedoorbrekend actiemiddel
en utopische vrijheidspraktijk in de jaren zestig

Een van de grootste veranderingen in de jaren zestig zou de omgang van
Nederlanders met seksualiteit zijn. In deze jaren zou een radicale en on-
verwachte breuk in de seksuele moraal en in het gedrag zijn opgetreden:
een ware seksuele revolutie. Seks zou vóór de jaren zestig iets zijn dat en-
kel getrouwde (heteroseksuele) koppels mochten doen, binnenskamers en
met het oog op reproductie. In de jaren zestig zou seks ‘bevrijd’ worden:
iedereen mocht op elke manier seks hebben, zolang er maar sprake was van
consensus onder de betrokkenen.787

Nederlandse sociologen en historici hebben zich gebogen over deze ver-
meende seksuele veranderingen vanaf de jaren zestig. Sociologen concen-
treerden zich vooral op de uitkomsten van de seksuele revolutie (de be-
stendigheid van de veranderingen en de bedoelde en onbedoelde effecten
ervan).788 Historici richtten zich vooral op de wortels van de revolutie en
plaatsten de seksuele revolutie in een langere ontwikkeling. Zo plaatsten
zij een aantal veranderingen in seksueel gedrag en moraal al in de jaren vijf-
tig.789 Sommige auteurs menen dan ook dat het nieuwe van de jaren zestig
niet de veranderingen in gedrag en moraal zelf waren, maar dat die veran-
deringen nu openbaar werden.790 Ook in de internationale literatuur wordt
het revolutionaire karakter van de seksuele veranderingen vaak genuan-
ceerd door te wijzen op een grotere continuïteit.791 Andere historici waar-



787 Thijsen (2012).
788 De meeste Nederlandse historische en sociologische studies over de uitkomsten en effec-

ten van de seksuele revolutie staan in: G. Hekma, B. van Stolk, B. van Heerikhuizen en B.
Kruithof (red.) (1990) Het verlies van onschuld. Seksualiteit in Nederland. Groningen | Am-
sterdam: Wolters-Noordhoff | Amsterdams Sociologisch Tijdschrift. Zoals Annet Mooij
(1990) De ziektes van de revolutie. Geslachtsziektes in Nederland vanaf de jaren zestig.
(121-141); Rineke van Daalen (1990) Aantekeningen over kindermishandeling en incest. De
medische definitie, de feministische definitie en hun onderlinge relatie (pp. 151-168); P.
Schnabel (1990) Het verlies van de seksuele onschuld (11-50); Evert Ketting (1990) De sek-
suele revolutie van jongeren. (69-84). Recentelijk, is in navolging van het Verlies van on-
schuld, 25 jaar later De seksparadox. Nederland na de seksuele revolutie (Utrecht, Boom
Lemma, 2014) onder redactie van Laurens Buijs, Ingrid Geesink en Sylvia Holla verschenen
dat, zoals de titel vermeldt, vooral ingaat op de periode na de jaren zestig. 

789 Theo Engelen (1997) Stiekem en met mate? Huwelijk en voortplanting in Nederland sinds
de jaren vijftig. In P. Luykx en P. Slot (red.) Een stille revolutie. (pp. 131-145); Röling (1997);
Siep Stuurman (1981) Het zwarte gat van de jaren vijftig. Kleio 25(8), 6-13, m.n.: 8-9.

790 Röling (1994) Gevreesde Vragen, m.n.: 42-45. Schnabel (1990) Het verlies van de seksuele
onschuld, m.n.: 46-49.

791 Peter Edelberg (2014) The Long Sexual Revolution. The police and the new gay man. In G.
Hekma and A. Giami (eds.) Sexual Revolutions (pp. 46-59). Basingstoke: Palgrave Macmil-
lan; Franz X Eder (2014) The long history of the ‘Sexual Revolution’ in West Germany. In
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schuwen dat met deze nadruk op continuïteit de beleving van tijdgenoten
in die jaren genegeerd wordt. Zo laat het spreken in die tijd over een ‘sek-
suele revolutie’ zien dat voor wie erbij was die jaren wél als een radicale
en abrupte breuk in de omgang met seks werden beleefd. De beleving dat
er veel veranderde op seksueel gebied in de jaren zestig, was niet alleen het
resultaat van een vrijer en ander spreken over seksualiteit, aangewakkerd
door media, welvaart en vrijetijdindustrie, maar kwam ook door medisch-
technologische innovaties in die jaren zoals de anticonceptiepil.792

Het woord revolutie circuleerde in de jaren zestig en zeventig bij tijdge-
noten niet alleen als beschrijving van de omvang en abruptheid van ver-
anderingen in gedrag en moraal. Het circuleerde ook in een tweede bete-
kenis, namelijk als een ideologie. Voor een groep activisten waren de ver-
anderingen – ook op persoonlijk vlak, zoals ander seksueel gedrag – on-
derdeel van de strijd voor een niet-onderdrukkende, vaak socialistische,
maatschappelijke orde. De bevrijding van seks was middel tot, onderdeel
van of resultaat van een ‘totale’ revolutie. In deze ideologie werd vrije lief-
de niet alleen gezien als een uitdrukking van vrijheid, maar ook als een
maatschappijhervormende kracht. Eind jaren zestig ontstonden in Neder-
land in navolging van West-Duitse initiatieven uit het interbellum groepen
zoals Sexpol. Voortbouwend op de vooroorlogse Duitse freudomarxisti-
sche sexpolbeweging onderzochten deze groepen het verband tussen sek-
suele bevrijding en politiek. Sociale actie was niet alleen nodig om seksu-
aliteit te bevrijden, maar de seksuele bevrijding zelf was ook een middel
om een andere, niet-autoritaire samenleving te creëren. 
Twee studies zijn mij bekend die ingaan op deze politisering van seksua-
liteit eind jaren zestig. Van de hand van Gert Hekma is een artikel ver-
schenen over een groep seksradicalen, die hij ‘seksuele utopisten’ noemt,
met underground seksbladen en seksshows in Amsterdam. Hekma stipt de
opkomende verstrengeling van het denken over seks en politiek door groe-
pen als Sexpol kort aan en ziet dat, samen met de opkomst van het femi-
nisme, als het einde van het onbezorgde, ‘onschuldige’ genieten van seks
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Idem (pp. 99-120); Matt Cook wijst er op dat er in Engeland niet over één seksuele revo-
lutie gesproken kan worden, maar beter van meerdere die zich op verschillende plaatsen
en in verschillende periodes na de Tweede Wereldoorlog afspeelden. Matt Cook (2014)
Sexual Revolution(s) in Britain. In Idem (pp. 121-140).

792 Hekma plaatst het hoogtepunt van de Nederlandse seksuele revolutie in de jaren zestig:
Gert Hekma (2014) A Radical Break with a Puritanical Past: The Dutch Case. In Sexual Re-
volutions (pp. 60-80). Voor het belang van de pil voor de belevenis van vrouwen zie: Hera
Cook (2005) The English Sexual Revolution. Technology and Social Change. History Work-
shop Journal (59),109-128. In Nederland benadrukt Rensman (2006) het belang voor de pil
voor veranderingen in seksueel gedrag. Andere auteurs menen dat al direct na de oorlog
de eerste obstakels voor vrije seks weggewerkt waren met de ontdekking van penicilline
als medicijn tegen syfilis. Zie: Andrew M. Francis (2013) The Wages of Sin: How the Dis-
covery of Penicillin Reshaped Modern Sexuality. Archives of Sexual Behavior 42(1), 5-13.
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uit de jaren zestig.793 Costera Meijer bespreekt in haar proefschrift over fe-
ministische bewustwording in de periode - hoe Man Vrouw Maat-
schappij (MVM) zich eind jaren zestig verhield tot deze politisering van sek-
sualiteit. Hiertoe analyseert ze discussies over het gezin die plaatsvonden
tussen MVM, seksuele hervormers en links revolutionairen. Hekma’s en
Costera Meijers studies maken duidelijk dat de discussies over de politie-
ke rol van seks, gezin en huwelijk ook in de homobeweging speelden. Ho-
moseksuele studenten mengden zich namelijk in de discussies. Maar wel-
ke politieke betekenissen seks in de homobeweging eind jaren zestig pre-
cies kreeg, blijft onduidelijk.
In de Nederlandse geschiedschrijving over de jaren zestig heeft dit twee-
de aspect van de seksuele revolutie, de ideologische betekenis van de sek-
suele bevrijding, beduidend minder aandacht gekregen dan de eerste bete-
kenis. Dat geldt ook voor de literatuur over de Nederlandse homobewe-
ging. In deze geschiedschrijving is de seksuele revolutie vooral in haar eer-
ste betekenis, als verandering in seksuele moraal en gedrag, begrepen en
beschreven.794 De seksuele revolutie had in de jaren zestig immers een gro-
te rol gespeeld in de maatschappelijke acceptatie van homoseksualiteit en
daarmee in de vorm die de homobeweging had aangenomen. Volgens 
Burgers en Franssen konden homoactivisten zich door de afname van re-
pressie ‘instrumenteler’ gaan opstellen. Zij durfden meer te eisen van de
overheid, zoals een rechtspersoonlijkheid, de afschaffing van het wetsarti-
kel bis en van de plaatselijke verboden op bijvoorbeeld gelijkgeslach-
telijk dansen.795 Daarmee lijkt er slechts een liberaalreformistische opvat-
ting over de verhouding tussen seks en politiek in de homobeweging te
hebben bestaan: seks was een privékwestie die door de parlementaire po-
litiek beschermd moest worden als zodanig. De ene keer zou die eis min-
der staatsinmenging in het privéleven betekenen (zoals het afschaffen van
de zedenwet), een andere keer juist meer: zoals het wettelijk regelen van
alternatieve samenlevingsvormen. 
Die dominantie van het liberaalreformistische verband tussen het per-
soonlijke en het politieke in de literatuur is opvallend. Tegelijk wordt in
de literatuur namelijk gesproken van een politisering van de homobewe-
ging eind jaren zestig. Aan de homostudenten, los van het COC georgani-
seerd in studentenwerkgroepen en in de actiegroep Nieuw Lila, wordt
meestal de eer gegeven dat zij het COC maatschappijkritisch zouden heb-
ben gemaakt. Wat die maatschappijkritische, progressieve politiek behels-
de, blijft in de literatuur echter onduidelijk. De ideologie van de studen-
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ten zou in ieder geval sterk onder invloed hebben gestaan van marxistische
analyses van de maatschappij.796 De vraag blijft hoe de homobeweging en
de seksuele hervormingsbeweging in de tweede helft van de jaren zestig
precies dachten en gingen denken over de politieke betekenis van seks als
praktijk en als identiteit en hoe zij hiernaar handelden. 
Met een brede opvatting van politiek in de hand en voortbouwend op het
werk van Costera Meijer en Hekma beantwoord ik in dit hoofdstuk de
vragen of, hoe en wanneer in de jaren zestig in de homobeweging sprake
was van politisering van seksualiteit, in theorie en praktijk. Allereerst con-
stateer en analyseer ik in het eerste deel van dit hoofdstuk de verschuiving
die tussen  en  optrad in het beeld van homoseksuelen als roman-
tici, naar homoseksuelen als seksuele voorhoede, en het beeld van het COC

van geestelijkevolksgezondheidsorganisatie naar seksuele hervormingsbe-
weging. Homoseksualiteit werd een privézaak die door de parlementaire
politiek beschermd moest worden. Vervolgens wordt duidelijk hoe de ho-
mobeweging, die in deze tijd bestond uit verscheidene organisaties en ac-
tiegroepen, zich verhield tot de vanaf  in Nederland circulerende the-
orieën waarin het draaide om de politieke rol van (homo)seks. In het der-
de deel zoom ik in op het beeld van homoseksualiteit en het COC in de on-
derhandelingen met de overheid eind jaren zestig om een rechtspersoon-
lijkheid te verkrijgen. Tot slot concludeer ik welke opvattingen over de
verhouding tussen het persoonlijke en het politieke in de homobeweging
in de periode van - circuleerden.

6.1 Van romanticus naar seksuele voorhoede (1963-
1967)

Het Rotterdamse kerkelijke homohuwelijk 
Zoals ik in het vorige hoofdstuk stelde, cultiveerde begin jaren zestig de
meerderheid van de homoactivisten in het COC het ideaal van de vaste
vriendschap als politiek instrument. De weerstand tegen het vergelijken van
hun vaste vriendschapsrelaties met het huwelijk van de jaren daarvoor was
vrijwel verdwenen. Zo kondigde COC-voorzitter Premsela in  op tele-
visie aan dat het COC een ‘contactbureau voor homofielen’ wilde opzetten
naar het evenbeeld van de bestaande huwelijksbureaus voor heteroseksue-
len.797 Drie jaar later kreeg het pleidooi dat homo’s net als hetero’s een
duurzame liefdevolle relatie kunnen en willen aangaan een concrete verta-
ling, buiten het COC om. In de zomer van  hadden twee Rotterdamse
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796 Boelaars (2008), 240-241; Tielman (1982b), m.n: 187,194; Warmerdam en Koenders (1987),
339-340.

797 Homosexualiteit (1964, 30 december). Achter het nieuws. Vara, 30-12-1964.
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homoseksuele mannen aan de dienstdoende pastor om een mis gevraagd en
tijdens deze mis hadden zij ringen om elkaars vinger geschoven. Er waren
foto’s gemaakt en het beeld van de twee mannen wekte de suggestie dat het
een kerkelijke inzegening van een homoseksuele relatie betrof. Hierdoor
kreeg het gebeuren nationale en internationale bekendheid als het ‘Rotter-
damse huwelijk’. Hoewel het streven naar een kerkelijke inzegening van
een homoseksuele relatie gemakkelijk geïnterpreteerd kan worden als ge-
volg of zelfs ‘sluitstuk’ van het pleidooi voor vaste vriendschap, nam het
COC-bestuur in de pers afstand van dit streven en van het Rotterdamse ge-
beuren. Dezelfde Premsela die drie jaar geleden vol trots vertelde over de
plannen voor een homoseksueel ‘huwelijksbureau’, gaf duidelijk aan dat het
evenement betreurd werd. Hoe kan dat begrepen worden?
Deels had de afwijzing van het ‘Rotterdamse huwelijk’ te maken met de
argwaan over de motieven van de betrokken heren. Premsela sprak afkeu-
rend van een ‘niet houdbare reclamestunt’. De betrokken mannen hadden
net een homobar geopend en wilden waarschijnlijk met deze actie klandi-
zie trekken.798 Maar Premsela had nog een tweede reden voor zijn afwij-
zing. Hij vond dat homofielen ‘eigen vormen’ voor hun relaties zouden
moeten vinden en de waarde van de relatie in de relatie zelf moesten zoe-
ken in plaats van in de bevestiging ervan.799 Kwam dit beroep op eigen re-
latievorming voort uit angst dat het COC de tolerantie jegens homoseksu-
elen zou verspelen door te snel te lobbyen voor kerkelijke en/of wettelijke
erkenning van de vaste vriendschapsrelatie? Was dat de reden dat het ‘Rot-
terdamse huwelijk’ werd afgewezen?
Hoewel het niet uitgesloten is dat de bezorgdheid over de timing een rol
heeft gespeeld in de afwijzing van het ‘Rotterdamse huwelijk’, wijzen pu-
blicaties van Premsela midden jaren zestig op een andere verklaring. Het
COC verschijnt uit die publicaties als een seksuele hervormingsbeweging
waarin de lobby voor erkenning van een ‘homohuwelijk’ niet paste. Ge-
bruikte het COC in  nog zelf het beeld van de ‘homofiel’ die ongeluk-
kig was in de liefde en niets anders wilde dan een vaste vriendschap, ruim
een jaar later werden de dominees en pastoors bekritiseerd als ze homo-
seksualiteit slechts onder voorwaarde van een vaste vriendschap wilden ac-
cepteren.800 Homoseksuele relaties opgevat als ‘getrouwe copieën van een
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798 Getrouwde homofielen hadden behoefte hun vriendschap te bezegelen, Nieuwsblad van
het Noorden, 7-7-1967; Brieven van lezers, De Tijd De Maasbode, 12-07-1967; Jan Rogier,
Het homofiele huwelijk, Vrij Nederland, 5-8-1967 geciteerd in Anoniem (1967) Gelezen en
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799 Afschrift van de openingsrede, uitgesproken op het congres van de NVH COC 26 novem-
ber 1967, door de heer B Premsela, IISG, Archief NVSH: 141; B. Premsela (1968) Actief en
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Volk, 27-11-1967.
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huwelijksband’ constitueerden in de ogen van Premsela geen ‘doorbraak
naar een nieuwe seksuele moraal’.801 Premsela meende immers, zoals Me-
thorst voor hem, dat homoseksualiteit, juist vanwege haar oppositie tot
huwelijk en gezin, de mogelijkheid bood om los van de traditionele mo-
raal het eigen leven te leiden. Het huwelijk zou in strijd zijn met – zoals
Premsela het noemde –  het ‘moderne denken over seksualiteit’.802 Vanuit
dat oogpunt gezien was een pleidooi voor openstelling van het huwelijk
een achterhoedegevecht.
Wat was de aanleiding voor Premsela en de rest van het bestuur, dat veel-
al uit dezelfde homoactivisten bestond als het bestuur in , om de hou-
ding tegenover de strategische waarde van het vaste vriendschapsideaal
midden jaren zestig te veranderen? Het ideaal van de vaste vriendschap
was onder de leden van het COC nog springlevend, al was het alleen maar
om de stereotype beeldvorming van de homoseksueel als ‘promiscue per-
verseling’ tegen te gaan.803 Zo vond de hoofdredacteur van het interne blad
de Schakelkrant dat het COC de bevestiging en waardering van vaste
vriendschappen na moest streven.804 De visie van de directe achterban
vormde dus niet de reden voor het bestuur om zijn ideaal van de vaste
vriendschap te relativeren. De reden voor de nieuwe positiebepaling lag
eerder in die veranderingen in het denken over seks, liefde en de rol van
het huwelijk die Premsela als het ‘moderne denken’ had bestempeld. 

Het denken over seksualiteit en huwelijk midden jaren zestig
Twee opinieonderzoeken geven inzicht in de veranderende opvattingen
over seksualiteit in de tweede helft van de jaren zestig tot eind jaren zestig
in Nederland: Huwelijk en Liefde uit  en Sex in Nederland uit .
Zoals de titel verraadt, gingen de vragen over seks in Huwelijk en Liefde
vooral over seks binnen het huwelijk. De onderzoekers typeerden seks
zonder huwelijk als een ‘avontuurtje’ van getrouwden (buitenechtelijke
seks) of als iets dat gebeurde tussen mensen die de intentie hadden te trou-
wen (voorhuwelijkse seks tussen verloofden). Homoseks kwam niet voor
in dit onderzoek. Het onderzoek had een duidelijk resultaat: seks was
slechts gelegitimeerd voor mensen die getrouwd waren of op zijn minst het
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2(5), 226-235, aldaar 230; Jan Rogier (1967) Actueel, Dialoog 3(2), 6; Jan de Groot (1966)
Algemeen voorzitter Benno Premsela over de volgende vijf jaren. De Schakel 13(10), 
1-2.

801 De Groot (1966) Algemeen voorzitter Benno Premsela over de volgende vijf jaren, 1. 
802 Citaat van B. Premsela in Jan Rogier (1967) Actueel.
803 Kees K. (1966) De revolte. De Schakel 13(5),1-2 ; Kees K. (1966) liefde, erotiek en geslach-

telijkheid. De Schakel 13(5), 13-14; Z.n.(1966) Duurzame relatie eist voorbereiding. De Scha-
kel, 13(2), 4; I. Baudy (1968) De vereniging onder de loep. Schakelkrant 2(3), 7-9; Ino 
Baudy (1968) Antwoord aan Pluijmers. De Schakelkrant 2(6),11.

804 Baudy (1968) De vereniging onder de loep.
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voornemen hadden te trouwen.805 Seks buiten het huwelijk was dan ook
niet de bedoeling.
In  werd het onderzoek Sex in Nederland gepubliceerd. Dit onderzoek
zou de discussie moeten beslechten of er nu wel of niet een seksuele revo-
lutie plaatsvond. Hadden Nederlanders in  traditionele gedragspatro-
nen losgelaten en groeiden de losbandigheid, de promiscuïteit en het on-
geloof in het huwelijk als instituut? 806 Sex in Nederland ging over seks in
het algemeen, binnen, buiten en zonder een huwelijk, met of zonder lief-
desgevoelens. Homoseksualiteit werd ook besproken. De aanname dat
seks en liefde, en seks en huwelijk, aan elkaar verbonden waren, was ook
in  sterk aanwezig onder de Nederlandse bevolking. Maar een kleine
minderheid accepteerde het avontuurtje of liefdeloze seks. Het waardepa-
troon van zowel jongeren als ouderen was, zo concludeerde onderzoeker
G.A. Kooy, romantisch. Seks was alleen mooi wanneer je het bed deelde
met de ware, degene waarmee je was getrouwd of waarmee je in het hu-
welijksbootje wilde stappen. Afwijkingen van dit romantische ideaal wer-
den iets meer dan in  getolereerd, zij het vanuit pragmatisme.807

Het homo-ideaal van de vaste vriendschap zal zowel in  als in  goed
hebben aangesloten op de seksuele moraal van de doorsnee Nederlandse
bevolking, die seks vooral in duurzaam liefdesverband accepteerde. Tege-
lijkertijd laten de onderzoeken zelf een duidelijke verandering zien, niet
zozeer in de moraal maar in het denken over seksualiteit. Zo was voorhu-
welijkse seks zonder trouwplannen en zelfs zonder liefdesgevoelens in 
voor onderzoekers een reële optie geworden die onderzocht kon worden.
Seks in  kon meer dan in  ook buiten duurzame liefdesverbinte-
nissen bestaan. Wel duurde het nog even voordat de vanzelfsprekendheid
van seks als enkel bestaand binnen een duurzame vaste relatie geheel door-
broken was. Ook hier zijn de contactadvertenties in de dagbladen teke-
nend. Pas in  vonden heteroseksuele mensen die een partner zochten
via contactadvertenties het nodig om te specificeren wat voor relatie ze
zochten. Termen als ‘duurzaam’ en ‘vaste relatie’ moesten het losbandige
kaf van het koren scheiden.808

Het veranderende denken over seksualiteit midden jaren zestig was vol-
gens verschillende historici ook een gevolg van het gedetailleerde spreken
over plezierige en onplezierige seks in de kunst, in het bijzonder in de li-
teratuur. Vaak doemen de namen van mannelijke auteurs als Jan Cremer,
Jan Wolkers en Gerard van het Reve op als exemplarisch voor de seksua-
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lisering van de kunst.809 Het schrijven over seks was midden jaren zestig
niet nieuw; wel de grote verspreiding van die literatuur onder de Neder-
landse bevolking. Mensen kochten meer boeken dankzij de groeiende wel-
vaart, betaalbare paperbacks verschenen op de markt en mensen hadden
meer vrije tijd om te lezen.810 Kortom, de andere opvattingen over seks
kwamen gemakkelijker de huiskamer van de doorsnee burger binnen. Cul-
tuurhistorica Agnes Andeweg waarschuwt echter terecht dat het lezen van
bepaalde romans niet direct een gedragsverandering behelst. De vraag hoe
het verband tussen literatuur en seksuele veranderingen in de maatschap-
pij precies ligt, is dan ook niet gemakkelijk te beantwoorden.811

Een andere invloed op het veranderende denken over seksualiteit kwam
van de sterke en relatief zelfstandige jeugdcultuur in deze tijd (de tiener-
tijdschriften, de mode, de popmuziek) en het spreken van de jeugd over
seks.812 Het was niet nieuw dat een oudere generatie zich zorgen maakte
over het seksuele gedrag van de jeugd. Wat midden jaren zestig wél nieuw
was, was dat jongeren hun seksuele moraal in het openbaar verdedigden
als een verworven vrijheid waarop ze trots waren. De actiegroep provo is
waarschijnlijk de bekendste uiting van de Nederlandse jeugdcultuur. Zij
streed vanuit een speelse, anarchistisch geïnspireerde protesthouding tegen
de ‘vertrutting’ van het ‘klootjesvolk’ waarvan de seksuele moraal een
voorbeeld was. De oorsprong van de naam provo is exemplarisch voor het
transformeren van de zorgen over de jeugd van ouderen in een verzet van
jongeren tegen ouderen. Die naam is immers afkomstig uit het criminolo-
gisch proefschrift van Wouter Buikhuizen die met ‘provo’s’ een naam gaf
aan een groep onmaatschappelijke jongemannen die slechts dachten aan
seks, Amerikaanse seksbommen en brommers. In Imaazje meent histori-
cus Niek Pas dat het rebelse, seksueel vrije, antiburgerlijke beeld van pro-
vo iets was dat provo wel uitdroeg maar niet altijd praktiseerde: de meeste
provo’s waren keurig getrouwd.813 Dat weerhield de provogroep en de
kringen eromheen er niet van om vanaf  het recht op seksuele vrijheid
voor iedereen te verkondigen. Niet alleen in underground blaadjes, zoals
Welstaat (), Tijdschrift () en Gnot (/),814 maar ook in het
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809 Kennedy (1995), 123, 141.
810 Marieke Smit (2008) In het licht van Merlyn. De receptie van het werk van Wolkers in de

dagbladkritiek van de jaren zestig. (scriptie) UvA, Amsterdam, 18-20.
811 Agnes Andeweg (2015) ‘Een ezel in Afrika trok gewoon de kar’. Seksueel nationalisme en

de Nederlandse roman. In A. Andeweg (red.) Seks in de nationale verbeelding. Culturele di-
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812 Inzake het belang van de popmuziek voor het ontstaan van een autonome jeugdcultuur
en het begrijpen van de jaren zestig, zie: Henk Kleijer en Ger Tillekens (1997) Spraakver-
warring in het Nieuwe Babylon. Over het probleem van een sociologische verklaring van
de jaren zestig. Sociologische gids 44, 421-432. 

813 Pas (2003) Imaazje. De verbeelding van Provo 1965-1967, m.n.: 147.
814 Hekma (1990), 104-106.
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jongerentijdschrift Hitweek, waarin seks na popmuziek het belangrijkste
onderwerp vormde. Hierin verkondigde provoraadslid Irène Donner-van
de Weetering in gesprek met NVSH-voorzitter Mary Zeldenrust-
Noordanus dat er geen andere voorwaarde aan seks verbonden zou moe-
ten zijn dan dat de betrokkenen er zin in hadden.815 Kortom, het per-
soonlijke diende persoonlijk te zijn, en geen onderwerp te zijn van poli-
tiek of moraal. 
De uit de Verenigde Staten overgewaaide hippiecultuur, die de Amster-
damse zomer van  transformeerde in een ‘summer of love’, verspreid-
de het beeld van de vrije liefde (en drugs) dat jaar verder onder Neder-
landse jongeren.816 De media deden ook een duit in het zakje door in te
springen op de ontstane seksuele openhartigheid, met als hoogtepunt het
verschijnen van het eerste vrouwelijk naakt op televisie in . Ondanks
dat het romantische waardepatroon ook in de jaren zestig sterk bleef heer-
sen onder de Nederlandse bevolking, waren er zeker plaatsen, met name
in een universiteitsstad als Amsterdam, waar het gevoel van een seksuele
revolutie compleet was. 
De nadruk op het plezierige van seks in de jeugdcultuur en de seksuele
openhartigheid van Nederlandse literatuur – ongeacht of seks was ingebed
in huwelijk, liefde of een relatie – kwam in de tweede helft van de jaren
zestig niet uit het niets te voorschijn. Het was een onbedoeld gevolg van
de nadruk die in de geestelijkevolksgezondheidsbeweging werd gelegd op
het ontwikkelen van een gezonde seksualiteitsbeleving, zonder dwang. Al
in de jaren vijftig hield de NVSH in dienst van de gezonde seksualiteit een
pleidooi voor de vrouw als minnares en wilde zij haar leden, met behulp
van Kinsey’s onderzoek, informeren over vormen van orgasmes onder
vrouwen.817 De voorwaarde voor de ontwikkeling van een gezonde sek-
sualiteit, het huwelijk, verdween stap voor stap. In  bepleitte de Na-
tionale Federatie van Geestelijke volksgezondheid het vrijgeven van het
verspreiden van voorbehoedsmiddelen. Dat zou ertoe bijdragen dat seks
‘schuldvrij’ beleefd kon worden en seksualiteit een ‘voorname bijdrage’
kon leveren om ‘tot een zo volwaardig mogelijke ontplooiing van de
man/vrouw relatie’ te komen.818 Toen voorbehoedsmiddelen, en in het bij-
zonder de pil, vanaf midden jaren zestig in Nederland toegankelijker wer-
den, was aan een belangrijke materiële voorwaarde voldaan om überhaupt
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van seks te genieten zonder de angst zwangerschap te riskeren. Seks werd
daarmee ook praktisch mogelijk buiten de context van een duurzame re-
latie. 
Hoewel het romantische waardepatroon in Nederland midden jaren zestig
nog sterk heerste, nam het COC in deze tijd afstand van zijn politieke stra-
tegie uit begin jaren zestig waarin het ideaal van de vaste vriendschap ge-
bruikt werd om begrip te kweken. Tegen de meerderheid van zijn achter-
ban in schaarde het COC zich aan de kant van jongerengroepen en kunste-
naars die het genieten van seks centraal stelden. Het denken over seks als
slechts een zaak van de betrokkenen en hun plezier bood immers aan ho-
moactivisten meer mogelijkheden om homoseksueel gedrag onvoor-
waardelijk geaccepteerd te krijgen dan aansluiting bij het, nog steeds heer-
sende, romantische ideaal.819 Dit alles gebeurde al voordat de homoseksu-
ele studentengroepen hun mening over het COC-beleid gingen verkondi-
gen.
De twijfels over het kader waarin seks plaats diende te vinden, werden nog
eens versterkt doordat het huwelijk als instituut midden jaren zestig in de
samenleving in toenemende mate bekritiseerd werd. Dat verklaart ook
waarom het COC een actie als het ‘Rotterdams huwelijk’ afwees en hun
achterban op het hart drukte om de waarde in een relatie zelf, en niet in
een bevestiging ervan, te zoeken. Allereerst groeide in het midden van de
jaren zestig de kritiek op het huwelijk vanwege het patriarchale karakter
van het instituut, namelijk de ongelijke rol- en machtsverdeling tussen man
en vrouw in het huwelijk. Die kritiek was niet nieuw. De Franse filosofe
De Beauvoir had in Le deuxième sexe in  met scherpe toon de situatie
van de vrouw beschreven: de vrouw was niet meer dan een afgeleide van
haar echtgenoot en haar huisvrouwenbestaan was een gevangenis. In die
tijd was de reikwijdte van deze kritiek nog beperkt. In het COC van die tijd
verkondigde iemand als Methorst deze kritiek op het patriarchale huwe-
lijk, maar in de meeste andere delen van de samenleving werd de kritiek
van De Beauvoir genegeerd of ongeldig verklaard. De meeste denkers over
huwelijk en gezin omarmden in de jaren vijftig namelijk het complemen-
taire denken over sekse: mannen en vrouwen waren gelijkwaardig maar
verschillend, en konden elkaar daardoor goed aanvullen in het huwelijk.
Het huisvrouwen- en gezinsbestaan werd geenszins als een gevangenis ge-
zien, maar als een uitstekende bestemming voor een vrouw met haar typi-
sche vrouwelijke vaardigheden en eigenschappen.
Met een stijgend aantal hoger opgeleide vrouwen steeg in Nederland het
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819 Voorbeelden hiervan zijn: V.S. (1966) Olofspoort staat open 2. Dialoog 2(1), 19-20; Peter
van Eeten (1966) Provo en seksualiteit. Verschuiving van norm naar waarde. Dialoog 2(6),
258-263; Ben Bos (1967) De lachwekkende norm. Dialoog 3(4), 144-145; Bart Cuperus (1967)
Is Kuiper belazerd zeg? Dialoog 3(5), 171-172.
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ongenoegen over de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw in het
huwelijk. Zo zou volgens een Libelle-enquête  procent van de getrouw-
de vrouwen midden jaren zestig maar wat graag willen werken. Dit onge-
noegen werd in  verder verwoord in het beroemde artikel van Joke
Kool-Smit ‘Het onbehagen bij de vrouw’ dat vaak als startpunt gezien
wordt van de tweede feministische golf in Nederland.820 Samen met ande-
ren richtte Kool-Smit Man Vrouw Maatschappij (MVM) op om voor sek-
segelijkheid te strijden en de overheersende positie van de man te bestrij-
den binnen en buiten het huwelijk. Volgens MVM diende de vrouw gelijke
ontplooiingsmogelijkheden aan de man te hebben. Huwelijk en kinderen
veranderden dit recht niet. MVM richtte zich vooral (maar zeker niet uit-
sluitend) op problemen die gehuwde vrouwen ervoeren om betaalde ar-
beid te kunnen verrichten. Dat behelsde zowel mentaliteitsverandering
over de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid als de opheffing
van de fiscale en juridische discriminatie van vrouwen binnen het huwe-
lijk.821

Een tweede kritiek die midden jaren zestig in de samenleving opkwam
draaide om de morele privilegiering van het huwelijk. Kool-Smit stelde, in
navolging van De Beauvoir, dat ongehuwde vrouwen het grootste slacht-
offer waren van deze privilegiering. Meer dan ongehuwde mannen zouden
ongehuwde vrouwen namelijk gefaald hebben. Hun levensdoel hield vol-
gens het rollenpatroon immers niets anders in dan echtgenote en moeder
te worden. De belangen van de ongehuwden kregen ook politieke aan-
dacht door de oprichting van een Partij voor Ongehuwden die tegen de
‘vervolging van ongehuwden’ en voor de rechten van homoseksuelen
streed.822 De Partij voor Ongehuwden kreeg onvoldoende stemmen, maar
laat wel zien dat de belangen van ongehuwden, evenals de rechten van ho-
moseksuelen, midden jaren zestig meer dan ooit speelden. Ook vóór de ja-
ren zestig waren er organisaties die opkwamen voor ongehuwden, maar er
werden nog geen vraagtekens gezet bij de centrale plek van het huwelijk
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820 Joke Kool-Smit (1967) Het onbehagen bij de vrouw. In M. Harberts en J. de Wildt (red.)
(1984), Er is een land waar vrouwen willen wonen (pp.15-38). Amsterdam: Sara. Dit arti-
kel wordt vaak als beginpunt van de tweede feministische golf beschouwd, bijvoorbeeld
in Martine van Leeuwen en Anne Petterson (2010) Het onbehagen bij de vrouw. Dwin-
gende groepscultuur in de tweede feministische golf. Historica 33(2), 18-24, m.n.: 18. An-
deren nemen de start van MVM als beginpunt: Ribberink (1998), 57. Overigens is het con-
cept feministische golf niet onbetwist. Zie onder meer Petra de Vries (2006) Redactioneel.
De tweede feministische golf in herinnering. Inleiding op het thema. Tijdschrift voor Gen-
derstudies 9(2), 2-11.

821 Ribberink (1998), 68-71; Joyce Outshoorn (2002) Half werk. Vrouwenbeweging, emanci-
patie en politiek in Nederland 1950-1990. Leidschrift 17(2), 35-51, m.n.: 40-41.

822 Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (z.d) Partij voor Ongehuwden. Laatst in-
gezien op 2 april 2016, via http://resources.huygens.knaw.nl/repertoriumkleinepolitieke
partijen/PartijDetail?Id=139.
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in de gewenste levensloop. Zo was er de Nederlandse Vrijgezellenbond,
mede opgericht door Engelsman. Deze bond bewaakte vooral de juridi-
sche belangen van de vrijgezellen, zoals het voortrekken van gehuwden
boven alleenstaanden bij het toewijzen van een woning. De fundamentele
waarde van het huwelijk en gezin bleef toen nog in tact: een gezin en een
vaste relatie waren nodig om zich als persoon goed te kunnen ontplooien.
Maar Engelschman was dus al beducht voor de uitsluitende werking van
het huwelijk.
Ten derde herleefde midden jaren zestig ook de kritiek op het huwelijk als
ongewenste inmenging van de overheid in het persoonlijk leven: ambte-
naren zouden niets te maken moeten hebben met de liefde tussen twee per-
sonen. De provo’s meenden dat het ‘anti-huwelijk’ van provo Rob Stolk
met zijn vriendin Sara Duys aantoonde hoe belachelijk het huwelijk als in-
stelling eigenlijk was en hoe raar het was dat liefdespartners verplicht wor-
den om aan wettelijke eisen te voldoen.823 Het was vooral deze kritiek op
het huwelijk die midden jaren zestig ook in het COC te vinden was. Zo
plaatst Premsela in  vraagtekens bij de toegevoegde waarde van het hu-
welijk: ‘’t Gaat om gevoelens en de wetten moeten buiten de deur blij-
ven.’ 824 Het persoonlijke diende dus niet een kwestie van de politiek te
zijn.

Nog vóór enig homostudentenprotest: het COC als seksuele bevrijder
Homoseksualiteit en de situatie van homoseksuelen stonden zelf midden
jaren zestig ook in de aandacht van jongerengroepen en in artistieke krin-
gen. Die aandacht was zeker te danken aan twee bekende literatoren die
ook voor het tijdschrift Dialoog schreven: de dichter Simon Vinkenoog en
de schrijver Van het Reve. Vooral Van het Reve speelde een sleutelrol. Niet
alleen onder homoseksuele studenten werd Van het Reve vanwege zijn ho-
moseksueel uitgesproken werk Op weg naar het einde en zijn coming-out
op televisie op handen gedragen. Ook in alternatieve studentenkringen,
zoals in de studentensociëteit Olofspoort, vormde Van het Reve’s werk
aanleiding tot bezinning op seksualiteit.825 Van het Reve’s literaire bijdra-
ge in het eerste nummer van Dialoog had ook de nodige opschudding ver-
oorzaakt, vooral bij religieus Nederland.826 Van het Reve had niet alleen
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823 Pas (2003), m.n.: 149.
824 Bibeb (1966) Bibeb in gesprek met de voorziter van het COC Benno Premsela. Dialoog 2(5),

226-235, aldaar 230.
825 H.B, V.S. (1966) Olofspoort staat open 1. Dialoog 2(1), 15-18. Volgens het Amsterdams stu-

dentenblad Propria Cures is Van het Reve ‘moreel leidsman’ voor homofiele studenten: Z.n.
(1965) Commentaar. Dialoog 1(2), 79-80.

826 G.K. van het Reve (1965) Brief aan mijn bank. Dialoog 1(1), 20-21;. Redactie (1965) Dialoog
en literatuur, 1(3), 81-82; Antwoord van Reve: G.K. van het Reve (1965) Heb ik God ge-
lasterd? Dialoog 1(4), 161-162. 
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de terugkeer van God op aarde als een ezel verbeeld, maar ook nog eens
seks van achteren gehad met de ezel, met ‘zwachtels om Zijn hoefjes, dat
ik niet te veel schrammen krijg als Hij spartelt bij het klaarkomen’.827 De
Stichting Dialoog vroeg zich af of de rel die het proza had opgewekt het
gesprek tussen homoseksuelen en heteroseksuelen niet bemoeilijkte,828

maar deze vragen kwamen niet naar buiten: in het blad zelf werd Van het
Reve de hand boven het hoofd gehouden. Hoewel de reacties in religieu-
ze kringen zeker niet alleen maar afkeurend waren – sommigen verdedig-
den zijn proza als goed passend in een erotiserende mystieke traditie –
kwam het tot genoegen van (en op aandringen van) de schrijver zelf tot een
strafproces wegens smalende godslastering.829 Dit zogenaamde Ezelpro-
ces, dat Reve won, leverde veel publiciteit op voor Van het Reve en het
tijdschrift Dialoog. 
Jongeren en studenten gaven in de jaren zestig in toenemende mate aan-
dacht aan de homozaak. De redacteuren van het studentenblad Propria
Cures vonden Dialoog nog veel te fatsoenlijk. ‘Wie is er bang voor een ho-
mofiele playboy?’, schreef een auteur spottend.830 Saillant detail was dat
Propria Cures niet zo lang daarvoor zelf een advertentie van Dialoog had
geweigerd.831 Maar vooral de provo’s zijn exemplarisch vanwege hun aan-
dacht voor wat zij het ‘homotariaat’ hadden genoemd. De provo’s ver-
sierden pisbakken in Amsterdam – volgens De Telegraaf in die tijd een ho-
moseksueel Mekka – met de leuzen ‘homo is promo’ en ‘homofilie is pro-
vofilie’. Ook stond de afschaffing van het wetsartikel bis in provo’s ver-
kiezingsprogramma voor de Amsterdamse gemeenteraad. Ongetwijfeld
had de homoseksuele provo, Olofspoorter en redactielid van Propria Cu-
res en Dialoog Duco van Weerlee de hand gehad in deze aandacht van pro-
vo voor de homozaak. Oud-COC-kopstuk Jef Last wierp zich eveneens op
als lijstduwer van provo voor de verkiezingen. Wel waarschuwde hij ho-
moseksuelen er ook voor de groeiende homotolerantie in progressieve
kringen niet te overschatten. Met zijn oorlogservaringen in het achter-
hoofd was hij bang dat de acceptatie niet diep geworteld was en dus ge-
makkelijk kon keren. Die waarschuwing werd niet goed ontvangen in het
interne COC-blad de Schakel: Dialoog-redacteur en directeur van het
jeugd- en jongerencentrum Ruimte Henk Branderhorst bepleitte dat ho-
moseksuelen juist aan moesten haken bij de bestaande ‘stroom van ver-
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827 G.K. van het Reve (1965) Brief aan mijn bank, aldaar: 21.
828 Notulen 9 juni 1965, stichtingsbestuur Dialoog. NA, Archief COC, 2.19.038: 184.
829 Het Ezelproces kan niet eenduidig geschetst worden als een ‘triomf van secularisatie’, zie

David Bos (2006) God & Ezel. 40 jaar na Van het Reve’s vervolging wegens smalende gods-
lastering. Theologisch Debat (3), 41-49; Oosterhuis (1992), 172.

830 Propria Cures, 20-11-1965 aangehaald in: Anoniem (1966) Gelezen en geknipt. De Schakel
13(1), 6.

831 Van Lieshout (1989) ‘Een wat ethische, bezorgde toon’, m.n.: 173.
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nieuwing’ in het denken over vaststaande begrippen en bij de ‘stroom van
twijfel over gevestigde waarden’.832

Aanhaken bij en versterken van gunstige maatschappelijke vernieuwings-
stromen: dat beschrijft goed hoe de homobeweging midden jaren zestig in
het denken over seksualiteit aansluiting zocht bij de jongerengroepen die
met het openbreken van de seksuele moraal eveneens ruimte aan homo-
seksualiteit boden. Dat aansluiting zoeken hield geen andere werkwijze in
dan in de jaren daarvoor. Toen werd eveneens ingehaakt op het in die tijd
geldende progressieve denken over seksualiteit, waarvan toen vooral een
groep ‘moderne’ dominees, pastoors, wetenschappers, schrijvers en sek-
sueel hervormers de dragers waren geweest. Maar er was een duidelijk ver-
schil. In de jaren vijftig had het COC zelf de ruimte voor homoseksualiteit
binnen het progressieve denken over seks moeten bewerkstelligen door het
circulerende geestelijkevolksgezondsheidsvertoog uit te breiden. Midden
jaren zestig was het voor jongeren in en rond provo, Propria Cures en
Olofspoort evident dat voor homoseksuelen dezelfde vrijheid gold als
voor heteroseksuelen.833

Meevaren op en versterken van gunstige maatschappelijke stromen be-
schrijft trouwens ook goed de gang van de NVSH, die midden jaren zestig
haar pleidooi voor verstandig ouderschap had ingewisseld voor een plei-
dooi voor seks als bevredigende lustbeleving. Vanaf de oorlog had het COC

nauw contact gehad met de NVSH aangezien het als de ‘meest progressieve
groepering op seksueel gebied in Nederland’ werd gezien.834 De positie
van de NVSH dient daarom als laatste factor in ogenschouw genomen te
worden om de verschuiving van de nieuwe positionering van het COC als
seksuele bevrijder te begrijpen. Net als bij het COC vond bij de NVSH-top
midden jaren zestig een omslag plaats naar een acceptatie van seks zonder
een vaste relatie en huwelijks(plan).835 En wederom net als bij het COC

kwamen deze vraagtekens niet direct voort uit de achterban. De NVSH-top
wilde aansluiten bij de opvattingen van enkele jongerengroepen, waar het
reeds genoemde gesprek van de NVSH-voorzitter Zeldenrust met provo
Van de Weetering in Hitweek exemplarisch voor was. 
De aansluiting bij de ‘vrije liefde’-geluiden in de jongerengroepen had bij
de NVSH ook een pragmatische reden. Het doel van de NVSH, de lobby voor
vrije anticonceptie, was met de legalisering in  bereikt. Een groot suc-
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832 H. Branderhorst (1966) Ingezonden. De Schakel 13(7/8) (juli/augustus), 2. 
833 V.S. (1966) Olofspoort staat open 2. Dialoog 2(1), 19-20; Peter van Eeten (1966) Provo en

seksualiteit. Verschuiving van norm naar waarde. Dialoog 2(6), 258-263; Ben Bos (1967) De
lachwekkende norm. Dialoog 3(4), 144-145.

834 Peter van Eeten (1966) Dialoog over seksuele hervorming. Dialoog, 2(4), 140-143. 
835 Sanne Boerringter (2010) Samenwonen. Ontwikkeling in de jaren zestig. (scriptie). Rijksu-

niversiteit Groningen, Groningen m.n.: 30; J. Vroemen (1967) Sextant 1967. Dialoog 3(5),
180-181. 

Z1225revisie2_HE20  13-09-16  08:54  Pagina 226



ces, maar hierdoor kwam wel de legitimatie van het bestaan van de NVSH

onder druk te staan, evenals de financiële gezondheid. Een andere ideolo-
gie en nieuw imago waren broodnodig.836 Na vele interne conflicten be-
sloten seksuele hervormers de voorlichtende en medische tak van de NVSH

af te stoten naar een aparte stichting, de Rutgersstichting. Voor de NVSH

formuleerden zij een nieuwe taak die in Zeldenrusts congresrede in 
het scherpst is verwoord. De NVSH onder leiding van Zeldenrust wilde seks
bevrijden van drie condities – voortplanting, huwelijk en liefde – en van
elke vorm van zedenmeesterij/moraal. Seks zou slechts gedrag en lustbe-
leving zijn, meer of minder bevredigend, en iets wat alleen betrokkenen
zouden kunnen beoordelen. Het persoonlijke moest persoonlijk blijven en
de politiek diende daarvoor te zorgen. Deze seksuele hervormers hadden
dus een liberaalreformistische opvatting over de verhouding tussen het
persoonlijke en het politieke. De NVSH verschafte de ‘vrije liefde’-geluiden
morele legitimatie door ze als grote, oude en relatief gevestigde organisa-
tie ideologisch te verdedigen. Dat betekende niet dat de hele achterban –
de NVSH had op dat moment tweehonderdduizend leden – achter de stel-
lingname van Zeldenrust stond. De rede was weliswaar voorbereid in tal-
loze discussiegroepen, maar de NVSH-top wilde in zijn standpuntbepaling
juist op de leden vooruit lopen.837

Voor de homobeweging was de koersverandering van de NVSH van niet te
onderschatten belang voor de eigen positie. Het COC had altijd al naar de
NVSH gekeken als de organisatie waar zij eigenlijk bij zou moeten horen: ‘er
is maar één seksuele hervorming’.838 De homoactivisten volgden midden ja-
ren zestig de discussies in de NVSH over de ideologische vernieuwing dan
ook nauwgezet. Vooral wanneer het ging over homoseksualiteit zochten de
homoactivisten contact.839 Het COC zou als expert over homoseksualiteit
moeten fungeren voor de NVSH. De NVSH diende deze kennis als onderdeel
van de seksuele bevrijding breder aan de man te brengen.840 De NVSH was
het daarmee eens. Om de samenwerking symbolisch te bekrachtigen, werd
de NVSH als gehele organisatie lid van het COC.841 Het COC wierp zich sa-
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836 Hans Baaij (1965) ‘Ik krijg wat meer belangstelling dan misschien wel nuttig is’. Interview
met Mary Zeldenrust-Noordanus’ Vrij Nederland, 12-06-1965; Trix Betlem (1966), Vrijen is
gewoon fijn. in Babs Luijken (samenst. en red.). (1984) Gesprekken met Mary Zeldenrust
(87-90), Weesp: De Haan.

837 De NVSH beroerde ook veel in de samenleving. De opgeroepen agressie was volgens eigen
zeggen een belangrijke reden voor de NVSH-voorzitter om af te treden, zie hiervoor de do-
cumentaire: Mary Zeldenrust-Noordanus 1928-1984 (2005, november 2005), VPRO, Human.

838 Van Eeten (1966) Dialoog over seksuele hervorming, aldaar: 140.
839 Anoniem (1966) N.V.S.H.-congres. Dialoog 2(1), 9-11; Vroemen (1967) Sextant 1967; Brief

COC aan NVSH, 9 februari 1966. IISG, Archief NVSH, 141. 
840 Verslag van het gesprek van het dagelijks bestuur NVSH met het bestuur van het COC op

14 september 1966 en 9 februari 1967. IISG, Archief NVSH, 141.
841 Brief van COC aan NVSH, januari 1967. IISG, Archief NVSH, 141. 
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men met de NVSH op als bestrijder van de beperkte traditionele seksuele
moraal en bevrijder van seks. De vijandige houding tegenover homoseksu-
aliteit in de samenleving liet immers goed zien wat er aan de traditionele
seksuele moraal schortte. Hoewel homoactivisten midden jaren zestig dus
nauwe samenwerking met de NVSH zochten,842 trokken zij ook grenzen.
Premsela tikte homoseksuelen op de vingers als ze alleen lid van NVSH wer-
den. Volgens hem trokken deze homoseksuelen de verkeerde conclusie uit
het idee dat homoseksualiteit slechts een niet ter zake doende seksuele ge-
richtheid is. Een organisatie van homoseksuelen bleef nodig, ook al was
volgens het COC-bestuur het spreken over homoseksuelen als een aparte, af
te zonderen groep niet wenselijk.843 Het COC was niet alleen van belang
voor het doorbreken van de traditionele seksuele moraal, maar bleef ook
een rol houden in het stimuleren van zelfaanvaarding van homoseksuelen. 
Hoewel niet absoluut, verschoof in  duidelijk het beeld van homoac-
tivisten over hun COC: van een geestelijkevolksgezondheidsorganisatie
naar het COC als seksuele hervormer. Dat het sinds  zittende COC-be-
stuur de drager van deze verschuiving was, contrasteert met de bestaande
historiografie van de homoseksuele beweging. Daarin wordt namelijk de
toenadering van de homobeweging tot de NVSH op conto van de ho-
mostudentenwerkgroepen geschreven.844 Maar nog voordat homostuden-
ten het COC-beleid wisten te beïnvloeden, hadden de zittende COC-be-
stuursleden het romantische vriendschapsideaal reeds verlaten en presen-
teerden zij het COC als seksuele hervormer. Homostudenten lieten in 
nog weinig van zich horen; ze waren druk bezig in verschillende studen-
tensteden homoseksuele werkgroepen te organiseren om de homoseksue-
le student op te vangen (deels op initiatief van het COC en ondersteund
door de Nationale Federatie voor Geestelijke Gezondheidszorg). De ver-
schuiving was dus geenszins een reactie op de kritiek van studenten op het
COC. Die kritiek was, op een uitzondering na, afwezig.845 Dat betekende
niet dat jongeren totaal geen rol hadden in de nieuwe positiebepaling van
het COC. Het COC-bestuur wilde vooruitlopen op de wens van zijn leden,
mogelijk ook om aansluiting te vinden bij jongeren die zich bewogen rond
bijvoorbeeld Propria Cures. Overigens met succes: de redactie van tijd-
schrift Dialoog verjongde in deze jaren. 
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842 De omarming van de NVSH van de homofiele zaak had mede als gevolg dat de functie van
het tijdschrift Dialoog betwijfeld werd; De stichting Dialoog besloot tegen de wens van
de redactie van Dialoog in het blad op te heffen en dacht dat de lezers ook goed terecht
konden bij het NVSH-periodiek Sextant. HB 4 november 1967 notulen. IISG, Archief NVSH,
1347; Jan de Groot (1967) Buiten verantwoordelijkheid van de redactie. Dialoog 3(6), 201-
203. 

843 Premsela (1968) Actief en zo nodig agressief. 
844 Bijvoorbeeld in: Schuyf (1994), 325-326.
845 Joke Swiebel (1967). Van de regen in de drup. Dialoog 3(3), 121-122.
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Het eerste geluid van de studenten via de federatie studentenwerkgroepen
homoseksualiteit (FSWH), opgericht in  en onafhankelijk van het COC,
paste wonderwel bij de ideologische lijn van de NVSH en het COC. Net als
Premsela eerder had verwoord, vonden de homostudenten dat homosek-
sualiteit in een oppositionele verhouding met de traditionele seksuele mo-
raal en de instituties huwelijk en gezin stond. Daarnaast zagen zij relatie-
pluriformiteit als het doel en bestempelden zij de hang naar vaste vriend-
schap (‘fatsoensrakkerij’) in eigen kringen als onwenselijk.846 Homosek-
sualiteit moest vrij zijn van bemoeienis. De parlementaire politiek moest
daarvoor waken door homoseksualiteit als een privékwestie te gaan zien
en deze privékwestie tegen externe invloeden te beschermen. 

6.2 Seksueel plezier: een maatschappijhervormende of
een -bestendigende kracht? (1967-1971)

Discussies over de politieke betekenis van de seksuele revolutie (1967-
1969)
In de laatste drie jaar van de jaren zestig gebeurde er van alles in het den-
ken over de verhouding van seks tot politiek in progressief Nederland. In
deze paragraaf schets ik de positie van de homobeweging hierin, die in de
periode - niet alleen meer uit het COC en de Stichting Dialoog be-
stond maar ook uit homostudenten- en jongerenwerkgroepen, de actie-
groep Nieuw Lila en de eenmansorganisaties van Robby D. Frey en 
Harry Thomas. Daarvoor beschrijf ik allereerst hoe in die periode andere
bewegingen, organisaties en activisten over de politieke betekenis van seks
dachten. 
In  was de NVSH een belangrijke speler in het publieke debat over sek-
sualiteit. De liberaalreformistische opvatting over de verhouding tussen
het persoonlijke en het politieke, zoals in de rede van Zeldenrust was ge-
schetst, domineerde. Seks moest een privézaak zijn. De NVSH had niet al-
leen de taak om via een parlementair-politieke lobby verbodsbepalingen
en bevoordeling van bepaalde relatievormen te schrappen, maar meende
als vereniging zelf ook middel te zijn om burgers los te weken van de ver-
innerlijkte traditionele seksuele moraal. Daarmee zou hun seksuele auto-
nomie vergroot worden. Het seksuele voorlichtingswerk van de jaren vijf-
tig, waarin het taboe op masturbatie en geboorteregeling weg werd gere-
lativeerd, kreeg dus een vervolg. De NVSH wilde nu niet haar leden hel-
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846 Joke Swiebel (1969) Waarom een FSWH? Proefding 1(3), 3-4. Daarmee leken de homostu-
dentenwerkgroepen de stichting Dialoog volgens de voorzitter Jan de Groot onterecht te
vereenzelvigen met het streven naar Vaste Vriendschap, zie: Z.n. (1969) Verleden, heden
en toekomst van dialoog. Informatiebulletin Dialoog 2(5) 195-213, aldaar 204.
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pen om hun seksualiteit in de ‘juiste’ vorm te leiden, zoals in de jaren vijf-
tig, maar meende wél de taak te hebben om het individu kennis te laten
maken met alternatieve wijzen om het seksuele leven vorm te geven dan
de traditionele moraal.847 In het vernieuwde NVSH-tijdschrift Sextant
werd seks zonder taboes verbeeld en beschreven. Ook faciliteerde de
NVSH verschillende seksuele verlangens, zoals groepsseks en partnerruil,
met bijvoorbeeld bijeenkomsten hierover en contactadvertenties in Sex-
tant. 
Het uiteindelijke doel om seks te bevrijden van inmenging van derden werd
ondersteund door meerdere undergroundgroepen met hun provoachtige
blaadjes.848 Het tonen van naakt was in deze tijd een belangrijk breekijzer
om de overheid uit te dagen en tegen de traditionele moraal aan te schop-
pen. Zo werd in  het naar eigen zeggen ‘sextarische’ tijdschrift Gan-
dalf (-) veroordeeld vanwege het publiceren van naaktfoto’s.849

Het eerste vrouwelijk naakt op televisie (Phil Bloom in het VPRO-pro-
gramma Hoepla!) had in  ook de nodige opschudding veroorzaakt.
Een ander aansprekend voorbeeld in die jaren was de seksshow die in Am-
sterdam circuleerde en veel aandacht en navolging kreeg toen de Amster-
damse burgemeester Ivo Samkalden dit ‘erotisch panorama’ in  ver-
bood. De veelal mannelijke organisatoren van de show, een groep jonge-
ren, ex-provo’s en kunstenaars meenden dat de show hét middel was om
mensen te confronteren, niet alleen met naakt maar met allerlei seksuele
variaties: van lesbische liefde tot sadomasochisme.850

Voor deze groepen draaide het bevrijden van seks van bemoeienis van der-
den om meer dan slechts een bijdrage aan het individuele welzijn. Voor
deze ‘seksueel utopisten’, zoals Hekma ze noemt, stond seks symbool
voor al het goede in de wereld tegenover al het kwade. Hierin valt de hip-
pieleuze make love not war te herkennen. De liefde zou het kwaad, de oor-
log in Vietnam, overwinnen. De seksuele utopisten presenteerden seks als
een tegenmacht tegen de ‘bewapeningswedloop’ en ‘de gekmakende eco-
nomie’.851 Seksuele vrijheid diende niet alleen beschermd te worden tegen
politieke en morele bemoeienis maar had dus zelf ook een politieke, want
maatschappijhervormende kracht. Het was middel om tot een grotere be-
vrijding te komen. 
Vanaf  theoretiseerden verschillende studenten over de politieke bete-
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847 Zie voor de wijze waarop de NVSH in de jaren vijftig mensen wilden opvoeden en zelfs de
bandeloosheid in seksualiteit wilde bestrijden: Nabrink (1978), m.n.: 303-319; Röling
(1994), m.n. 183-186.

848 Hekma, (1990), 104-108.
849 Mariëtte van Staveren (1998/1999) Gender en politiek in de jaren zestig. Ingang tot een

conceptuele revolutie. De nieuwste tijd (11), 25-32.
850 Hekma (1990), 108-110.
851 Idem, 104-105, 116-119.
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kenis van seks. Overgewaaid uit Duitsland, waren er begin  in enkele
studentensteden de zogenaamde sexpolgroepen actief. Het uitgangspunt
van de hippies en seksueel utopisten, dat seks de wereld beter maakt, wil-
den zij van een fundering voorzien en koppelen aan het revolutionaire neo-
marxistische denken dat onder studenten en intellectuelen in deze jaren in
West-Europa groeide. Daarvoor wendden de groepen zich tot het freudo-
marxistische gedachtegoed uit het interbellum van sekspol-denker 
Wilhelm Reich. De populariteit van Reich in  draaide niet om zijn
vormgeving van het juiste orgasme (waarvoor hij in zijn tijd verguisd
werd) maar om zijn standpunt dat seksuele onderdrukking een middel was
voor het kapitalisme om autoritaire persoonlijkheden te kneden. De vrije
driftbeleving werd ofwel onderdrukt of afgeknot door het in ‘hogere’
aseksuele vormen om te vormen (te sublimeren) zoals in huwelijk en ge-
zin. Reich meende dat mensen die hun driften wel vrij beleefden, zich ook
op andere gebieden niet zouden onderwerpen en dus een gevaar voor de
kapitalistische autoritaire samenleving zouden vormen. Seks kon een vrij-
heidspraktijk zijn die de maatschappij zou veranderen. Seksuele bevrijding
was in zijn ogen een sleutel tot geluk, sociale rechtvaardigheid en indivi-
dueel zelfbeheer (door Reich ook wel ‘totale bevrijding’ genoemd).
Reichs koppeling tussen seksuele onderdrukking en het produceren van
autoritaire en fascistische individuen sloeg goed aan bij de Duitse studen-
tenbeweging, die zich expliciet tot het fascistische verleden verhield.852 In
Nederland sloeg het sexpol-denken vooral aan in die universiteitssteden
die al ‘kritische’ universiteitsbewegingen kenden: Tilburg en Nijmegen. In
navolging van de – ook in de West-Duitse studentenbeweging populaire –
Kritische Denkers Theodor Adorno, Max Horkheimer en Herbert 
Marcuse meenden deze kritische bewegingen dat de universiteit mensen
bewust diende te maken van de vervreemding van de mens in de huidige
maatschappij. 
Zowel in Duitsland als in Nederland bespraken de sexpolgroepen wat de
inzichten uit de Kritische Theorie over de werking van het kapitalisme be-
tekenden voor Reichs overtuiging dat seks een politieke bevrijdingskracht
bezat. Adorno en Marcuse meenden namelijk dat de laatkapitalistische cul-
tuur uit geraffineerde manipulatie van het individu bestond om het met be-
hulp van valse behoeften tot een volgzaam, productief en consumptief in-
dividu te maken. Sociale veranderingen werden door het kapitalistisch
systeem maar al te vaak onschadelijk gemaakt. Reichs idee dat seksuele be-
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852 Over de doorwerking van Reichs gedachtegoed in Duitsland: Dagmar Herzog (2011) Sexua-
lity in Europe. A twentieth-Century History. Cambridge e.o: Cambridge University Press:
146-147; Voor de uitwerking van verscheidene lezingen over Reich, zie: Eugeen de Jonghe
(1974) Sexpol en totale revolutie. De denkbeelden van Wilhelm Reich. Antwerpen | 
Utrecht: de Nederlandse boekhandel.
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vrijding de sleutel was tot verandering van de kapitalistische samenleving,
was volgens de kritische denkers te simplistisch. Marcuse bijvoorbeeld
sprak over ‘repressieve desublimatie’. Nieuw verworven seksuele vrijhe-
den betekenden volgens Marcuse geen andere samenleving. De vrijheden
zouden worden ingepast in het prestatie- en consumptiedenken van de
maatschappij; seks werd daarmee van haar maatschappijhervormende, on-
dermijnende kracht ontdaan. De voorzitter van de West-Duitse Sozialisti-
scher Deutscher Studentenbund, Reimut Reiche, meende dat de repres-
sieve tolerantie elke politieke betekenis van vrije seks ongedaan wist te ma-
ken. Net als Marcuse had Reiche zijn hoop niet meer op vrije seks als mo-
tor voor revolutie gevestigd, maar op de theorie. De theorie over de poli-
tieke bepaaldheid van seks zou moeten leiden tot bewustwording en on-
vrede. En dat zou uiteindelijk moeten leiden tot revolutie. Studenten en
intellectuelen zouden het meest ontvankelijk zijn voor theorie en dus de
belangrijkste aanjagers van deze revolutie vormen.853

Hekma’s conclusie dat de verspreiding van het denken van de sekspolbe-
weging in Nederland (samen met de feministische beweging die op het
masculinisme van de seksuele revolutie wees) in  het einde van het ple-
zier in seks betekende zoals door de hippies en seksueel utopisten werd
uitgedragen, lijkt dan ook voor een groot deel gerechtvaardigd te zijn.
Maar de scherpe afkeuring van de nieuw verworven seksuele vrijheid werd
niet door iedereen gedeeld. De Nederlandse vertalers van het werk van
Reiche vonden in  dat Reiche de seksuele bevrijdingsbeweging te snel
aan de kant had geschoven: was het immers niet mogelijk dat vanuit de in-
gekapselde seksuele bevrijding juist andere, niet-onderdrukkende vormen
van ontplooiing van seksualiteit zouden kunnen ontstaan? 854

Deze discussie over de mogelijke politieke betekenis van seks om een ka-
pitalistisch systeem te hervormen vond ook plaats in de NVSH. De NVSH-
ideologie volgde sinds  niet alleen de liberaalreformistische ideologie
van Zeldenrust, waarin lust bevrijd moest worden van moraal en wet, maar
ook de meer socialistisch-revolutionaire ideologie van Jos van Ussel. Van
Ussel bracht in de NVSH seksuele vrijheid en repressie in verband met de
politieke economie van een maatschappij. Die nadruk op de politieke be-
paaldheid van seks was de NVSH reeds bekend. Reichs denken had aan de
basis gestaan van het ontstaan van de NVSH na de oorlog, ook al was het
daarna spoedig verlaten.855 De NVSH beoordeelde Van Ussels proefschrift
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853 Reimut Reiche, Seksualiteit en klassenstrijd. In Werkgroep Sekspol en Tilburgse Studen-
tenwerkgroep Homofilie (samenstl.) (1969) Seksmap Tilburg: Kritische Universiteit Tilburg,
21-34. Archief IISG, Archief Federatie Studentenwerkgroepen Homoseksualiteit, 6. 

854 Zie het ‘nawoord van de vertalers’. In Reimut Reiche (1969) Seksualiteit en klassenstrijd.
Over de afweer van repressieve desublimatie. Amsterdam: Meulenhoff [etc]: m.n.: 192-193.

855 Röling (1997), m.n.: 148-150. Zie ook: Nabrink (1978), m.n.: 178-180.
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De geschiedenis van het seksuele probleem uit  waarin hij dit verband
uitwerkte, positief. De controverse rondom het proefschrift – zo mocht
Van Ussel niet in België maar wel in Nederland promoveren – had alleen
maar een gunstige uitwerking gehad op Van Ussels imago als seksuele her-
vormer. Reden te meer voor de NVSH om Van Ussel in haar armen te slui-
ten. In zijn academische werk betoogde Van Ussel dat de omgang met seks
in de maatschappij vooral begrepen moest worden vanuit de sociaal-eco-
nomische en culturele ontwikkeling van die samenleving. Zo paste repres-
sie van seksualiteit goed bij een industriële samenleving waarin arbeid
(productie) en dus beteugeling van driften het devies was. Dat na de Twee-
de Wereldoorlog een vrijere omgang met seks en lichamelijkheid groeide,
had volgens Van Ussel dan ook vooral te maken met de ontwikkeling naar
een postindustriële samenleving.856 In de jaren erna nam Van Ussel steeds
meer afstand van de in zijn woorden ‘positief eng-seksuele’ revolutie uit
de jaren zestig omdat de bevrijding van seks daar te genitaal en te geïso-
leerd van andere menselijke verhoudingen werd gedacht. Die positief eng-
seksuele stroming was in zijn ogen nuttig en noodzakelijk, maar onvolle-
dig.857 Pas wanneer seks niet meer genitaal gedacht werd maar geïntegreerd
werd in het ‘totaalmenselijk’ leven, zou de mens en maatschappij volledig
geëmancipeerd zijn. Een nieuwe ‘totaalmenselijke’ fase diende dus aan te
breken. De vraag welke rol seksueel gedrag had om die fase te bewerk-
stelligen, was in de NVSH en daarbuiten een discussiepunt. Van Ussel zelf
blonk niet uit in duidelijkheid: het handelingsperspectief van de actor bleef
vaak onderbelicht.858

De depolitisering van de ‘eng-seksuele’ revolutie (1968-1969)
Welke rol speelden homoactivisten in deze jaren in de discussie over het
politieke karakter van seks? Het waren vooral de homostudentengroepen
die niet alleen de discussie volgden, maar er ook zelf actief aan deelnamen
en hun positie in de zomer van  veranderden. In  wierpen veel ho-
mostudenten zich nog op als erfgenamen van de ideologische lijn uiteen-
gezet door Zeldenrust die ik liberaalreformistisch heb genoemd. Homo-
seksuelen dienden mee te helpen om seks als lustbeleving te bevrijden van
wet en moraal.859 Een concrete actie in dit verband was de demonstratie
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856 J.M.W. van Ussel (1982 [1968]) Geschiedenis van het seksuele probleem. (7e druk) Am-
sterdam | Meppel: Boom, m.n.: 347-348.

857 Een gedachte die Van Ussel in 1970 verder uitwerkte in Afscheid van de seksualiteit (Den
Haag: Bakker). Zie ook: Paul Schnabel (1996) Forum. 25 jaar na ‘afscheid van de seksuali-
teit’. Hoe het anders ging en hoe anders het ging. Tijdschrift voor Seksuologie 20(3), 271-
279.

858 Zie bijvoorbeeld de positie van Van Ussel in Z.n. (1969) Huwelijk en gezin. Een gedach-
tenwisseling. Sextant 49(10), 12-19, m.n.: 17. 

859 Verslag van de oprichting en het eerste verenigingsjaar van de FSWH, sep 1968. IISG, Ar-
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die homostudenten in januari  op het Binnenhof hielden om de af-
schaffing van bis af te dwingen. 
Al snel werd dit liberaalreformistische vocabulaire van de homostudenten
aangevuld met een Marcusiaans begrippenkader. Dat gebeurde in eerste in-
stantie oppervlakkig. Het spreken over schijntolerantie en schijnvrijheid
werd los van de freudomarxistische inbedding gebruikt.860 Homostuden-
ten gebruikten de begrippen ‘schijnvrijheid’ en ‘schijntolerantie’ vooral om
te wijzen op de provisionele acceptatie van homoseksualiteit in de samen-
leving, en niet zozeer om hiermee een reeks van inkapselende tactieken van
het kapitalistisch systeem aan te duiden.861 Het inruilen van ruimden-
kendheid voor daadwerkelijke integratie van homoseksualiteit was begin
 hun doel. Homostudenten meenden dat zij hierin anders stonden dan
de rest van de homobeweging, zij herkenden zich niet in bijvoorbeeld het
COC en de Stichting Dialoog. Maar dat was niet helemaal terecht, zoals in
de vorige paragraaf is betoogd. 
Homostudenten meenden dat hun doel, echte integratie, het best bereikt
zou worden door de buitenwacht te confronteren met homoseksualiteit.
Die confrontatie had nogal wat voeten in de aarde. De uitspraak van 
Zeldenrust dat homoseksualiteit niet bestond, kon immers op veel in-
stemming onder homostudenten rekenen. Maar hoe kon je de buitenwacht
confronteren met iets wat eigenlijk niet bestond? En wat betekende die
woorden van Zeldenrust nu precies? Een groep homostudenten volgde het
COC en de Stichting Dialoog in hun opvatting van homoseksualiteit als een
gedragsvorm die wel bestond, maar er niet toe deed. Eigenlijk was het ver-
keerd om mensen homoseksueel te noemen, aangezien dat suggereerde dat
homoseksuelen een apart ‘type’ personen waren met speciale eigenschap-
pen en homoseksualiteit een aparte vorm van seksualiteit was.862 Een an-
dere groep homostudenten en -jongeren meende dat Zeldenrusts woorden
meer letterlijk moesten worden geïnterpreteerd. In navolging van onder
meer Kinsey zagen deze homostudenten de mens als in wezen biseksueel.
Mensen zouden namelijk wanneer de maatschappij de keuze echt vrij liet,
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chief NVSH, 2116. Ook in de voorloper van het FSWH-tijdschrift Proefding, Homofoob,
(april 1968) 1(1) ontbrak de sekspolideologie, IISG, Archief NVSH, 2116; Zie ook: Joke 
Swiebel (1969) Drienerloo II, kaderweek op de TH Twente. Proefding 1(7), 4-17, m.n.: 13.

860 Een enkeling in 1967 refereerde reeds aan de inlijving van seks door de burgermaat-
schappij als het onschadelijk maken van het proletariaat. Gerard C. de Haas (1967) Gefat-
soeneerde seks. Dialoog 3(1), 28-30. 

861 Verslag van de oprichting en het eerste verenigingsjaar van de FSWH, sep 1968; Antwoord
Swiebel brief van NVSH inzake tv-uitzending, 1 februari 1969; Persbericht FSWH inzake Ko-
ninklijke Goedkeuring, 2-4-1969. IISG, Archief NVSH, 2116; Pieter de Feyter, Homosexuali-
teit, over andere bijtjes en bloemetjes. IISG, Archief FSWH, 3.

862 Z.n. (1970) NVSH nu. Seksu, Maandelijks informatiebulletin van NVSH, COC en PANN 
Utrecht (3), 5. Z.n.(1970) NVSH en homoseks, Idem: 6. Nico Brederoo in Homofoob, april
1968. IISG, Archief NVSH, 2116; Nota Nico Brederoo, 20-3-1968; IISG, Archief FSWH, 4. 
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de ene keer op een man en de andere keer op een vrouw vallen. Homo-
seksualiteit zou in een vrije samenleving dan net zo min als heteroseksua-
liteit een betekenisvol begrip zijn.863

Beide groepen meenden desondanks dat homoseksueel gedrag ingezet kon
worden als een strategisch middel om mensen op het bestaan van andere
seksuele mogelijkheden te wijzen. Homoseksueel dansen zou volgens deze
homostudenten en –jongeren een goede actievorm zijn, aangezien het ge-
lijkgeslachtelijk samen dansen zou verwijzen naar homoseksueel gedrag en
niet naar een aparte homoseksuele identiteit.864 Homostudenten organi-
seerden door het land heen gemengde feesten, waarin iedereen, ongeacht
sekse, met elkaar kon en ging dansen. Daarnaast verrasten homostudenten
en homojongeren met enige regelmaat het publiek in Amsterdamse hete-
roseksuele studentensociëteiten en commerciële dancings door samen te
dansen (in mannenparen en/of in vrouwenparen). Deze dansacties en
feesten hadden hun voorlopers in het COC. Zo werden de COC-sociëteiten
begin jaren zestig al opengesteld voor buitenstaanders.865

De keuze voor het samen dansen als actie was een vrij veilige keuze. Het
draaide in de dansacties namelijk slechts om suggestie van seksueel gedrag
tussen twee mensen van gelijk geslacht. Meer provocatie wilden ho-
mostudenten in hun acties niet. Zo schoot eind  de meerderheid van
de homostudenten het idee af om van het landelijke tijdschrift van de ho-
mostudentenwerkgroepen, Proefding, een provocerend seksblad te ma-
ken.866 Ook de dansacties moesten niet té confronterend zijn. Te veel in-
timiteit in de acties zouden volgens de meest uitgesproken Amsterdamse
homostudenten ineffectieve agressie kunnen opwekken en antipubliciteit
opleveren.867 Bovendien, en dat speelde landelijk zeker een rol, waren dan-
sacties niet alleen een strategisch instrument om anderen te confronteren:
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863 Homoseksualiteit in de seksuele revolutie, NRC, 2 december 1968. IISG, Archief FSWH, 3;
Lidy van Marissing (1969) FSWH-voorzitser Joke Swiebel. Studenten moeten koplopers zijn
in de seksuele revolutie Seq 1(1), 29-31; Ook in het COC en Dialoog waren er midden ja-
ren zeventig vergelijkbare geluiden te vinden over een biseksuele utopie of seksualiteits-
beleving zonder categoriëen: Duco van Weerlee (1967) Onttakeling in het gooi. Dialoog
3(4), 146-147; Simon Vinkenoog (1965) Liefde: helpen door te zijn. Dialoog 1(1) 17-19; Rob
Spaan (1965) Nabeschouwing De homofiele vrouw. Dialoog 1(3), 92-96. Zie verder ook de
ideologie heersend in de eenmansorganisatie Robbie D. Frey: Stencil stichting Robbie D.
Frey 1967 of 1968. IISG, Archief NVSH, 2184.

864 Zie voor de worsteling van Nieuw Lila om homoseksualiteit als een gewone levens- en ge-
dragsvorm voor te stellen en niet als een rariteit noch de homoseksueel weer te normali-
seren: Discussienota van Nieuw Lila, hoofdbestuur Beleid, IISG, Archief Nieuw Lila, 1. 

865 Tamar (1962) Fairyland (overgenomen uit Vrij Nederland 32-12-1961), Vriendschap, 17(4),
93. 

866 Hans Gottenbos (1969) Verslag van de Raad van Overleg van 29 november 1968. Proefding
1(3), 7-8.

867 Hans Koch aan leden van Zoos, Appeal (gewest Amsterdam en NVAH) en ASWH, 14 juni
1969. IISG, Archief AJAH.
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de jonge homostudenten wilden simpelweg voor zichzelf de mogelijkheid
creëren om samen te dansen.868 Dat kon namelijk niet in COC-sociëteiten,
waar jongeren onder de  niet welkom waren vanwege bis. Bovendien
hadden maar weinig steden een Olofspoort of een gemengde jongerensoos
waar homojongeren en -studenten konden dansen. Het nut van ‘gemengd’
dansen (mannen samen, vrouwen samen en man en vrouw samen) voor
homojongeren werd al eerder geconstateerd door de commissie homofilie
van de Nationale Federatie voor de Geestelijke Gezondheid. Zij zagen in
 in het gemengd dansen een belangrijk middel voor homojongeren om
zichzelf te aanvaarden en hun gezondheid te verbeteren.869 Hoewel het sa-
men dansen in heteroclubs in  door de Amsterdamse homostudenten
en jongeren vooral begrepen werd als een actie gericht op de buitenwacht,
speelde deze individuele functie ook een rol.
Ondertussen veranderde de ideologie in de homostudenten en -jongeren-
groepen. Hoewel  bekend staat als het protestjaar in binnen- en bui-
tenland, was in de homobeweging net als in de rest van Nederland een jaar
later veel meer aan de hand. In  namen de maatschappijkritische Ne-
derlandse studenten geen genoegen meer met aparte plekken om na te den-
ken over de effecten van het kapitalisme. Zij wilden de universiteiten om-
vormen tot een plek van de studenten zelf. In het voorjaar vonden de eer-
ste studentenbezettingen plaats, eerst in Tilburg en daarna in Amsterdam.
Studenten waren niet de enigen die de barricades op gingen. Een groep
‘Kritiese leraren’ stond op om het middelbaar en basisonderwijs anti-au-
toritair te maken. En ook kunstenaars lieten van zich horen. Zij vonden
dat kunst autonoom moest zijn en niet ingeperkt door subsidiebeleid. Met
een bezetting van de Nachtwachtzaal in het Rijksmuseum wilde de be-
roepsvereniging van beeldende kunstenaars haar eisen kracht bijzetten.870

Maar niet alleen het vermeende autoritaire optreden van de overheid werd
in  aan de kaak gesteld, ook bestaande ongelijkheden tussen de seksen
in de samenleving stonden volop in de aandacht. Het sinds  bestaan-
de MVM werd in het najaar van  verrast door een groep jonge vrouwen,
de dolle mina’s, die via verschillende ludieke acties aandacht wist te gene-
ren voor standpunten die MVM maar met moeite wist te slijten.
Ook in de homobeweging begonnen jongeren en studenten zich in de loop
van  antikapitalistisch en antiautoritair op te stellen. Samen met de Til-
burgse sekspolgroep organiseerde de Tilburgse homostudentenwerkgroep

 DEEL II DE HOMOLESBISCHE BEWEGING

868 Ingrid Ardonne en Jaap Slangen (1997), ‘Sttt.… een homoseksueel in de roerige jaren
zestig. De Leidse studenten werkgroep homoseksualiteit als kwartiermaker voor het Leid-
se COC. In Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van leiden en omstreken
(pp.134-169) Leiden: Dirk van Eck-Stichting.

869 Notulen commissie geestelijke gezondheidszorg en homofilie, 14 november 1966. NA, Ar-
chief van de Nederlandse Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid, 2.19.145: 328.

870 Hellema (2012) Nederland en de jaren zeventig, 47.
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in maart een congres over de politieke bepaaldheid van seks. Veel ho-
mostudenten werden actief in de sekspolbeweging. Guus Kempe werd in
de homobeweging de spreekbuis van dit denken.871 In zijn werk is de in-
vloed van Reiche duidelijk herkenbaar: zonder een maatschappelijke om-
wenteling waarmee de kernwaarden gezin en huwelijk zouden verdwijnen,
zou op seksueel gebied slechts schijntolerantie mogelijk zijn. Seks zou pas
echt bevrijd kunnen worden door de verwerping van het maatschappelijk
systeem, dus na een revolutie. 
Homostudenten richtten zich steeds meer op het veranderen van de maat-
schappij in het algemeen. De Amsterdamse homojongeren en –studenten
vervingen hun motto ‘integratie door confrontatie’ dan ook door een nieu-
we leuze: ‘integratie door maatschappijhervorming’. Daarvoor meenden
zij gezamenlijk op te moeten trekken met lokale afdelingen van het COC,
NVSH (en later Dolle Mina en MVM) onder de naam ‘Amsterdamse Aksie-
groepen Seksualiteit’.872 Andere homostudenten meenden juist dat het lan-
delijke COC hét voertuig moest worden voor de maatschappijhervorming.
Maar daarvoor moest het denken van het COC en zijn achterban nog wel
veranderen. Hiertoe werd de actiegroep Nieuw Lila opgericht, refererend
aan Nieuw Links dat zichzelf de opdracht had gegeven om de PvdA te ver-
anderen.873

Het sekspoldenken werd volgens sommigen steeds meer het ‘nieuwe evan-
gelie’ van de homobeweging en zeker van de homostudenten.874 Maar hoe-
wel maatschappijhervorming in plaats van integratie steeds meer het de-
vies werd, werd het sekspoldenken niet klakkeloos overgenomen. De seks-
polopvatting dat seksuele vrijheid geen verandering in het kapitalistisch
systeem teweeg kan brengen (en homoactivisten zich daarom slechts
moesten richten op het dichterbij brengen van de revolutie) stond op ge-
spannen voet met de opvatting van andere homoactivisten dat seksualiteit
wel degelijk bevrijd kon worden in de huidige maatschappij. Daarvoor zou
seks een hulpmiddel zijn: als taboedoorbrekend en confronterend actie-
middel. 
In de zomer van  besloten homostudenten onderling tot een compro-
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871 Guus Kempe en Harry Theunisse (1969) Homoseksualiteit en Sekspol. Een diskussiestuk van-
uit de sekspolbeweging. Proefding 1(7), 22-24; Guus Kempe (1969) Over repressieve tole-
rantie en akties. Proefding 1(2), 4; Guus Kempe (1969), Seksueel hervormen is per defini-
tie een politieke aangelegenheid waaruit een maatschappelijke stellingname blijkt, Proef-
ding 1(6), 12/13.

872 AJAH (1970) Hink Stap Sprong. (pamphlet) IISG, Archief FSWH, 6.
873 Notulen eerste bijeenkomst 16 april 1969; Notulen Nieuw Lila, 22 mei 1969, IISG, Archief

Nieuw Lila, 1. Naast de referentie aan Nieuw Links, werd de naam gekozen, omdat ho-
moactivisten dachten dat de driehoek die homoseksuelen in Duitse concentratiekampen
moesten dragen lila van kleur was. Nieuw Lila (1969) Afscheid van een moederbinding.
Uitdaging van Nieuw Lila aan het COC. Amsterdam: z.u., 5.

874 De F. (1969) Ankète. Proefding 1(7): 25-28, aldaar: 27. 
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mis. Deze homoactivisten waren ondertussen overtuigd dat homoseksua-
liteit zo verbonden was met de kapitalistische samenleving en zijn presta-
tiemoraal, dat confrontatie met homoseksualiteit onvoldoende was om
(homo)seks te bevrijden.875 De politieke economie en de onderliggende au-
toritaire prestatiemoraal zouden aangrijpingspunt moeten worden voor
verandering.876 Maar de verandering van het maatschappelijk en politiek
systeem was volgens een groot deel van de homostudenten weliswaar nood-
zakelijk maar niet voldoende. Bestaande communistische samenlevingen
lieten immers zien dat er nog meer nodig was voor bevrijding van seksu-
aliteit dan slechts het verwerpen van het kapitalisme. Kortom, het weg-
vallen van de kapitalistische prestatiemoraal was belangrijk voor de be-
vrijding van homoseksualiteit, maar de bevrijding van homoseksualiteit
moest ook direct worden opgepakt. Homostudenten zouden hun eigen
werkgebied hebben: zij zouden de strijd op een homoseksueel front aan-
gaan, waar anderen het ‘kapitaal-front’ of ‘abortus-front’ zouden bewer-
ken.877 De confrontatie met (homo)seks werd nog steeds gezien als eens
strategisch middel om de meerderheid te bevrijden van taboes.878

De twijfel van homostudenten of de strijd tegen het kapitalisme een vol-
doende middel was om seks te bevrijden bleek tijdelijk. Vanaf het najaar
 kwamen nieuwe vragen op over de taboedoorbrekende en daarmee
bevrijdende werking van het tonen van en praten over seks. Meer en meer
homoactivisten waren ervan overtuigd dat de verworven seksuele vrijhe-
den slechts schijnvrijheden waren die geen maatschappelijke veranderin-
gen konden bewerkstelligen. Sekspoldenkers Kees de Boer en Kempe ga-
ven belangrijke voeding voor deze twijfels,879 maar homostudenten volg-
den vooral de nieuwe positiebepaling van Van Ussel in het debat over de
juiste weg naar een echte seksuele revolutie. Van Ussel werd, zoals we
zagen, steeds kritischer over de ‘positieve engseksuele’ revolutie van 
Zeldenrust. Veel homostudenten meenden met het werk van Van Ussel in
de hand dat taboedoorbrekende acties op seksueel gebied seks niet zou-
den bevrijden, maar zouden omvormen tot een consumptieproduct, on-
schadelijk voor de maatschappij.880

Deze homostudenten en -jongerenwerkgroepen meenden dat de kapita-
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875 LvdT (1969) F.S.W.H.- Kaderweek Drienerloo 1969. Info 1(2), 5-9.
876 Swiebel (1969) Drienerloo II. Kaderweek op TH Twente, 5-6. Zie ook: Wilfried Martens

(1969) Geschiedenis en aktuele fase van het seksuele. Proefding 1(6), 4-9.
877 LvdT (1969) F.S.W.H.- Kaderweek Drienerloo 1969, m.n.: 5.
878 Bijvoorbeeld het erotisch panorama of de queenverkiezingen. Idem, m.n. 6
879 Zie voor de invloed sekspol op het denken van homostudenten: Swiebel (1969) Driener-

loo II, aldaar: 16; De F. (1969) Ankète. Proefding 1(7), 25-28, aldaar: 27. LvdT (1969) Ben
Bussink: inzicht en consequenties. Info 1(4), 9.

880 Frans Huber, NVSH in sekslingerie; brief Nico Brederoo aan de NVSH, 13 februari 1970. IISG,
Archief FSWH, 6.
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listische prestatiemoraal omver geworpen moest worden om seks uitein-
delijk te bevrijden. Daarvoor was het allereerst belangrijk dat de achter-
ban zich bewust zou worden van de politieke bepaaldheid van seks en het
eigen persoonlijk leven. Dat was nodig om hen te motiveren en te mobi-
liseren voor structurele maatschappelijke veranderingen. Bij ‘bewust-
wording’ ging het niet meer zozeer om de acceptatie van homoseksuele
gevoelens, maar vooral om in te zien dat het afwijzen van homoseksuele
gevoelens een gevolg was van de wijze waarop de maatschappij in elkaar
stak.881 Vanuit een maatschappijanalyse waarin alle onderdrukking terug
te leiden was tot de werking van eenzelfde autoritaire prestatie- en be-
zitsmoraal, was het dan ook logisch dat de persoonlijke problemen van
homoseksuelen overeenkomsten zouden hebben met die van andere groe-
pen mensen. Om de maatschappelijke bepaaldheid van de eigen proble-
men te zien was niet zozeer het samenzijn met andere homoseksuelen van
belang, maar het in contact treden met andere slachtoffers van de seksu-
ele, prestatie- en bezitsmoraal.882 Uit het persoonlijk leven kon de wer-
king van de maatschappij worden gedestilleerd, maar die analyse verliep
voornamelijk nog via de theorie. Discussiebijeenkomsten en lezingen over
neomarxistische theoretische analyses zouden de politieke bewustwor-
ding bevorderen. Daardoor zouden homoseksuelen zich los kunnen ma-
ken van de gezins- en huwelijksnormen en prestatiemoraal, zodat zij ook
anderen bewust konden maken en klaar waren voor actie in de maat-
schappij.883

Ook in de bestaande maatschappij zou het volgens de homostudenten mo-
gelijk zijn om op enkele plekken de autoritaire prestatiemoraal te weer-
staan en te ondermijnen. Acties hiertoe, zoals het oprichten van antiauto-
ritaire crèches, zouden homoseksuelen moeten ondersteunen. Zo was het
aan Nieuw Lila te danken dat het COC, in weerwil van de mening van een
groot deel van zijn achterban, adhesie betuigde aan de studenten die in ja-
nuari  de katholieke pedagogische academie in Beverwijk bezetten.884

Ook op het gebied van relatievorming dachten homoactivisten te kunnen
bijdragen aan het omzeilen en afbreken van de autoritaire prestatiemoraal.
De meeste homostudenten stonden nog steeds achter het streven naar re-
latiepluriformiteit in de samenleving en de wet, dat het COC vanaf midden
jaren zestig vanuit een liberaalreformistische visie had verdedigd. Veel ho-
mostudenten meenden dat pluriformiteit in relatiewetgevingen een radi-
cale structuurwijziging behelsde, aangezien de norm van huwelijk en ge-
zin uit de maatschappij zou verdwijnen wanneer andere relatievormen ge-
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881 Z.n. (1969) Opvang: relativering en eksperiment, Proefding 1(7), 31-33. 
882 Nieuw Lila (1969) Afscheid van een moederbinding, 41.
883 LvdT (1969) ben bussink: inzicht en consequenties. Info. 1(4), 9.
884 Jaarverslag COC 1970. IISG, Archief NVSH, 143.
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lijkwaardig werden behandeld. De homostudenten keurden net als het
COC de acties af van de homopulpschrijver Harry Thomas in  om ho-
moseksuele relaties wettelijk en kerkelijk erkend te krijgen.885 En zij wa-
ren blij dat het voorstel van een Tweede Kamerlid van de PvdA om het hu-
welijk ook voor homoseksuelen open te stellen in de prullenbak ver-
dween.886 Vanuit hedendaags perspectief is dit op zijn minst opmerkelijk,
maar vanuit de contemporaine kritiek op het huwelijk als ongewenste in-
menging van de staat in het privéleven, als een te starre vorm om seksua-
liteit te organiseren en als patriarchaal instituut en norm is het goed te be-
grijpen. Tegen het ‘homohuwelijk’ zijn, is dus niet zo lang geleden een te-
ken van progressief denken geweest. De kritieken op het huwelijk waren
ondertussen ook te horen bij progressieve pastoors en dominees en menig
huisarts en psychiater.887

Sekspoldenkers als Kempe en De Boer weken op het punt van relatieplu-
riformiteit af van de meerderheid van de homostudenten. Zij meenden dat
het bewerkstelligen van relatiepluriformiteit geen structurele maatschap-
pijverandering teweeg zou brengen. De norm van relatiepluriformiteit zou
volgens Kempe nog steeds uit gaan van een vrije individuele keuze op ba-
sis van behoefte en daarom goed passen bij de consumptielogica heersend
in het bestaande kapitalistische systeem.888 Bovendien zou elke tweerela-
tie bezitsaanspraken produceren. Pas door zichzelf te plaatsen in niet-
prestatiegerichte en niet-bezitsrelaties, zoals in de commune, zou de per-
soonlijkheid en moraal kunnen veranderen en het mogelijk zijn echt in vrij-
heid te leven.889 Dát zou pas maatschappelijk effect hebben. Meer ruimte
voor de norm van relatiepluriformiteit die de meeste homostudenten on-
derschreven, werd geboden door Van Ussel. Hij wees eveneens op de mo-
gelijkheid om via het persoonlijke leven de maatschappij te veranderen,
maar gaf hiervan minder een blauwdruk. Wanneer personen in hun dage-
lijkse, persoonlijke relaties het ‘totaalmenselijke’ en intimiteit zouden be-
vorderen, waren ze al maatschappijveranderend bezig.
De vraag wat nu precies ‘engseksueel’ gedrag was en wat daadwerkelijk
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885 AJAH-Aksie tegen Harry Thomas, IISG, Archief H. Wildschut, 2; Open brief van het COC aan
de heer Harry Thomas, 3-3-1970. IISG, Archief NVSH, 143. 

886 Kees Straver (1971) Wettelijke regeling voor homofiele relaties? Seqtant. Eenmalige ge-
zamenlijke uitgave van de NVSH en het COC, 1(1), 34-35; Voor kritiek op het ‘homohu-
welijk’ in het algemeen, zie: Redactie (1970) Seks en politiek, Seksu 1(7/8), 31-32.

887 Voor de opvattingen van de huisartsen, zie: Mol en Lieshout (1989), m.n.: 110; Voor de psy-
chiaters: W.J. Sengers (1971) Over homoseksuele minderjarigen. Seqtant 1 (1), 26-28; 
Gerard de Bruijn (1970) ‘De kwaad van veel relaties is dat ze onvrij zijn’. Gerard de Bruijn
in gesprek met psychiater M. Nevejan. Seq 2(8), 3-7. 

888 Guus Kempe (1969) Discussiestuk vanuit de sekspolbeweging. Proefding 1(7), 23-24. Zie
ook: Kees de Boer (1970) Tegen het seksuele liberalisme. Sextant 50(4), 26-27.

889 Deze mening zou sekspoldenker Kees de Boer ook later in het marxistische KEN uitdra-
gen: Verbij (2005), 112.
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‘bevrijd seksueel’ of ‘totaalmenselijk’ gedrag was, leverde veel discussie op
onder homostudenten en -jongeren. Exemplarisch daarvoor was het ver-
loop van en de reflectie op een weekend georganiseerd door homostu-
denten in december . Overdag werden de stoelen voor matrassen in-
geruild. Stoelen zouden volgens Van Ussel namelijk behoren bij de auto-
ritaire prestatiemaatschappij waarin het lief voor elkaar zijn geen plek meer
had en gereduceerd werd tot seks tussen de lakens. Dit lief voor elkaar zijn
mondde in de nacht uit in een groepsseksfestijn.890 De homostudenten
wisten niet goed hoe zij dit moesten duiden. Hadden ze de ultieme ‘vrij-
heidservaring’ gecreëerd en hadden ze het totaalmenselijke vorm gegeven
of waren ze nu zelf in de valkuil van seks als consumptie vervallen? Het
standpunt van Kempe en Ad van Delden kreeg in dit geval de overhand:
die nacht was niet alleen kwalijk vanwege de groepsdruk, maar had ook
niets bevrijd.891

De kritiek op ‘engseksueel’ gedrag schiep afstand tussen de homostuden-
tenbeweging en de NVSH. Met een pleidooi voor pluriformiteit en grote au-
tonomie van de lokale afdelingen, redactie en kopstukken wist de NVSH

lange tijd zowel plek te bieden aan de visie die de maximale lustbeleving
centraal zette, als aan de meer revolutionaire ideologie van Van Ussel. Il-
lustratief voor de worsteling om beide ideologieën binnenboord te hou-
den was het plan voor een ‘seksmarkt’ waar de NVSH een tribunaal zou or-
ganiseren met tegenstanders en voorstanders van een dergelijke markt.892

Het mocht niet baten: de homostudenten schoten de seksmarkt faliekant
af. Een markt met seksshows en -instrumenten zou niets veranderen aan
de prestatiemoraal. De homostudenten schaarden zich, kortom, achter Van
Ussel die steeds kritischer werd over verschillende NVSH-activiteiten als het
postorderbedrijf, de cursus seksuele technieken en de partnerruilavonden. 
Ook het COC koos in  de kant van Van Ussel bij een conflict tussen hem
en de redactie van Sextant. Sextant wilde Van Ussels kritische artikel over
de ‘engseksuele’ NVSH niet plaatsen. Het COC was, naar eigen zeggen, de
NVSH voorbijgestreefd.893 Anders dan de NVSH zou het COC niet gevangen
zijn in het ‘engseksuele’ denken. Hoe kwam het dat Van Ussel nu zo ge-
makkelijk door het COC omarmd werd, terwijl het COC zich eerder achter
Zeldenrusts liberaalreformistische opvatting had geschaard? Volgens mij
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890 Zie ook: Hekma (1990), 115-116.
891 LvdT (1969) Love-weekend in Bakkum, Info (1),4; LvdT (1969) Love, love, love. Info 1(1), 5-

6. valkuil: Ad van Delden (1970) De seksuele revolutie is puriteins. Info 1(8), 10-11; Guus
Kempe (1970) Groepsseks in Bakkum (1). Proefding 2(1), 12-14 

892 De seksmarkt werd nog meer omgevormd om alle stromingen binnenboord te houden.
Joop Meijer (1970) Seksmarkt op laag pitje. Info 1(6), 10. Verdere discussie Henk vaan der
Meer (1970), Seksmanifestatie NVSH. Info 1(9), 2.

893 Brief hoofdbestuur NVSH 28-11-1970 aan hoofdbestuur COC. IISG, Archief NVSH, 1340;
Brief van Winfried Smotz, NVSH aan COC 25 oktober 1973. IISG, Archief NVSH, 144. 
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droegen minimaal drie zaken daaraan bij. Allereerst lag dit aan de openheid
van Van Ussels visie. In zijn Afscheid van seksualiteit schetst Van Ussel drie
trends in de seksuele revolutie: de reformistische revolutie, de positief eng-
seksuele revolutie en de totaalmenselijke revolutie. Hij presenteerde zijn
idee van de totaalmenselijke revolutie weliswaar als de revolutie waarnaar
iedereen zou moeten streven, maar zag ook de waarde in van de andere
twee. Het COC met zijn diverse achterban maakte dankbaar gebruik van de
drie soorten seksuele revoluties om zijn beleid te kunnen bepalen.894

Ten tweede was Van Ussel nogal vaag over wat hij precies op het oog had
met de ‘totaalmenselijke revolutie’. Intimiteit moest in ieder geval een plek
krijgen in het dagelijks leven en niet geïsoleerd worden in het seksuele,
maar veel concreter werd het niet. In die openheid week Van Ussel af van
de sekspoldenkers die veel stelliger en concreter waren over wat goed en
wat verkeerd was. Van Ussels notie van totaalmenselijkheid bood het COC

veel ruimte voor eigen invulling. Zo kon het COC’s eerdere streven naar re-
latiepluriformiteit, eerst gelegitimeerd vanuit de liberaalreformistische op-
vatting over de verhouding tussen het persoonlijke en het politieke, nu met
Van Ussels totaalmenselijke revolutie in de hand verdedigd worden. Veel
homostudenten stonden ook achter dit streven naar relatiepluriformiteit.
Vanwege de openheid van het begrip totaalmenselijk konden homoacti-
visten nu ook hun ongemak kwijt over de vele losse seksuele contacten die
homoseksuelen aangingen. De latere COC-voorzitter Straver meende bij-
voorbeeld dat ‘promiscuïteit’ geen vrijheid was maar een teken van een-
zaamheid en slechte zelfaanvaarding. Met Van Ussel in de hand kon hij
wijzen op het belang van liefde en genegenheid voor de seks, zonder te ver-
vallen in een pleidooi voor de vaste vriendschap.895 Straver verdedigde aan
de hand van Van Ussels denken bijvoorbeeld het woord homofiel omdat
het zou raken aan het verlangen naar totaalmenselijk contact en niet het
seksuele zou isoleren.896

Van Ussels visie op het totaalmenselijke als fundament van de maatschap-
pij was voor homoactivisten, ten derde, ook aantrekkelijk voor het COC

omdat hij daarmee de homo-hetero scheiding wist te overstijgen. Vanaf
midden jaren zestig betwijfelde het COC in toenemende mate dit hokjes-
denken. De droom was een biseksuele wereld, waarin mensen zich zo nu
en dan homoseksueel, en zo nu en dan heteroseksueel zouden gedragen.
Het COC wilde een wereld zonder etiketjes homo en hetero. In deze bi-
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894 Heroriëntering COC. Korte discussienota; achtergrond-informatie bij korte diskussie-nota,
april 1970. IISG, Archief NVSH, 195.

895 C.J. Straver (1970) Emancipatie van het contact in plaats van seksuele revolutie. De Nieu-
we Linie, 24 oktober. IISG, Archief AJAH. Zie ook: Kees Straver (1970) Vaste Vriendschap
en promiscuïteit en wat daar allemaal tussen ligt. Seq 2(8), 12. 

896 Kees Straver (1971) Wettelijke regeling voor homofiele relaties? 
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seksuele utopie die zowel in het COC als in de homostudentengroepen cir-
culeerde werd sekse over het algemeen niet gedeconstrueerd.897 Dat ge-
beurde wel in Van Ussels werk. Wanneer het genitale er niet meer toe zou
doen, zou de vrouw niet meer als een stel borsten en benen worden gezien
en de man niet meer beoordeeld worden op de lengte van zijn penis en de
breedte van zijn schouders. In die ‘totaalmenselijke’ situaties zouden de
noties vrouw en man, en daarmee homoseksueel en heteroseksueel verva-
gen.898 Van Ussel zag hier zelf een speciale voorhoederol in voor homo-
seksuelen, want onder hen bevonden zich al velen die niet meer wisten of
zij homoseksueel of biseksueel waren. Het zou die groep ‘biseksuelen’ zijn
die de muren tussen mensen konden slopen.899

De dansacties: een ondermijning of bevestiging van de homoseksuele
identiteit (1968-1971)
De homostudenten en -jongeren bleven in de periode - (voorna-
melijk in Amsterdam) verschillende dansacties in heterobolwerken orga-
niseren.900 Welke invloed had de groeiende kritiek in de homostudenten-
beweging op de gebrekkige politieke betekenis van seksuele bevrijding op
hun bekendste confronterende actie in die tijd? Van oorsprong waren de
dansacties bedoeld om het homoseksuele taboe onder heteroseksuelen te
doorbreken. De acties pasten goed in de liberale opvatting van seksuele re-
volutie, zoals gerepresenteerd door Premsela in het COC en Zeldenrust in
de NVSH in . Vanaf , met een groeiende invloed van Sekspol en Van
Ussel, vroegen homostudenten zich af of hun dansacties nog steeds poli-
tiek waren. Werden hun dansacties niet direct onschadelijk gemaakt door
het maatschappelijk systeem? Of vormden deze acties goede speldenprik-
ken om het maatschappelijk systeem te ondermijnen en precies die muren
af te breken waar Van Ussel over sprak?
Kempe lanceerde in Proefding een Marcusiaans actiemodel waarin de ac-
tievorm een vertaling van de ideologie zou moeten zijn: men moest han-
delen alsof het doel al gerealiseerd was.901 Sommigen meenden dat de dans-
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897 Guus Kempe (1969) Over repressieve tolerantie en akties; Hans Koch (1970) Relaties – rol-
lenspel en afweermechanismen. In idem (1970) Hink Stap Sprong. Pamflet AJAH, IISG, Ar-
chief FSWH, 6; R. Spaan [R. Gras] (1965). De homofiele vrouw, gesprekken en een nabe-
schouwing. Dialoog 1(3), 83-96; J. Swiebel (1969) Studenten moeten koplopers zijn in de
seksuele revolutie. Seq 1(1), 29-31; D. van Weerlee (1967). Onttakeling in het Gooi. Dia-
loog 3(4), 146-147.

898 Dat idee werd ook door homostudenten overgenomen: Koch (1970) Relaties - rollenspel
en afweermechanismen. 

899 Ben Bot (1971) Oorspronkelijk interview met Jos Van Ussel voor Seqtant. IISG, Archief
NVSH, 1340.

900 De dansacties werden laten weer opgepakt door de flikkergroepen maar ook door COC-
afdelingen bijvoorbeeld in Utrecht. Frans Bakker (1977) Voor, zij, sluit, zij. Sek 7(2), 9.

901 Guus Kempe (1969) Over repressieve tolerantie en akties.

Z1225revisie2_HE20  13-09-16  08:55  Pagina 243



acties aan dit actiemodel voldeden. In de acties ging je immers al uit van
de doelstelling dat het niet uitmaakte of je met iemand van de eigen of de
andere sekse danst. Bij sommige dansacties werden onderweg naar de dan-
cing pamfletten uitgedeeld waarin het einde van de kunstmatige scheiding
tussen homo’s en hetero’s werd geëist.902 Andere studenten meenden ech-
ter dat de dansacties en de pamfletten nog te veel een actie vormden. Het
dansen moest volgens hen niet een actie zijn, maar slechts een uiting van
de behoefte die mensen hadden om met iemand van het eigen geslacht te
dansen.903 Weer anderen waren bang dat in dansacties de betrokkenen al-
tijd het etiket ‘homoseksueel’ opgeplakt zouden krijgen. Hierdoor zouden
de homostudenten juist bijdragen aan het in stand houden van de hetero-
homoscheiding in plaats van deze te bevragen.904 Dansacties zouden zo
maatschappijbestendigend werken.
Andere homostudenten en -jongeren verwierpen dit Marcusiaans actie-
model. Je moest niet uitgaan van de biseksuele utopie, maar van, zoals
Nieuw Lila-activist Ben Bussink het formuleerde, de ‘realiteit van dit
ogenblik’. Daarin bestond namelijk de homo-heterotegenstelling wel de-
gelijk en werd de ene pool meer geaccepteerd dan de andere. Om deze te-
genstelling ooit te doorbreken, moesten mensen volgens deze groep stu-
denten en jongeren geconfronteerd worden met homoseksualiteit. En
daarvoor was het nodig dat mensen zich bijvoorbeeld in dansacties als ho-
moseksueel zouden laten zien. Werkelijke integratie van homoseksualiteit
in de samenleving zou pas mogelijk zijn als homo’s net als de Black Power
beweging ‘(h)erkend’ zouden worden, als individu en groep.905 De notie
van ‘universele biseksualiteit’ zou zelfs een ‘onvolledige zelfaanvaarding’
kunnen verhullen. Sommige homoseksuelen die hun eigen homoseksuele
gevoelens niet accepteerden, verscholen zich achter een theorie om zich-
zelf maar niet homoseksueel te hoeven noemen.906

Hoewel de meeste homostudenten zich achter het idee van een biseksue-
le samenleving als doel schaarden, verschilden zij onderling van mening
welke stappen genomen moesten worden. Uit de discussies over de dans-
acties zijn twee verschillende strategieën te destilleren die recht tegenover
elkaar stonden. Aan de ene kant stond de opvatting dat affirmatie van een
collectieve identiteit een noodzakelijke fase was om de biseksuele, sekse-
blinde samenleving te bereiken, aan de andere kant de opvatting dat om
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902 Evaluaatsie dansaktiegroep. IISG, Archief Henk Wildschut, 8.
903 8-12-1969 enquêtes. IISG, Archief Henk Wildschut, 2.
904 Ben Bussink (1969) Op de fluwelen barricaden. Info 1(1), 5-6.
905 Bussink (1969) Op de fluwelen barricaden.
906 Vrijburg in Proefding 2( 4) geciteerd in Bussink (1969) Op de fluwelen barricaden; Over de

gevaren van ‘uniseks’ zie ook: Notulen Ko-groepvergadering AJAH, 25 juni 1969. IISG, Ar-
chief Henk Wildschut, 8; Mindert Eiting (1969) Over gedragsdiktatuur gesproken. Info 1(2),
12-13.
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een biseksuele, sekseblinde samenleving te bereiken sekse en seksualiteit al
in het hier en nu ontdaan moeten worden van hun identiteitscategorieën.
De eerste groep percipieerde een biseksuele wereld als een utopisch denk-
beeld, iets dat als doel en droombeeld nog in de toekomst lag. De tweede
groep meende dat die biseksuele utopie in het hier en nu geleefd diende te
worden, alsof zij al werkelijkheid was. 

6.3 In onderhandeling met de staat. Een aangepaste
presentatie van het COC en homoseksualiteit (1967-
1971)

Het COC hield zich zeker niet afzijdig in de ontwikkelingen in het denken
over de verhouding tussen politiek en seks. Vanaf midden jaren zestig po-
sitioneerde het COC zich naar binnen én naar buiten toe als seksuele be-
vrijdingsbeweging. Met de NVSH aan zijn zijde meende het COC de op-
dracht te hebben seks te bevrijden van moraal en wet. Onder druk van de
actiegroep Nieuw Lila zou in  steeds meer besproken worden in hoe-
verre die seksuele bevrijding mogelijk was in de bestaande maatschappij
en of dit niet ook een ander maatschappelijk bestel zou vereisen. En zoals
we eerder zagen werd ook de Usseliaanse ideologie van totaalmenselijk-
heid in deze periode populair in het COC. Maar in  was vooral de li-
beraalreformistische opvatting over de verhouding tussen het persoonlijke
en het politieke nog dominant aanwezig.
Tegelijkertijd was het COC in  in onderhandeling met de staat om het
discriminerende wetsartikel bis afgeschaft te krijgen en zelf als vereni-
ging een rechtspersoonlijkheid te krijgen, iets waarvoor Koninklijke goed-
keuring nodig was. Beide onderhandelingen met de staat zouden goed
kunnen passen in het liberaalreformistische denken. Toch stelde het COC

in zijn communicatie met de overheid zich niet op als een beweging die
het persoonlijke, het seksuele, wilden bevrijden van bemoeienis van ande-
ren. Dat is vooral te zien bij de kwestie van de Koninklijke goedkeuring.
Bij deze kwestie bepaalde het COC veel directer de beeldvorming van het
COC en van homoseksualiteit dan het geval was bij de kwestie van de af-
schaffing van bis. In het laatste geval verliep de beeldvorming vanaf 
namelijk via een onafhankelijke commissie van de gezondheidsraad en
minder via het COC zelf.907

Hoe verliep de discussie tussen overheid en COC over de Koninklijke
goedkeuring? Het COC-bestuur diende in  een aanvraag in om offici-
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907 Zie over de afschaffing van het wetsartikel 248bis Tielman (1982b), 176-178. Voor een be-
schrijving van de demonstratie tegen het wetsartikel van de studenten, zie hoofdstuk 7,
260-261.
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ele rechtspersoonlijkheid te krijgen en was optimistisch over de uitkomst.
Het COC-bestuur meende niet alleen dat er voor de regering geen princi-
piële reden was om een vereniging voor homoseksualiteit anders te be-
handelen dan andere organisaties, maar verwachtte ook om andere rede-
nen niet dat hun aanvraag een probleem zou zijn. Dat was uit hun bege-
leidende brief naar de minister van Justitie te lezen waarin gesproken werd
over ‘grotere openheid ten aanzien van seksuele vraagstukken’.908 De ac-
ceptatie van homoseksualiteit onder de bevolking bleef groeien en discri-
minatie werd in toenemende mate gezien als politiek incorrect. Bovendien
was het ministerie van Justitie niet meer in handen van de KVP maar van
de PvdA. Doordat het kabinet viel, behandelde uiteindelijk VVD’er Carel
Polak de aanvraag. Maar ook onder een VVD-minister verwachtte het COC-
bestuur geen problemen. Dat bleek een misrekening. De minister schoof
de beslissing over toekenning een jaar voor zich uit. Pas in het voorjaar van
 liet hij, op aandringen van het COC, het COC-bestuur weten waarom
hij twijfelde. Polak had moeite met de contactadvertenties en de andere fa-
ciliteiten die het COC bood aan gehuwde homoseksuelen en biseksuelen
om een partner te vinden. Dat zou in zijn ogen seksuele ontrouw bevor-
deren en tegen de wet indruisen. De wet moest de huwelijkstrouw be-
schermen.
De reactie van het COC-bestuur op de kritiek van de minister was driele-
dig en niet heel eenduidig. Allereerst leek de vereniging zich principieel op
te willen stellen door te benadrukken dat zij de norm van relatieplurifor-
miteit hanteerde. Het COC wilde geen enkele relatievorm voortrekken of
discrimineren, zelfs niet een als ‘vreemd’ ervaren vorm of seksuele stijl als
biseksualiteit. Ten tweede ging het COC mee in de visie van de minister
door te laten weten dat ook in het COC niet alle contactadvertenties toe-
gestaan werden vanwege de ‘grenzen van de achterban’ en ‘gangbare re-
gels van maatschappelijke menselijk gedrag’. Zo zou het COC advertenties
afwijzen die afkomstig leken te zijn van gehuwde biseksuelen en homo-
seksuelen die expliciet op zoek waren naar seksueel contact buiten hun hu-
welijk.909 Ten derde nam het COC toch ook weer afstand van de minister
door faciliteiten voor gehuwde homoseksuelen te verdedigen als nood-
zaak. Het COC had toch ook een morele taak iets voor deze ongelukkige
groep te betekenen. Homoseksuelen zouden volgens het COC-bestuur na-
melijk op jonge leeftijd en vaak door verkeerd advies verstrikt zijn geraakt
in een huwelijk. Het COC-bestuur begreep dat deze ongelukkige hetero-
seksueel getrouwde homoseksuelen niet direct hun huwelijk ontbonden
wanneer ze hun werkelijke gevoelens ontdekten. Als puntje bij paaltje
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908 Zie voor deze brief 4-10-1967: Anoniem (1968) Officiële aanvraag voor Koninklijke Goed-
keuring in zee. De Schakelkrant 2(6), 2-3, aldaar: 2.

909 Hoofdbestuur (1968) Kontakt gezocht. Schakelkrant, 2(7), 8-9.
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kwam, keurde het COC buitenechtelijk geslachtsverkeer bij getrouwde ho-
moseksuelen niet af. Het bleek vaak de enige weg te zijn voor deze groep
homoseksuelen om ‘zich te bevrijden en een nieuw leven te proberen’.910

Na consultatie van de achterban scherpte het COC-bestuur in  deze ar-
gumentatie aan. Hoewel het COC het huwelijk als ‘een zeer belangrijke
hoeksteen van de samenleving’ zag, meende het bestuur dat een huwelijk
tussen man en vrouw van wie er één homoseksueel was eigenlijk geen echt
huwelijk was. Een dergelijk huwelijk was in de kern immers ontwricht en
onmogelijk. ‘Psycho-seksueel’ contact met een derde zou de relatie niet
kunnen raken, omdat er vanaf het begin geen sprake was van seksuele aan-
trekkingskracht tussen de huwelijkspartners. Dat betekende trouwens niet
dat het COC altijd echtscheiding aanraadde voor gehuwde homoseksuelen.
Niet alleen de kinderen, maar ook de waarde die de relatie kon hebben
voor betrokkenen, zouden een goede reden zijn om het huwelijk in stand
te houden.911

De eerbiediging van het huwelijk als hoeksteen van de samenleving door
het COC had weinig criticasters. Vrij Nederland-journalist en oud-Dialoog
redacteur Jan Rogier stond vrij alleen met zijn waarschuwing dat het COC

ervoor moest waken in deze onderhandeling niet te veel het ideaal van de
seksuele vrijheid te verkwanselen.912 Ook in de homostudentenbeweging
deed de houding van het COC weinig stof opwaaien.913 Tenminste niet op
dat moment. De studenten en jongeren richtten hun kritische pijlen niet
op het COC maar op de overheid. De weigering van de rechtspersoonlijk-
heid zou volgens hen de ‘schijntolerantie’ van homoseksualiteit bewijzen.
Achteraf kon de houding van het COC wel op kritiek uit de homostuden-
tenbeweging rekenen. Had het COC deze kwestie niet moeten gebruiken
om het huwelijk zelf te bevragen? 914

Het beeld van ‘de ongelukkige gehuwde homofiel’, dat het COC in deze on-
derhandelingen naar voren bracht, was succesvol: het werd door verschil-
lende media en linkse politieke partijen overgenomen.915 Ook de inmid-
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910 Hoofdbestuur (1968) Kontakt gezocht.
911 Anoniem (1969) Nogmaals het COC. Informatiebulletin Dialoog 2(3), 100-120; Open Brief

van de Nederlandse Vereniging van homofielen C.O.C. aan zijne Excellentie de Minister
van Justitie, dd. 25 januari 1969, IISG, Archief NVSH, 142. 

912 Jan Rogier, Minister Polak en zijn conservatieve ambtenaren. Wachten op de Koninklijke
goedkeuring van het COC, Vrij Nederland, 23 november 1968 in IISG, Archief NVSH, 142; 

913 Slechts een artikel uit die tijd stelde vraagtekens bij de eerbiediging van het COC van het
huwelijk en de bestaande rechtsorde. Najaarskongres (1969). Proefding 1(2). Archief IISG,
Archief FSWH, 3.

914 Nieuw Lila (1969), 30-31.
915 Haagsche Courant, 29 november 1968; Het Vrije Volk, 22 januari 1969; De Volkskrant, 23

januari 1969; Groene Amsterdammer, 25 januari 1969, NRC 25 januari 1969, zie: K. 
Tamboer (1972). Justitiedossier. Zwartboek over de houding van de Nederlandse overheid
tegenover homoseksualiteit en het COC. (Dialoogreeks 1). Amsterdam: Stichting Dialoog.
Voor het debat in de kamer: Anoniem (1969) Tweede kamer over het COC. Informatie-
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dels trouwe bondgenoten in de strijd voor homoacceptatie, de Nationale
Federatie voor Geestelijke Volksgezondheid,916 de pastorale werkgroep en
de NVSH, namen de argumentatie van het COC over. Maar het mocht alle-
maal niet baten: de minister wees de aanvraag in  af. En ook het hoger
beroep van het COC in  tegen deze uitspraak bracht geen verandering
teweeg. Uiteindelijk zou de Koninklijke goedkeuring in  toegekend
worden door het kabinet van Den Uyl.
De casus van de Koninklijke goedkeuring maakt duidelijk dat het beeld
van het COC als beweging en van haar notie van homoseksualiteit in de on-
derhandeling met de minister geheel anders was dan daarbuiten. Waar het
COC zich sinds midden jaren zestig zowel intern als extern in redes en pu-
blicaties presenteerde als een van de spelers in de seksuele bevrijding en
vanaf  in toenemende mate als van belang voor een totale maatschap-
pelijk hervorming, presenteerde het COC zich in contact met de overheid
in de periode - als een geestelijkevolksgezondheidsorganisatie. En
ondanks dat Premsela vanaf midden jaren zestig afstand had genomen van
het beeld van de zielige homofiel op zoek naar liefde, gebruikte het COC-
bestuur dit beeld zelf. Het COC ondernam zelfs de nodige moeite om zich
niet te veel als een seksuele bevrijdingsbeweging te presenteren. Zo druk-
te het COC-bestuur de NVSH op het hart in hun steunbetuiging de ‘Polak-
se koppeling tussen Koninklijke goedkeuring en vrije seks’ te vermij-
den.917

Socioloog Bernstein meent dat de gerichtheid van een sociale beweging om
iets gedaan te krijgen van de overheid vaak de culturele doelen van dezelfde
beweging kunnen overstemmen en belemmeren.918 Dat lijkt in de casus
van de Koninklijke goedkeuring het geval te zijn geweest. Niet alleen werd
de kritiek op het huwelijk onder tafel geveegd, maar ook verdween in deze
discussie het onder homo’s circulerende ideeëngoed dat de mens in wezen
biseksueel was. De vraagtekens die in de homobeweging sinds  be-
stonden bij het spreken over homoseksualiteit versus heteroseksualiteit sij-
pelden dus niet door in de onderhandeling met de overheid. Met het ge-
bruik van het beeld van ‘de zielige gehuwde homofiel’ werd homoseksu-
aliteit daar als een onveranderlijke aanleg gepresenteerd. Bovendien ver-
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bulletin Dialoog, 2(1/2), 28-67; Anoniem (1969) Nogmaals het COC. Informatiebulletin 
Dialoog 2(3), 100-120. 

916 Brief van de directeur van de Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid aan
de leden van de commissie geestelijke gezondheidszorg en homofilie, 23 augustus 1968.
IISG, Archief NVSH, 142.

917 Nederlandse Vereniging Seksuele Hervorming, Notulen Dagelijks bestuur, dd. 5-3-1969.
IISG, Archief NVSH, 142.

918 Mary Bernstein (2011) United States: Multi-Institutional Politics, Social Movements and the
State. In M. Tremblay, D. Paternotte & C. Johnson (eds.) The Lesbian and Gay Movement
and the State: Comparative Insights into a Transformed Relationship (pp.197-211). Surrey:
Ashgate.
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raadt de discussie een bepaalde opvatting van biseksualiteit, namelijk als
een ‘vreemde’ seksuele stijl waardoor mensen gelijktijdig op mannen en
vrouwen vallen. Het idee van biseksualiteit als een te onderscheiden sek-
suele categorie verdween snel uit de discussie, aangezien het argument dat
gehuwde homofielen vanwege het gebrek aan seksuele aantrekkingskracht
eigenlijk geen huwelijk hadden voor biseksuelen niet gebruikt kon wor-
den.919

De veronderstelling van de politieke procesbenadering dat een beweging
zich om doelen te behalen vormt naar de overheid, wordt hiermee opper-
vlakkig gezien bevestigd. Het COC greep tegenover een halsstarrige mi-
nister terug op een succes uit het nabije verleden: het COC presenteren als
een geestelijkevolksgezondheidsorganisatie en de homoseksueel als ie-
mand die hulp nodig heeft met de acceptatie van zijn aanleg. Het beeld van
de ongelukkige homofiel stond centraal in de steun die het COC al eerder
had gekregen van de Nationale Federatie van Geestelijke Volksgezond-
heid. Dit beeld leverde uiteindelijk ook subsidie op voor een consultatie-
bureau specifiek voor homofielen: in  van de gemeente Amsterdam en
in  van het ministerie Cultuur, Maatschappij en Recreatie.920 Bij een
overheid die bezig was met het uitbouwen van een verzorgingsstaat bleek
dit beroep op de geestelijke nood van homoseksuelen prima te werken.
Maar het zou verkeerd zijn om het politiek handelen van het COC eind ja-
ren zestig geheel te reduceren tot tactische gedaantewisseling in dienst van
een goede relatie met de overheid. Deze gedaante was immers geheel an-
ders dan die welke het COC aannam in gesprek met de achterban, met
bondgenoten en tegenover de buitenwacht. 

6.4 Conclusie

Het einde van de jaren zestig staat in de Nederlandse homogeschied-
schrijving bekend als de periode waarin de homobeweging politiseerde.
Burgers en Franssen wijzen erop dat het COC in deze jaren ‘instrumente-
ler’ werd en meer onderhandelingen met de overheid aanging. Tielman ziet
een verklaring voor de politisering van het COC in de invloed van de ac-
tiegroep Nieuw Lila. Deze zou het COC in  maatschappijkritisch heb-
ben gemaakt. Maar wat die maatschappijkritische politiek van Nieuw Lila
behelst wordt niet opgehelderd. Dat in het COC, de NVSH en de homostu-
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919 Van Alphen (2016) Erasing Bisexual Identity.
920 Z.n. (1967) Consultatiebureau voor homofielen krijgt subsidie. Nederlands Tijdschrift voor

Geneeskunde 111(40), 1775. Zie voor de besprekingen over het consultatiebureau: Stuk-
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dentenbeweging sinds  een intensieve discussie plaats vond over de
verhouding tussen seks en politiek, ook in de brede zin van het woord, is
in de bestaande historiografie over de homobeweging niet te vinden.
Nog voordat de homostudenten zelf ten tonele verschenen presenteerde
het COC zich, net als de NVSH in die tijd, als een seksuele bevrijdingsbe-
weging. Vanuit een liberaalreformistische visie stelden de voorzitters van
beide organisaties in  dat seks niet politiek zou moeten zijn: seks dien-
de vrij te zijn van bemoeienis van de politiek en van de moraal. Paradoxaal
genoeg werd hierbij de hulp van de parlementaire politiek ingeschakeld.
In weerwil van een groot deel van de achterban nam het COC-bestuur af-
stand van het romantische vriendschapsideaal als strategisch middel voor
acceptatie. Homoseksualiteit bleef in die periode echter een politieke be-
tekenis behouden als een taboedoorbrekend instrument. Het zou laten
zien dat de traditionele seksuele moraal, gebaseerd op gezin en huwelijk,
mensen uitsloot en discriminerend werkte, en dat er andere gedrags- en re-
latievormen mogelijk waren. Met het doel om uiteindelijk de tweedeling
tussen homoseksualiteit en heteroseksualiteit geheel te verlaten. 
In  werd de politieke betekenis van seks in progressief Nederland ver-
ruimd. Met seksueel utopisten, hippies en aanhangers van het gedachte-
goed van Reich zou seks niet alleen taboedoorbrekend werken maar zelf
ook een utopische vrijheidspraktijk zijn. Het zou een plek zijn waar men-
sen los konden komen van hun autoritaire persoonlijkheidstrekken en be-
zitsaanspraken, wat een vrije, niet-onderdrukkende maatschappij mogelijk
zou maken. Ethiek bleek in deze tijd in een nieuwe vorm, als utopische
vrijheidspraktijk, ook nog steeds politiek te kunnen zijn. 
Vlak daarna werd deze politieke betekenis van seks weer betwijfeld door
spelers als de Nederlandse sekspolbeweging en Van Ussel. Zij lieten zich
inspireren door elkaar en door een studentenactivist als Reiche en een fi-
losoof als Marcuse. Deze spelers meenden dat seks niet zo snel bevrijd kon
worden; het was veel meer ingebakken in het politieke systeem dan voor-
heen gedacht werd. Seks kon alleen uit de klauwen van de maatschappij
bevrijd worden na een maatschappelijke omwenteling (de revolutionaire
opvatting). Dan pas zou bijvoorbeeld iets als de tweedeling hetero- homo
opgeheven kunnen worden. Volgens sommigen zou slechts door politieke
bewustwording van mensen de revolutie in gang gezet kunnen worden.
Anderen meenden dat ook het leven hier en nu mogelijkheden bood om
de revolutie dichterbij te brengen. 
Het denken van Van Ussel sloeg uiteindelijk in  het meest aan in de
homobeweging, zowel bij de studenten als in het COC. Ook bij Van Ussel
was seks in haar kern politiek bepaald. Het bevrijden van de lusten in het
bestaande systeem, zoals volgens de liberaalreformistische visie diende te
gebeuren, zou seksuele bevrijding, noch maatschappelijke hervorming te-
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weeg brengen. Naast de revolutionaire opvatting was in het denken van
Van Ussel ook de ethische opvatting over de verhouding tussen het per-
soonlijke en het politieke aanwijsbaar. Zo kende hij een specifieke maat-
schappijveranderende rol toe aan homoseksuelen. Zij konden al een ande-
re maatschappij brengen, niet omdat ze taboes doorbraken, maar omdat
zij reeds losser tegenover seksuele identiteitscategorieën stonden. Daarmee
stonden homoseksuelen dichter bij de biseksuele utopie die Van Ussel
voor zich zag. Met zijn focus op intimiteit verdween de focus op seks en
werd het genitale belang van seks gerelativeerd, waarmee het irrelevant
verklaren van de scheiding tussen homoseksueel en heteroseksueel in haar
uiterste consequentie doorgedacht werd.
Een belangrijke vaststelling in dit hoofdstuk is dat het beeld van de ho-
mobeweging als seksuele bevrijdingsbeweging, en later als maatschappe-
lijke hervormingsbeweging, niet zichtbaar is in het contact dat het COC met
de overheid had. Ook in de jaren waarin het COC zich naar buiten toe als
seksuele voorhoede opstelde, bleef het COC strategisch gebruik maken van
het beeld van de ongelukkige homoseksueel en van zichzelf als opvangor-
ganisatie. Dat toont aan dat de politiek van een beweging niet ten volle be-
grepen kan worden door naar de relatie met de overheid alleen te kijken,
of alleen de interne discussies over de ideologie te volgen.
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7 Sekse is politiek. Identiteit in de homolesbi-
sche beweging in de jaren zeventig

Over Nederland in de jaren zeventig van de vorige eeuw circuleren ver-
schillende en elkaar tegensprekende verhalen. Historicus Duco Hellema
heeft recentelijk deze verhalen over de jaren zeventig, nationaal en interna-
tionaal, naast elkaar gelegd.921 Eén verhaal is dat de jaren zeventig een links-
radicaal, rood tijdperk was. Nederland zou dat niet zozeer zijn vanwege het
politiek radicalisme en linkse terrorisme (zoals in Duitsland wel het geval
was), maar vooral door de brede linkse consensus en hervormingsgezind-
heid die in heel Nederland in dit decennium zouden heersen. De jaren ze-
ventig zouden een bloeiperiode zijn van politiek protest, solidariteit en her-
vormingsgezindheid van zowel de zogenaamde nieuwe sociale bewegingen
als de ‘oude’ bewegingen en organisaties.922 Daartegenover staat het beeld
van de Nederlandse jaren zeventig als een individualistisch tijdvak: de ja-
ren zeventig en zeker de tweede helft zou het tijdperk van ‘grote matheid’
vormen, een ‘ik-tijdperk’ waarin het slechts om ‘persoonlijke welbevinden’
zou draaien.923 Het activisme zou individualistisch van aard worden; het
zou zich meer richten op ‘identiteitskwesties’ dan op ‘politiek’. 
Journalist John Jansen van Galen, die als eerste het Amerikaanse beeld van
de jaren zeventig als een ik-tijdperk toepaste op het Nederland vanaf ,
meende dat de vrouwen- en feministische bewegingen illustratief waren
voor deze gerichtheid op het zelf, op het eigenbelang. Deze bewegingen
zouden slechts als doel hebben hun eigen achterban, de vrouwen, weer-
baar te maken en te leren voor zichzelf op te komen.924 Het individualis-
me zou ook zichtbaar zijn in de vorm van ‘identiteitspolitiek’ die de ont-
plooiing van het activisme in de jaren zeventig zou inspireren. De acti-
visten zouden hun strijd voor een algemeen breder goed, het veranderen
van ‘de’ samenleving, hebben ingeruild voor het claimen van ‘eigen’ indi-
viduele of groepsgebonden rechten.925 De aanhangers van de new social
movement-benadering meenden eveneens dat het activisme in de jaren ze-
ventig om identiteit zou draaien, maar weer op een andere manier. Tou-
raine en Melluci stellen dat de ‘nieuwe sociale bewegingen’ in deze tijd zich
kenmerken door hun focus op het ontwikkelen van een eigen collectieve



921 Hellema (2010); Hellema (2012), 11-16.
922 Hellema (2012), 23-72. 
923 Schuyt en Taverne (2000, 530-531) karakteriseren de jaren zeventig als individualistisch.

Voor het rode jaren zeventig beeld, zie bijvoorbeeld: Verbij (2005); Jacco Pekelder (2007)
Sympathie voor de RAF. De Rote Armee Fraktion in Nederland 1970-1980. Amsterdam:
Mets & Schilt.

924 John Jansen van Galen (1980) Het ik-tijdperk. Amsterdam: Haagse Post.
925 Hellema (2010), m.n.: 84. 

Z1225revisie2_HE20  13-09-16  08:55  Pagina 252



en persoonlijke identiteit, subcultuur en levensstijl.926 Of bewegingen die
zich slechts op hun eigen identiteit en cultuur zouden richten, nog als po-
litiek of zelfs als sociale bewegingen begrepen moesten worden, is een dis-
cussiepunt onder sociale bewegingsonderzoekers.927

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal of, en zo ja hoe, de homolesbische
beweging gericht was op identiteit en of de activisten in die tijd een ge-
richtheid op identiteit als individualistisch dan wel als politiek begrepen.
Met andere woorden, bevestigt de ontwikkeling van de homolesbische be-
weging het beeld van de individualistische jaren zeventig? Of past de ho-
molesbische beweging beter in het beeld van de jaren zeventig als tijd van
politieke solidariteit? 
Uit de bestaande geschiedschrijving over de homolesbische beweging
wordt duidelijk dat identiteit voor het homolesbisch activisme in de jaren
zeventig een belangrijk sleutelwoord was. De homolesbische beweging
zou zich in de jaren zeventig ontwikkelen van een beweging die geen apar-
te homo-identiteit wilde construeren tot een beweging die juist een eigen,
aparte homo-identiteit wilde uitdragen. Het standaardverhaal is dat het
vooral de potten- en flikkeractiegroepen uit de jaren zeventig waren die
de aparte identiteit benadrukten. In navolging van deze actiegroepen zou
het COC vanaf midden jaren zeventig meer aandacht krijgen zowel voor de
ontwikkeling van een eigen homo- en vrouwenidentiteit als voor de posi-
tie van de vrouw.928

Er werd dus midden jaren zeventig meer belang aan een aparte identiteit
gehecht in de homolesbische beweging dan eind jaren zestig. Maar op
welke manier valt die toename in belang precies te begrijpen? Tielman
stelt in zijn proefschrift dat de maatschappelijke invloed van de radicaal-
lesbische en flikkergroepen maar beperkt was, omdat deze groepen zich
vooral op de achterban richtten. Tegelijkertijd wees Tielman ook op de
provocerende werking van deze groepen.929 Was het benadrukken van
een aparte homo-identiteit een strategie van de beweging om de maat-
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926 Zie voor een uitgebreidere schets van de new social movement-benadering, de algemene
inleiding van dit boek.

927 H. van der Loo, E. Snel, & B. van Steenbergen, (1984) Een wenkend perspectief? Nieuwe
sociale bewegingen en culturele veranderingen. Amersfoort: De Horstink; Koopmans & 
Duyvendak (1992); David A. Snow, Sarah A Soule and Hanspeter Kriesi (2005 [2004]) Map-
ping the Terrain. In Idem (eds.) The Blackwell Companion to Social Movements (pp. 3-16).
Malden e.a.: Blackwell, m.n.: 8-9. Zie over het onderscheid tussen ‘life style movements’
and ‘social movements’: Ross Haenfler, Brett Johnson & Ellis Jones (2012) Lifestyle Move-
ments: Exploring the Intersection of Lifestyle and Social Movements, Social Movement
Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest, 11(1), 1-20. 

928 Onder meer: Tielman (1982b), 235- 236, 251; Van Stolk (1991), m.n. 44-45. Voor het belang
dat het COC midden jaren zeventig aan de positie van de vrouw ging hechten, zie: 
Hekma (2004), 125; Tielman (1982b), 241. 

929 Tielman (1982b), 251.

Z1225revisie2_HE20  13-09-16  08:55  Pagina 253



schappij te confronteren (de strategische opvatting over de verhouding
tussen het persoonlijke en het politieke)? En in hoeverre had het vormen
van een eigen identiteit als doel ook politieke veranderingskracht (de
ethische opvatting)? Of werd het bezig zijn met identiteit vooral gezien
als een manier om de politieke werking van de maatschappij te leren ken-
nen (de epistemologische opvatting)? Of moet de nadruk op de eigen
identiteit in die tijd helemaal niet als politiek worden begrepen, maar
slechts als een middel voor de persoonlijke groei van de achterban, dat
mogelijk wel mobiliserend voor actie kon werken (de voorwaardelijke
opvatting)? 
Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat het begin van
de jaren zeventig centraal en wordt het denken over identiteit van de ra-
dicaal lesbisch-feministische actiegroep Paarse September (-) in de
context van de rest van de homolesbische beweging geplaatst. Paarse Sep-
tember wordt in de geschiedschrijving óf vrijwel genegeerd óf als een bui-
tengewone, avant-gardistische actiegroep beschreven. Het proefschrift van
Costera Meijer vormt daarop een belangrijke uitzondering: zij geeft veel
aandacht aan het denken van Paarse September en zet het vooral in ver-
band met de ontwikkeling in het denken over homoseksualiteit binnen het
feminisme in Nederland.930 Iets soortgelijks doe ik in dit hoofdstuk, maar
dan breng ik het denken van Paarse September in verband met het denken
van de rest van de homolesbische beweging. Uitgebreider dan Costera
Meijer deed, relateer ik de ideeën van Paarse September over identiteit aan
eerdere en gelijktijdige ideeën over identiteit in de rest van de homolesbi-
sche beweging. Daarmee maak ik duidelijk welke openingen en welke
dichte deuren er in de homolesbische beweging waren voor het ‘paarse’
denken over identiteit.
In het tweede deel van dit hoofdstuk ga ik in op de vraag hoe in de twee-
de helft van de jaren zeventig tijdgenoten de politieke betekenis van de ver-
schillende identiteitsactiviteiten in de homolesbische beweging beoordeel-
den. Aan de hand van de acties van de Amsterdamse actiegroep ‘Lesbian
Nation’ en de receptie daarvan, analyseer ik de dissensus die in de homo-
lesbische beweging bestond over wat wel en wat niet het etiket politiek
verdiende. Een vergelijking met de flikkeractiegroepen uit die tijd en de re-
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930 Costera Meijer (1996), 165-166. Paarse September komt nauwelijks voor in de geschied-
schrijving over de homolesbische beweging. Tielman (1982b, p. 241) besteedt één zin aan
deze actiegroep, net als Burgers en Franssen (1992), 192-193; Hekma (2004) besteedt een
alinea (p. 125) aan Paarse September waarin hij hun grote invloed op het COC constateert.
De beperkte aandacht voor Paarse September staat in schril contrast met het belang dat
anderen aan Paarse September hechtten: Maaike Meijer (2006) Paarse September. Een les-
bische guerrilla, 1971-1974. (bewerkt door Saskia Wieringa). In Alles kon anders (pp. 127-
144); P. Koelemij (1982) Een lesbische guerrilla in de bevrijding van de seksualiteit. Van
Paarse September tot Lust en Gratie. Groniek (15)77, 55-60.
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ceptie daarvan laat zien welke voorwaarde de meerderheid van de homo-
lesbische activisten hanteerde om persoonlijke bezigheden in deze jaren als
politiek te bestempelen. In mijn conclusie bespreek ik het beeld van de ja-
ren zeventig dat verschijnt uit de opvattingen die in de homolesbische be-
weging circuleerden over de verhouding tussen het persoonlijke en het po-
litieke. 

7.1 Identiteit(svorming) in het COC en Paarse Septem-
ber: een kwestie van persoonlijke ontplooiing, een
strategie of inherent maatschappijhervormend?
(1970-1975)

De weerstand in de homolesbische beweging tegen Paarse September
‘Het algemene volksgeloof luidde dat we een Spoor van Vernieling ach-
terlieten’, zo verhaalt Maaike Meijer over de receptie van de radicaal les-
bisch-feministische actiegroep die zij samen met Stephanie de Voogd,
Noor van Crevel en Nel Hermans in  had opgericht.931 Samen met een
aantal andere lesbiennes hadden zij al eerder als vrouwenpraatgroep Pur-
peren Mien hun misnoegen over het stilzwijgen over vrouwelijke homo-
seksualiteit in de vrouwenbeweging en in het COC kenbaar gemaakt. Maar
nu werden deze vier vrouwen, in navolging van de Noord-Amerikaanse
radicaal lesbisch-feministische groep The Furies, kwaad en ontstond de ac-
tiegroep Paarse September met een gelijknamig blad. Doel van de vier, en
al snel drie vrouwen was niet om een beweging met achterban en leden te
formeren, maar om op parodiërende wijze ‘bewustwordingprikken’ met
‘de Waarheid’ uit te delen.932

Die ‘waarheid’ was volgens de paarse vrouwen dat vrouwen pas een eigen
identiteit konden ontwikkelen wanneer zij zich zouden losweken van
mannen – in elk aspect van hun leven. Daarmee borduurden zij, aldus
Costera Meijer, voort op heersend gedachtegoed in de vrouwenbewe-
ging.933 Onder invloed van het uit de Verenigde Staten overgewaaide ra-
dicaalfeminisme schoten ook in Nederland begin jaren zeventig de vrou-
wenpraatgroepen als paddenstoelen uit de grond. Samen met de Vrou-
wenkrant en het gekraakte vrouwenhuis in Amsterdam vormden de vrou-
wenpraatgroepen in de loop van de jaren zeventig steeds meer het funda-
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931 Nel Hermans verliet Paarse September na het eerste nummer, waardoor Paarse Septem-
ber de rest van haar bestaan uit drie vrouwen bestond. Meijer (2006) Paarse September.
Een lesbische guerrilla, 1971-1974, 129.

932 Meijer (2006), 132, 134.
933 Costera Meijer (1996), 166-195. 
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ment van de vrouwenbeweging.934 In deze groepen kwamen acht tot
twaalf vrouwen bij elkaar om met elkaar over hun eigen ervaringen als
vrouw te praten. Dat diende zowel een epistemologisch als een persoon-
lijk doel. Vrouwen zouden zich via hun gedeelde ervaring bewust worden
van de werking van macht: hoe vrouwen zichzelf onderdrukten, onder-
drukt werden, zich lieten onderdrukken en elkaar onderdrukten.935 Bo-
vendien zorgden de groepen voor persoonlijke groei, ‘zodat we onszelf
meer aanvaarden, dat we onszelf gaan zien als een wezen met een eigen ik
en dat we wat minder kleinzielig gaan doen’, aldus Kool-Smit.936 Voor-
waarde voor beide doeleinden was dat vrouwen in de praatgroepen onder
elkaar zouden zijn en zich onafhankelijk konden maken van – de in 
De Beauvoirs woorden – afgeleide identiteit van de man. 
Bewustwording en persoonlijke groei bleken in de praatgroepen nogal een
taai proces te zijn. Er was veel meer voor nodig dan slechts een paar le-
zingen, zo lezen we in  in De schaamte voorbij van Anja Meulenbelt: 

‘Bewustwording noemen we het, deze andere manier van kijken waardoor je
hele leven wordt omgewoeld, je je verleden anders gaat interpreteren. En ont-
konditioneren noemen we het. Want terwijl we ons bewust worden van de ma-
nier waarop vrouwen worden behandeld in onze wereld zien we tegelijk dat we
daarbij niet onbeschadigd zijn gebleven, dat ons zelfbeeld ons is opgelegd, dat
we onszelf klein houden door de normen die we in ons hebben opgenomen.’937

En ook Paarse September stelde in  dat het geen gemakkelijk proces
was: vrouwen waren zo gewend om te leven in een mannelijke leefwereld
dat het niet meer opviel dat de vrouw ‘niets van zichzelf [in dit bestaan]
weerspiegeld vindt’. Daardoor zou het voor vrouwen lastig zijn om te be-
seffen dat ze ergens tegen dienden te strijden en voor te strijden om auto-
noom te worden.938
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934 De vrouwenpraatgroepen verspreidden zich sinds 1971 rap over stedelijk Nederland. In 1975
was er een honderdtal bekend. Deze werden vaak georganiseerd door feministen die ac-
tief waren (geweest) in MVM of in Dolle Mina, maar ook individuele vrouwen namen mid-
dels een advertentie het initiatief. Zie: Janneke van Mens-Verhulst (2008) Vrouwenzelf-
hulp: radicaal en spiritueel. In J. van Mens-Verhulst en B. Waaldijk (red.) Vrouwenhulp-
verlening 1975-2000. Beweging in en rond de gezondheidszorg (pp. 81-102). Houten: Bohn
Stafleu van Loghum, m.n.: 83; Irene Pronk (2006) Uitgesproken vrouwen. Vrouwenpraat-
groepen in Nederland 1970-1980. Tijdschrift voor Genderstudies 9(2), 26-36.

935 Joke Smit (1972) Wat is mogelijk na de praatgroep (oorspr: hoe en wat na de ganzen-
bordgroep). In J. Smit (1984) Er is een land waar vrouwen willen wonen, teksten 1967-1981
(pp.136-150). Amsterdam: Sara, m.n.: 136-137. Zie ook: Anja Meulenbelt (1972) Vrouwen
praten hun rivaliteit weg. Sextant 52(10), 35-37.

936 Smit (1972) Wat is mogelijk na de praatgroep, 138-139. 
937 Anja Meulenbelt (1988[1976]) De schaamte voorbij. Een persoonlijke geschiedenis. Am-

sterdam:Van Gennep: 164.
938 Noor van Crevel (1973) Een weerstand, is een weerstand, is een wee…’, Paarse September,
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Paarse September had de gepolitiseerde vrouwenpraatgroepen als een stap
in de goede richting beschouwd, omdat vrouwen bezig waren om hun van
mannen afgeleide status op te geven. Maar ze ging een stap verder met haar
separatisme. Vrouwen moesten volgens Paarse September in elk aspect van
hun leven, dus ook in hun eigen huis en haard, los komen van mannen. An-
ders zou je als vrouw nog steeds als afgeleide van de man fungeren. Dit
verwoordde zij militant met de stelling ‘lesbisch zijn is een politieke keu-
ze’ 939 Paarse September was uiterst kritisch over feministen die niet deze
politieke keuze maakten en met mannen getrouwd bleven. Ze was niet be-
paald conflict vermijdend. Zo kregen MVM-voorvrouw Kool-Smit, die een
vriendinnetje erbij had, en MVM- en COC-lid en oprichtster van de homo-
vrouwengespreksgroep  Hanneke (Paardenkooper-)van Buuren, die als
homovrouw met een man getrouwd bleef, er flink van langs in het blad van
Paarse September.940 De paarse vrouwen verlieten uiteindelijk ook met ru-
zie het (gekraakte) Amsterdamse vrouwenhuis.941

Ondanks haar kritiek op feministen bouwde Paarse September voort op
feministisch gedachtegoed. Volgens Costera Meijer vormde de actiegroep
een grotere schok voor de homolesbische beweging in die tijd: het COC re-
ageerde vijandig op deze actiegroep die onafhankelijk van het COC was
ontstaan.942 De weerstand tegen Paarse September was in  in het COC

inderdaad erg groot. Zo nam de redactie van het COC-tijdschrift Sec in fel-
le bewoordingen afstand van een prominent COC-lid omdat ze zich in de
pers positief had uitgelaten over Paarse September. Dit was de lesbische
schrijfster en hoogleraar criminologie C. I. Dessaur, beter bekend onder
haar pseudoniem Andreas Burnier.943

De voornaamste reden voor de weerstand van het COC tegen Paarse Sep-
tember was niet de stijl van de actiegroep (ook al werden de paarse bladen
als ‘scheldproza’ en ‘vuilsmijterij’ weggezet), maar de zoektocht van de
paarse activisten naar een aparte homo- en vrouwenidentiteit. Het waren
vooral activisten oorspronkelijk afkomstig van Nieuw Lila, Joke Swiebel
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2(3), 12-14, aldaar: 14; zie ook: Maaike Meijer (1973) Antwoord ingezonden brief. Paarse
September, 2(3), 9-10.

939 In verschillende formuleringen is dit gesteld en wordt dit uitgelegd. Bijvoorbeeld in Maaike
Meijer (1972) Paarse September. Paarse September 1(1), 1; Noor van Crevel (1973) Vrijen
met vrouwen. Paarse September 2(5), 17-18.

940 Noor van Crevel (1972) “Het vriendinnetje” in zijn rol, wezen, functie en betekenis. Paar-
se September, 1(1), 6; Maaike Meijer (1973) Hanneke Paardekooper-Van Buuren. Bekend
worden gaat van au! Paarse September 2(2), 7-12.

941 P. Pattynama (1989) Haar naam was verbeelding. De droom van Lesbian Nation. In G. 
Hekma (red.) Goed verkeerd. Een geschiedenis van homoseksuele mannen en lesbische
vrouwen (pp. 201-213) Amsterdam: Meulenhoff, 205. 

942 Costera Meijer (1996), m.n.: 195-201.
943 Redactie Sec (1973) Open brief aan Andreas Burnier bij haar hoogleraarsbenoeming. Sec

3 (3).
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en Rob Tielman, die in  het COC waarschuwden voor deze ‘etiketten-
plakkerij’ en dit wij-zij denken.944 Als respectievelijk redacteur en hoofd-
bestuurslid hadden zij grote invloed in het COC. Paarse September zou, zo
verwoordde Tielman het in zijn proefschrift in , met deze nadruk op
‘een eigen identiteit van vrouwen en mannen’, zich verzetten tegen het in-
tegratiestreven van het COC in die jaren.945 Het merendeel van de homo-
en lesbische activisten verstond onder integratie het verspreiden van het
bewustzijn dat homoseksualiteit er eigenlijk niet toe doet of, volgens som-
migen, niet bestaat. Het creëren van een homo-identiteit stond hier haaks
op. Tielman ging zover als Paarse September gevaarlijk noemen: de actie-
groep zou vrouwen opzadelen met een nieuw verplichtend verhaal over
zichzelf als (homo)vrouw waarvan ze zich dan later weer met moeite zou-
den moeten verlossen.946 De weigering van Paarse September om met man-
nen te praten was voor deze COC-activisten nog meer olie op het vuur. 
Volgens Costera Meijer had het COC niet alleen moeite met Paarse Sep-
tember vanwege de zoektocht naar een aparte identiteit, maar ook vanwe-
ge een andere conceptie van homoseksualiteit. Dat baseert Costera Meijer
op de reactie van de al eerder genoemde Van Buuren op de paarse leuze
dat homoseksualiteit een politieke keuze was. Van Buuren nam fel afstand
van het idee dat homoseksualiteit vrijwillig gekozen kon worden. Het fe-
minisme kon vrouwen weliswaar gevoeliger maken voor andere vrouwen,
maar dat was iets anders dan het lesbisch-zijn geheel onafhankelijk te ver-
klaren van een innerlijk seksueel verlangen naar vrouwen. Waar Van 
Buuren ‘homoseksualiteit’ als een handicap of noodlot zag, en niet iets
waar je vrijwillig voor zou kiezen, zag Paarse September homoseksualiteit
juist als een zegen, een manier om vrij te worden.947

De botsing tussen Paarse September en het COC zou volgens Costera 
Meijer dus mede veroorzaakt zijn door verschillende concepties van ho-
moseksualiteit. Maar die verklaring houdt niet volledig stand wanneer er
dieper wordt ingegaan op het denken in het COC en de homostudenten-
beweging in die tijd. Homoseksualiteit als een positieve keuze verscheen
al veel eerder in de homolesbische beweging. Lang voordat Paarse Sep-
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944 Rob Tielman (1973) De apartheidspolitiek van paarse september. Sek 3(4), 9; Joke Swiebel
(1973) Homoseksualiteit en vrouwenememancipatie. In H. van Buuren, R. Geensen en G.
Kool e.a. (red.) De seringen bloeien. Hoe homoseksuele vrouwen uit het vergeetboek ko-
men (pp.4-7) (Dialoogreeks-4). Amsterdam: Stichting Dialoog; Joke Swiebel (1973) Een
strijd op twee fronten. Sec 3(9), 6.

945 Tielman (1982b), 241.
946 Rob Tielman (1973) Identiteit gezocht of hoe oude etiketten door nieuwe vervangen drei-

gen te worden. Sec 3(6), 3; Zie ook Costera Meijer (1996), 197. Daarmee wist Tielman waar-
schijnlijk ook in te haken op het gevoel van sommige vrouwen dat in de feministische be-
weging nieuwe dwingende normen omtrent gedrag en uiterlijk gehanteerd werden. Zie:
Van Leeuwen en Petterson (2010) Het onbehagen bij de vrouw.

947 Costera Meijer (1996), m.n.: 198-201.
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tember op het toneel verscheen, waardeerden activisten in het COC en de
homostudentenbeweging homoseksualiteit positief als een vrijplaats om
los van de traditionele gezins- en huwelijkspraktijken te leven. Het idee
van homoseksualiteit als een vrijwillige keuze, in plaats van als noodlotti-
ge geaardheid, is dus veelvuldig in de homolesbische beweging eind jaren
zestig en begin jaren zeventig te vinden, ook al was niet iedereen het daar
mee eens. We zagen in het vorige hoofdstuk reeds dat sommige activisten,
zoals Swiebel, in die tijd meenden dat homoseksualiteit als een gerichtheid
niet bestond, maar een reactie was op de ‘dwangmatige heteroseksualiteit
als norm in onze maatschappij’.948 Gehuwde vrouwen met een vriendin-
netje erbij konden vanuit het populaire Usseliaanse denken als een toppunt
van persoonlijke vrijheid worden gezien. Deze vrouwen brachten de bi-
seksuele utopie in praktijk, doorbraken de hokjes en kozen vrij voor he-
teroseksueel dan wel homoseksueel gedrag. Homoseksualiteit als een po-
sitieve keuze borduurde dus voort op bestaand gedachtegoed in de ho-
molesbische beweging. Maar hoe zat dat met die ‘etikettenplakkerij’ waar
Tielman en Swiebel zich zo tegen afzetten? Was Paarse September echt de
eerste actiegroep in de homolesbische beweging die wees op het belang van
het vormen van een eigen homo-identiteit? 

Vóór de Paarse dagen: de homo-identiteit als actiemiddel 
Drie jaar voordat Paarse September ten tonele verscheen, hadden ho-
mostudenten gediscussieerd over het nut van het inzetten van een aparte
homo-identiteit in de dansacties als middel om de maatschappij te con-
fronteren met homoseksualiteit. Een groep homojongeren vond dat het als
homoseksueel verschijnen in acties van groot belang was, omdat de maat-
schappij, alle biseksuele utopieën te spijt, nog steeds in hetero- en homo-
termen dacht. Bovendien werd de laatste categorie achtergesteld.949 Daar-
tegenover stond een groep activisten, waar Swiebel en Tielman bij hoor-
den, die meende dat dergelijke identiteitsaffirmatie het binaire denken,
homo versus hetero, alleen maar zou versterken. Deze groep worstelde
met de vraag hoe homoseksualiteit te relativeren was, zonder haar geheel
te marginaliseren.950

Niet alleen de dansacties maken duidelijk welke verschillende stemmen er
rond  in de homolesbische beweging waren om de homo-identiteit als
een strategie, als een actiemiddel in te zetten om de samenleving te verande-
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948 Swiebel (1969) Studenten moeten koplopers zijn in de seksuele revolutie; Swiebel (1973)
Homoseksualiteit en vrouwenememancipatie. Dit laatste artikel is als uitgangspunt geno-
men voor verder COC-beleid over vrouwenemancipatie. 

949 Bussink (1969) Op de fluwelen barricaden.
950 Met de vraag hoe als groep zichtbaar te zijn zonder het eigen etiket te bevestigen wor-

stelen meer ‘minderheden’, zie o.m. Baukje Prins (2000) Voorbij de onschuld: het debat
over de multiculturele samenleving. Amsterdam: Van Gennep.
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ren. Zo vond op januari  de eerste publieke demonstratie van homoac-
tivisten in Nederland plaats. Op het eerste gezicht paste deze demonstratie
goed bij de identiteitsontkennende, instrumentele integratiedoelstelling van
het COC. De actie had een duidelijk doel dat buiten de actie zelf lag: de af-
schaffing van bis. Bovendien kende de actie een ‘geïntegreerd’ karakter:
het was een actie van homo- en heterostudenten samen. Gewapend met
spandoeken demonstreerden de studenten op het Binnenhof en deelden ze
ballonnen en zakjes met suikerhartjes uit aan Kamerleden.951 Tegelijkertijd
was er een door het COC bekostigde persconferentie met heteroseksuele des-
kundigen en woordvoerders van de homo- en heterostudenten over bis.
De homostudenten waren trots op het waardige en serieuze karakter van de
demonstratie en haar doelgerichtheid.952 Dat was nog eens wat anders dan
de homodemonstraties die sinds de gewelddadige inval op de New-Yorkse
homobar Stonewall sinds de zomer  in Noord-Amerika en West-Euro-
pa werden gehouden. De Nederlandse homostudenten die zelf in januari
 demonstreerden ontvingen (net als overige Nederlandse media) de ‘car-
nivalesque’ gay prides sceptisch: die homoseksuelen waren maar gek en de
demonstraties inhoudsloos en slechts gericht op het eigen belang.953 De
Amerikaanse homodemonstraties zouden namelijk niet de samenleving ver-
anderen, maar alleen maar een manier zijn om de eigen homoseksualiteit te
etaleren en zelfs ‘superioriteit’ uit te dragen. En dat zou volgens deze ho-
mostudenten slechts een teken van homo-onderdrukking zijn.954

Ondanks de latere kritiek op het etaleren van homoseksualiteit in de pri-
des, ontkwamen de deelnemers van de Nederlandse demonstratie er niet
aan om in hun actie aan de buitenwacht een homo-identiteit te tonen. Met
de gebruikte leuzen ‘dit is de homo: dit is zijn pil: bis’ en ‘wij zijn ook
mensen van vlees en bloed’ zetten de homoactivisten zichzelf als aparte
groep neer (dit is de homo) en tegelijkertijd als universele mens (van vlees
en bloed). De deelnemers normaliseerden met deze leuzen de homo als
persoon. De uniforme uniseks kledingstijl van de deelnemers, zoals die in-
dertijd gebruikelijk was in linkse studentenkringen, droeg daar aan bij.955
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951 Verslag voorbereiding acties 248bis, dd. 11-1-1969. IISG, Archief FSWH, 3; Marty P.N. van
Kerkhof (1989) ‘Dit is de homo, dit is zijn pil: artikel 248bis’. De allereerste homodemon-
stratie in Nederland. Homologie 11(4), 4-7.

952 Dat serieuze waardige karakter kwam ook zo over op de toenmalige pers, zie: Rustige de-
monstratie in Den Haag van homofielen. Ballonnen voor de Kamerleden. De Telegraaf, 22-
01-1969.

953 Demonstraties helpen niet meer. De Leeuwarder Courant, 29-07-1972. 
954 Ko Sterken (1973) Seks in Skandinavië Sek, 3(7), 3-4; Horst G Kummerer (1971) Gay Liber-

ation Front. Sik 2(4),15-16; Hans Warmerdam (1989) Zelfbevestiging in apartheid. De op-
stelling van het COC tegenover de Gay Pride Day 1969-1978’. Homologie 11(4), 10-13; Hans
Warmerdam (1989) Portret Joke Swiebel. Homologie 11(4), 14-15. 

955 Fritz de Jong Edz (1981), Macht en inspraak. De strijd om democratisering van de univer-
siteit van Amsterdam. Baarn: Ambo, 175. 
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Tegelijkertijd werd de kwestie genormaliseerd; de afschaffing van bis
was immers net zo normaal als het toestaan van de pil. Zo werd identifi-
catie van de heteroseksuele buitenwacht met de homoseksueel en de ho-
moseksuele zaak vergemakkelijkt. 
Daarnaast is het instrumentele karakter van de actie lastig vol te houden
omdat het doel van de demonstratie voor een groot deel al bereikt was.
De kwestie bis was net in het parlement behandeld met als uitkomst
dat de gezondheidsraad een advies zou opstellen dat het kabinet vermoe-
delijk zou volgen. Dit advies liet weliswaar op zich wachten, maar de ver-
wachting was dat de uitkomst voor de homolesbische beweging positief
zou zijn. Dat was dan ook de reden dat de toen nog bestaande stichting
Dialoog en de Nationale Federatie Geestelijke Volksgezondheid twijfels
hadden over de timing van de demonstratie.956 Maar ook in de landelijke
homostudentenbeweging werden die twijfels geuit. De demonstratie leek
er vooral te zijn gekomen om de homostudentenbeweging een buiten-
parlementair politiek karakter aan te meten en zo zichtbaar te maken als
actiegroep. Binnenskamers hadden de homostudenten bediscussieerd
welke kwestie zich nu het best leende voor een demonstratie, de Ko-
ninklijke Goedkeuring-kwestie of de wet bis.957 Dat de keuze op
bis viel kwam doordat het Jeugd en Jongerencentrum Ruimte alleen
met deze kwestie wilde meedoen. De aanwezigheid daarvan was van be-
lang vanwege het beoogde seksueel gemengd karakter van de actie.958 Sa-
menvattend laat de demonstratie tegen bis zien, dat hoewel dit een
voorbeeld lijkt te zijn van een actie zonder manifestatie van een eigen
homo-identiteit, de homoactivisten er niet aan ontkwamen een (zij het
een genormaliseerde) homo-identiteit te construeren, opdat de buiten-
wacht zich met hen kon identificeren. Identiteitsaffirmatie was strate-
gisch, een actiemiddel. Daarnaast was de actie ook belangrijk voor de
identiteit van de actiegroep.
Een actie waarin de homo-identiteit ontegenzeggelijk bevestigd werd, was
de poging van een groep Amsterdamse homostudenten en homojongeren,
georganiseerd in de Amsterdamse Jongeren Aksiegroepen Homoseksua-
liteit (AJAH), om tijdens de nationale dodenherdenking in  een bloe-
menkrans voor homoseksuele nazislachtoffers op de Dam te leggen. Het
bleef bij een poging. Net voordat de studenten en jongeren de krans kon-
den leggen werden ze, zichtbaar voor iedereen, gearresteerd. Met de ‘krans-
actie’, die werd ondersteund door pamfletten, wilden de actievoerders
vooral homodiscriminatie aankaarten. Het vergeten van homoseksuele
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog was daarvan maar één voor-
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956 Z.n. (1969) Verleden, heden en toekomst van dialoog, 203.
957 Jaarverslag van FSWH 28-9-1968 tot 11-10-1969. IISG, Archief NVSH, 2116.
958 Van Kerkhof (1989) ‘Dit is de homo dit is zijn pil: artikel 248bis’.
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beeld.959 De actie was succesvol: het merendeel van de pers en de linkse en
liberale partijen hadden zich achter de gearresteerde homoactivisten ge-
schaard en publiekelijk steun uitgesproken.960 In  bestreden de
meesten nog niet de aanname dat homoseksualiteit in bezet Nederland een
vervolgingsgrond was. Dat werd pas later een issue.961 De actievoerders be-
schouwden de actie zelf ook als een groot succes: niet alleen was de ho-
modiscriminatie aangekaart, maar zij hadden zichzelf ook op de kaart ge-
zet. Zij meenden dat ze zich eindelijk konden meten met de actiegroep
Dolle Mina, die in actiekringen indertijd gold als een succesverhaal wat be-
treft mediastrategie.962

Op het eerste gezicht leken het COC en Nieuw Lila zich eensgezind ach-
ter de actie van de kransleggers te scharen. Het COC tekende protest aan
tegen de arrestatie, betaalde de boetes en zorgde voor een alternatieve
krans om diezelfde avond bij een plaatselijke dodenherdenking te leggen.
Intern werd de buitenparlementaire vorm, het doel en de inhoud van de
actie ook enthousiast onthaald. De verwijzing naar de Tweede Wereld-
oorlog kreeg ook veel bijval. Midden jaren zestig hoorde een verwijzing
naar de oorlog overigens bij het standaardrepertoire van Nederlandse ac-
tiegroepen; de kransactie van homoseksuelen was niet de eerste keer dat
het monument op de Dam als actielocatie werd gebruikt en de herden-
kingsdagen als actiemoment.963 Maar de bijval had er ook mee te maken
dat in de homobeweging de referentie aan de oorlog een veel langere ge-
schiedenis kende. Al in het eerste naoorlogse decennium hadden homoac-
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959 Régis Schlagdenhauffen (2011) Le Dodenherdenking à l’Homomonument d’Amsterdam:
commémoration des victimes du nazisme et usages politiques de la mémoire, Témoigner.
Entre Histoire et Mémoire (110), 114-126.

960 Voor een overzicht van krantenartikelen, zie: z.n. (1970) Vermoorde homoseksuelen be-
hoeven geen krans. Informatiebulletin Dialoog 3(3/4), 385-395. 

961 De rechtsgerichte homobeweging, ‘Nederlandse beweging van rechtsgerichte homofielen’
en de Groningse actiegroep ‘Verbondenheid in Vriendschap’ namen twee jaar later wel
afstand van deze claim van een groot aantal omgebrachte homofielen in Nederland tij-
dens de Duitse onderdrukking. Zij meenden dat de vervolging op basis van seksuele
geaardheid niet gedegen was uitgezocht door de homobeweging en hekelden het actie-
motief van de kransleggingen in 1970, 1971 en 1972. Redactie (1972) Op de dam. Rechts
richten 1(4), 2-3. Zie over de strijd omtrent erkenning homoslachtofferschap in het bezet-
te Nederland, o.m.: Tijsseling (2009), 20-31. 

962 Piet van der Waals (1970) In mei lei ook de AJAH een ei. Info 1(9), 12-13.In het bedenken
van nieuwe acties werd ook bewonderend gekeken naar de actiemethodiek van Dolle Mi-
na, Dansaksiegroep ter discussie, 17-06-1970. IISG, Archief Henk Wildschut, 2: 7.

963 Zo had Dolle Mina op Koninginnedag nog het herdenkingsmonument uitgedaagd door
er, met hulp van AJAH, een grote roze penis met openbaar (dames)toilet tegenover te
plaatsen. Piet van der Waals (1970) In mei lei ook de AJAH een ei. Zie over de viering van
4 en 5 mei: Ilse Raaijmakers (2014) De stilte en de storm. 4 en 5 mei sinds 1945.Maastricht:
Universitaire Pers Maastricht; en over het monument: Mariëtte van Staveren (1995). Mo-
raliteit, sekse en natie. Een geschiedenis van het Monument op de Dam en de oorlogs-
herinnering, 1945-1969. In Sekse en oorlog, Jaarboek voor vrouwengeschiedenis (pp.94-
116). Amsterdam: IISG. 
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tivisten de referentie aan de oorlog en de nazivervolging van homoseksu-
elen in Duitsland gebruikt om hun politieke claims kracht bij te zetten.964

In de jaren vijftig was er reeds gedacht over een mogelijk monument voor
de gevallen homoseksuelen tijdens de oorlog. En net voor de kransactie
verscheen er een uitgebreid artikel over deze homovervolging in het ho-
motijdschrift Seq.965

Toch waren er onder homoactivisten ook twijfels over deze Amsterdam-
se actie omdat het homo’s als homogene groep met aparte belangen pre-
senteerde. De homoactivisten zouden daarmee te veel de verschillen in
plaats van de overeenkomsten met andere mensen benadrukken. De
kranslegger Enno den Daas daarentegen meende dat het juist van groot
belang was om als homoseksueel een collectieve identiteit uit te dragen:
niet alleen vanwege het maatschappelijk effect dat dat zou sorteren, maar
ook voor de individuele homoseksueel.966 Volgens Swiebel was de steun
van het COC voor de kransactie een lastige afweging geweest vanwege
deze identiteitsaffirmatie. Maar het doel om de massa bewust te maken
van het feit dat mensen op grond van een groepskenmerk zijn en worden
vervolgd, kon wel op goedkeuring rekenen.967 Dit ongemak van sommi-
ge activisten met het uitdragen van een groepsidentiteit werd die avond
ook zichtbaar. Zo liep een groep Amsterdamse homostudenten en jonge-
ren samen met COC-ers met een opgespelde lila-driehoek naar de plaatse-
lijke dodenherdenking. Tegelijkertijd liep er een andere groep homoacti-
visten zonder driehoek. Het affirmeren van een groepsidentiteit door het
dragen van een uiterlijk herkenningsteken was voor de laatste groep een
brug te ver.968

De discussie over groepsidentiteit als al dan niet nuttige strategie om een
samenleving te realiseren waarin iedereen zichzelf kan zijn, bleek in de ho-
molesbische beweging dus al bekend. Paarse September zou de politieke
betekenis van het vormen van een eigen identiteit als vrouw in het centrum
van de aandacht plaatsen, maar deed dit drie jaar na het opkomen van deze
discussie. Toch liep de discussie over identiteitsaffirmatie als politieke stra-
tegie eind jaren zestig en begin jaren zeventig niet zo hoog op als die tus-
sen Paarse September en het COC in  zou doen. Rond  was er geen
sprake van een scherpe verwijdering tussen de verschillende betrokken ac-
tivisten en organisaties. De Amsterdamse jongerengroep stierf weliswaar
in  een zachte dood, maar dat kwam vooral vanwege het gebrek aan
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964 Zie hoofdstuk 5, 5.2.
965 Adriaan Venema (1970) De vervolging van de homoseksuelen door de nazis. Seq, 2(3),5-

13.
966 Enno den Daas: volgend jaar wel een krans. Trouw, 9 mei 1970.
967 Joke Swiebel (1970) Aksie Aksie. Sik (4/5), 3-5. 
968 Han van Delden (1970) De Lila Driehoek. Info, 1(10), 12; Joke Swiebel (1970) Reaksie van

het COC bestuur (1970). Info 1(10), 12.
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animo onder de leden.969 De meeste Amsterdamse homojongeren en stu-
denten werden of actief in de Amsterdamse afdeling van het COC of van
de NVSH. 

Identiteitsvorming, een politieke daad bij uitstek of vooral van persoon-
lijk belang? 
Waar het COC de identiteitsaffirmerende acties van studenten nog wel als
politiek begreep, namelijk als een (weliswaar verkeerd) middel om de he-
teroseksuele buitenwacht te confronteren met homoseksualiteit, werd
Paarse Septembers nadruk op het vormen van de eigen identiteit als vrouw
niet als politiek middel gezien. Het vormen van een eigen identiteit was
volgens het COC namelijk niet een strategie van Paarse September maar het
doel. Identiteitsvorming kon volgens de COC-activisten best van enige per-
soonlijke betekenis zijn voor betrokken vrouwen, zolang het maar niet de
integratie van homoseksueel gedrag in de maatschappij zou belemmeren.
En dat was nu precies wél het geval bij Paarse September. Zij zou vrou-
wen maar isoleren van de rest van de maatschappij.
Het COC herkende niet dat Paarse September wel degelijk een politieke
betekenis op het oog had met de nadruk op het vormen van een eigen
identiteit als vrouw via homoseksualiteit. Het uiteindelijke doel van Paar-
se September week namelijk niet af van het doel van het COC. Beide groe-
pen droomden namelijk van een wereld waarin mensen gewoon zichzelf
waren, noch homo, noch hetero, noch man, noch vrouw.970 Beide groe-
pen activisten meenden dat de categorieën homo, hetero en bi op indivi-
dueel-psychologisch niveau inhoudsloos waren. Het verschil tussen Paar-
se September en het COC zat in het vertrouwen dat in het toenmalige
systeem deze categorieën overstegen konden worden. De paarse vrouwen
vonden het COC bijvoorbeeld gevaarlijk naïef in zijn vertrouwen dat de
biseksuele utopie in het bestaande systeem werkelijkheid zou kunnen
worden. Waar het COC de heteronorm van de maatschappij begreep als
machtsongelijkheid tussen heteroseksualiteit en homoseksualiteit, be-
greep Paarse September de heteronorm niet seksueel. De heteronorm was
in de ogen van de paarse dames het middel voor de patriarchale samenle-
ving waarin de man de vrouw overheerste. Zoals De Voogd het in 
verwoordde:

‘Vrouwen worden door de hetero norm gedwongen hun belangrijkste relaties
te beperken tot leden van de kaste die hen onderdrukt, en weerhouden van re-
laties met medevrouwen. In dit licht bezien is de hetero norm eigenlijk ook
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969 Mariëtte van Staveren (1989) De ASWH/AJAH 1968-1971: Revolutie in de lendenen. Ho-
mologie 11 (4), 20-23.

970 Van Crevel (1973) Vrijen met vrouwen.

Z1225revisie2_HE20  13-09-16  08:55  Pagina 264



niet zozeer een seksuele norm als een middel tot instandhouding van de
machtsrelatie tussen de seksen.’ 971

Homoseksualiteit zou dus geenszins, zoals het COC leek te denken, in het
bestaande systeem een kwestie kunnen worden van vrije keuze. Daarvoor
moest eerst de patriarchale maatschappij omver geworpen worden. 
De ontwikkeling van een aparte identiteit als vrouw was voor Paarse Sep-
tember ook een middel om een sekseblinde, biseksuele maatschappij te be-
reiken, maar dat gebeurde wél op een andere manier dan in de homostu-
dentenwerkgroepen. Voor de homostudenten maakte het bijvoorbeeld in
hun dansacties niet uit of vrouwen of mannen samen dansten. Beide acties
stelden de heteronorm ter discussie: ze lieten zien dat er ook andere vor-
men van seksualiteit mogelijk waren. Paarse September meende dat reeds
met de vorming van een aparte vrouwenidentiteit via homoseksualiteit on-
gelijke machtsrelaties tussen de seksen al ondermijnd werden. Als mannen
voor homoseksualiteit kozen zou dat niet direct de machtsrelaties tussen
seksen ondermijnen. Maar door als vrouw voor vrouwen te kiezen zouden
vrouwen zich los kunnen maken van hun ondergeschikte positie die zij als
vrouw in de maatschappij hadden. Homoseksualiteit draaide voor Paarse
September overigens niet noodzakelijk om intieme relaties met vrouwen,
maar om het vermijden van dergelijke relaties met mannen.972 Het promo-
ten van biseksueel gedrag, zoals in de homolesbische beweging gebeurde,
was volgens Paarse September gevaarlijk omdat het de mogelijkheid on-
dermijnde voor vrouwen om zich los van de man te definiëren.973

Ongeacht of de keuze al dan niet zichtbaar werd voor de buitenwacht, had
het lesbisch zijn dus een politieke betekenis: met het losmaken van man-
nen zouden vrouwen vrij zijn en zou het patriarchaat, het systeem, auto-
matisch, zonder verdere benodigde acties, worden ondermijnd. Of zoals
de Paarse vrouwen het al eerder hadden geformuleerd: ‘vrouwen met een
eigen identiteit brengen meer veranderingen teweeg dan honderd crèches
of duizend nieuwe wetjes, eenvoudig omdat wie zichzelf niet meer als slaaf
ervaart, zich ook niet meer zo kan gedragen.’ 974 De ontwikkeling van een
eigen identiteit zou dus reeds de machtsbalans en -mechanismen omver-
werpen, aangezien in de mannenheerschappij vrouwen geen eigen identi-
teit hadden. 
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971 Stephanie de Voogd (1973) feminisme en homoseksualiteit. Paarse September 2(3), 3-6, 6.
972 Anoniem (1973) Paarse september, plaats en funktie. Vrouwenkrant 2(7).
973 Paarse September nam niet alleen afstand van de vrijblijvendheid van getrouwde homo-

vrouwen en heterovrouwen met een vriendinnetje, via artikelen in het eigen blad maar
ook in het tijdschrift van MVM en het COC: bijvoorbeeld: Noor van Crevel (1972) Moeder
de fiel is homovrouw. Sec 2(5). 

974 Citaat van Purperen Mien, de voorloper van Paarse September, in Costera Meijer (1969),
174.
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Die politieke betekenis zag het COC niet. Waar Paarse September het aan-
nemen en uitdragen van het etiket ‘homo’ relateerde aan de ongelijke
machtsverhoudingen tussen man en vrouw in de maatschappij, kon het
COC de noodzaak voor vrouwen om zich af te zonderen van mannen om
bezig te zijn met hun identiteit slechts als van persoonlijk belang begrij-
pen. Het COC vertaalde dit in termen van opvang en persoonlijke ont-
plooiing, oftewel persoonlijke emancipatie. Exclusieve groepsvorming en
gekozen isolement had volgens het COC nut voor die persoonlijke ont-
plooiing. Het waren middelen die sommige mensen nu eenmaal nodig had-
den om tot acceptatie van hun homoseksualiteit en zichzelf te komen. Be-
zig zijn met de eigen identiteit had in het COC begin jaren zeventig dus
vooral een persoonlijke betekenis. En als die aandacht voor het persoon-
lijke al van politieke betekenis was, dan was het slechts indirect functio-
neel: sterkere personen waren beter inzetbaar voor de politieke doelen van
de beweging. 
Ook al bood het COC zelf inmiddels geen hulpverlening aan homoseksu-
elen meer – daarvoor was het consultatiebureau de Schorerstichting opge-
richt – de COC-sociëteiten en afdelingen bleven een functie behouden voor
het welzijn van de individuele homoseksueel. Daarvoor kon enige afzon-
dering van de rest van de samenleving nuttig zijn.975 Dus hoewel Tielman
in  de ‘apartheidspolitiek’ van Paarse September op één lijn plaatste
met de zogenaamde ‘ghetto’-vorming van het vroege COC en hier scherp
afstand van nam, stelde ook het COC in die tijd zijn ruimtes vaak alleen
open voor COC-leden. De COC-ruimtes hadden namelijk een opvangfunc-
tie voor homoseksuelen, waarvoor enige beslotenheid nodig was.976 Bo-
vendien bood het COC faciliteiten aan voor bijzondere groepen. Zo on-
dersteunden toenmalige COC-bestuurders de vrouwenlanddagen en de
contact- en gespreksgroep voor homoseksuele vrouwen, . Deze ge-
spreksgroep stond voornamelijk in dienst van de groei en weerbaarheid
van homovrouwen. In een veilige en vriendelijke omgeving zouden vrou-
wen leerervaringen op doen en zelfvertrouwen krijgen. De uitwisseling
van ervaringen oversteeg vaak niet het persoonlijke niveau; er werd nau-
welijks gepolitiseerd.977 Ook de oprichting van Orpheus in , de ge-
spreksgroep voor gehuwde homoseksuelen en hun partners, toont dat het
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975 Henk van den Bogaard (1991) Het consultatiebureau voor homofilie. Het ontstaan van de
Jhr Mr J.A. Schorerstichting, Amsterdam: Schorer.

976 Zo ervoeren enkele leden van de COC-afdeling Amsterdam die deze afdeling wilde om-
vormen in een Krities Informatief Sentrum. Pamfletten van het ‘Krities Informatief Sen-
trum’. IISG, Archief Henk Wildschut, 2. Zie voor Tielmans stellingname: Tielman (1973) De
apartheidspolitiek van paarse september.

977 7152 werd als opvang neergezet: Hanneke van Buuren (1974)’Het is niet makkelijk voor
een ‘leek’. Sek 4(10), 8-9. Zie voor de verscheidenheid van de ervaringen in vrouwen-
praatgroepen: Pronk (2006) Uitgesproken vrouwen, 32-33.
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COC er niet veel moeite mee had dat ‘lotgenoten’ aparte groepen vorm-
den.978 Met deze groepen dacht het COC mensen te bereiken voor wie een
COC-lidmaatschap nog een brug te ver was.979 Homoseksuelen zouden
zich middels een andere groep kunnen ontplooien om zich vervolgens bij
het COC aan te sluiten en samen met anderen te gaan werken aan het uit-
eindelijke doel van integratie van homoseksueel gedrag in de maatschap-
pij. 
In  kreeg de afdeling Amsterdam een aparte vrouwenruimte en werd
er landelijk een vrouwenwerkgroep ingesteld. In hoeverre was dit een
breuk met het denken over exclusieve groeps- en identiteitsvorming als
middel tot opvang en zelfontplooiing? Het tumult dat dit toestaan van een
aparte vrouwenruimte en een landelijke vrouwenwerkgroep creëerde in
het COC, doet vermoeden dat er sprake was van controverse. Toch was hier
van een echt ander denken geen sprake. Het was eerder een lichte ver-
schuiving in de rol die het vormen van een identiteit als zelfontplooiing of
persoonlijke emancipatie kreeg in het grotere integratiedoel van het COC.
Die grotere rol was aangewakkerd door de populariteit van de vrouwen-
praatgroepen en van Paarse September onder homovrouwen.
De wens van een aantal Amsterdamse COC-vrouwen in  om, net zo-
als in andere verenigingen, vakbonden en politieke partijen, een eigen
ruimte te krijgen zonder mannen, verdeelde het hoofdbestuur van het
COC. De acceptatie van separatisme kende volgens de meeste oud-Nieuw
Lila activisten haar gradaties. Een vrouwenpraatgroep bijvoorbeeld was
geen probleem, net zo min als vrouwenavonden die bijdroegen aan per-
soonlijke emancipatie. Een aparte ruimte die altijd verboden was voor
mannen daarentegen: dat ging te ver. Zo’n voor mannen afgesloten ruim-
te was een verabsolutering van iets (het samenkomen van vrouwen) wat
een tijdelijk instrument zou moeten zijn.980 Swiebel was een van de te-
genstanders. Zij had al eerder, naar aanleiding van de populariteit van praat-
groepen onder homovrouwen, gewaarschuwd voor exclusieve groeps-
vorming. Dat kon weliswaar actiebereidheid stimuleren, maar het kon die
ook remmen. Praatgroepen zouden ook isolement in de hand kunnen
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978 De beschrijvingen van uitgangspunten Orpheus, werkgroep voor huwelijk en homofilie.
IISG, Archief Orpheus, 1; Casper Vogel (1973) Orpheus’ sleutel: elkaar helpen. In Casper
Vogel (red.) Huwelijk & Homofilie. Een eerste verkenning van een vergeten probleem
(pp.23-25). (Dialoogreeks-3), Amsterdam: Stichting Dialoog. 

979 De aandacht voor de beperkte deelname van vrouwen aan het COC werd aangewakkerd
door de feministische beweging, maar speelde zeker ook in het COC in de jaren daarvoor,
zie bijvoorbeeld: Gerda van Nieveld (1967) Vrouwelijke homoseksualiteit. Dialoog 3(2), 11-
12; Channah W. J. Humpig (1967). Dialogica: de spiegel van Eva. Dialoog 3(4),129-130.

980 Rob Geensen (1974) De vrouw en haar huis, Sek 4(8), 8; Hanneke van Buuren (1974) Voor
veel vrouwen moet het COC een stapje terugdoen. Sek 4(7), 4-5; Hanneke van Buuren
(1974) Zij zijn ontiegelijk sloom die wijven. Sek 4(7), 9; Hanneke van Buuren (1974) Af-
scheiden. Sek 4(10), 5; Henk Branderhorst (1974) (vrouwen)apartheid, Sek 4 (11), 7-8.
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werken en kunnen ontaarden in ‘veilig uithuilen’ en ‘in het voeden van
rankune’ .981

De discussie over de voors en tegens van een voor mannen afgesloten
ruimte voor vrouwen waaide niet zomaar over. De voorstanders zagen de
vrouwenruimte wél als middel tot persoonlijke emancipatie en als een ge-
schikte faciliteit voor vrouwen om hun achterstand op de homoseksuele
mannen in te halen. Uiteindelijk mocht de vrouwenruimte in de COC-af-
deling Amsterdam er komen, zij het als ‘experiment’, zodat het COC aan-
trekkelijk voor vrouwen bleef.982 Toen ook de meerderheid van het lan-
delijk congres besloot om een landelijke vrouwenwerkgroep te installeren
waar mannen niet welkom waren, was dit voor een groot deel van het COC-
bestuur de druppel die de emmer deed overlopen. Veel bestuursleden tra-
den hierom af.983 De aangebleven bestuursleden meenden dat een lande-
lijke vrouwenwerkgroep zowel voor de persoonlijke emancipatie van
vrouwen van groot belang was als een middel was om in het COC zelf be-
wustwording te bewerkstelligen over het verband tussen de emancipatie
uit de onderdrukte positie van homo’s en uit de onderdrukte positie van
vrouwen.984

Zowel de voor- als de tegenstanders van een aparte vrouwenruimte en een
landelijke vrouwenwerkgroep verbonden politiek vooral aan het naar bui-
ten treden om de maatschappij te veranderen. Persoonlijke emancipatie
werd gezien als een voorwaarde om uiteindelijk politiek bezig te kunnen
zijn. De achterban moest eerst zelf stevig in de schoenen staan, voordat het
aan het hogere doel zou kunnen werken. Het eigen leven veranderen bleef
dus ondergeschikt aan de acties gericht op de buitenwacht.985 Het per-
soonlijke en het politieke stonden bij het COC in een voorwaardelijke ver-
houding. De angst dat mensen zouden verzanden in ‘praten’ binnen de vei-
ligheid van eigen groep was bij deze activisten nog wel aanwezig, maar de
balans sloeg midden jaren zeventig vooral door naar de erkenning van het
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981 Swiebel (1973) Homoseksualiteit en vrouwenemancipatie, m.n.: 6. Over de actieve deel-
name van homovrouwen aan de (praatgroepen)vrouwenbeweging. Zie: Van Mens-Ver-
hulst (2008) Vrouwen(zelf)hulp: radicaal en spiritueel, m.n.: 83.

982 Z.n. (1974) Vrouwen apart. Sek 4(11), 4; Voorstander: Han van Delden (1974) Onzin en le-
lijke dingen over Amsterdamse vrouwen. Sek 4(11), 5-6.

983 Helft van het hoofdbestuur trad af naar aanleiding van het besluit op het congres van 8
december 1975: Kees Straver, Kees Steeman, Rob Geensen en Joke Swiebel: Frans Bakker
(1976) Halve HB treedt af. Sek 6(1), a; Jos Holtkamp, Janherman Veenker, Paul de Vilder,
Ben van der Wilt (1976) Brief van hoofdbestuur. Nieuwe samenstelling. Sek 6(1), c.

984 Jan Herman Veenker, Wij homoos. Sentimenten en uitglijders in het COC. Stageverslag
in het kader van de studie organisatiepsychologie. IISG, Archief Orpheus, 2; Jos Holt-
kamp, Janherman Veenker, Paul de Vilder, Ben van der Wilt (1976) Brief van hoofdbe-
stuur. Tegenstanders van categorale groepsvorming als Joke Swiebel verlieten het COC
nadat enige vorm van separatisme werd toegelaten, Rob Tielman werd er een voor-
stander van.

985 Hoofdbestuur (1976) Persoonlijke emancipatie. Sek 6(8), 3-4.
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belang van persoonlijke emancipatie als voorwaarde voor de politiek. Im-
mers: ‘hoe zou men een vruchtbare bijdrage aan de integratie kunnen le-
veren wanneer men nog denkt en voelt als een onvrije?’, zo stond in het
COC concept werkplan voor  geschreven.
In toenemende mate verscheen ook de epistemologische opvatting over de
verhouding tussen het persoonlijke en het politieke in het COC. Zo wer-
den homovrouwen in  geportretteerd als dragers van de verandering,
omdat zij pas goed zouden hebben begrepen hoe subtiel de machtsme-
chanismen in het persoonlijk leven werkten.986

Het idee dat het vormen van een eigen identiteit inherent een strijd tegen
het patriarchaat was en dus dat persoonlijk en politiek op die manier ver-
weven waren, was midden jaren zeventig nog niet doorgesijpeld in het
COC. Hekma meent dat het COC als reactie op Paarse September snel over-
stag ging. Maar Hekma doelt hiermee eerder op een groeiende aandacht
voor vrouwen in het COC dan op een daadwerkelijke overname van de ra-
dicaal lesbisch-feministische ideeën van Paarse September.987 Dat laatste
was niet het geval. Het was dan ook niet vreemd dat ondanks de moeite
die het COC deed om homovrouwen niet kwijt te raken aan de vrouwen-
beweging, de homovrouwen die zich aangetrokken hadden gevoeld tot het
lesbisch-radicaal feministische gedachtegoed van Paarse September het
COC verlieten.988

7.2 Tegen de samenleving in: het persoonlijke was vaak
nog politiek (1975-1980)

Zelfontplooiing: politieke motor of uiting van egoïsme?
Waar het COC midden jaren zeventig persoonlijke emancipatie steeds be-
langrijker vond als opstapje naar het hogere doel van maatschappelijke
hervorming, was in grote delen van de vrouwenbeweging juist een omge-
keerde beweging te zien. In toenemende mate werd juist getwijfeld aan de
politieke betekenis van de gerichtheid op identiteit. De aandacht voor het
individu zou een hinderpaal vormen voor politieke actie en solidariteit,
geen stimulans. Al vanaf  klonken in de vrouwenbeweging waarschu-
wingen dat feministen door de – weliswaar nuttige – focus op zichzelf en
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986 Konsept Werkplan 76. Sek 5(11), aldaar: 4.
987 Hekma (2004), m.n.: 125.
988 De ‘omslag’ binnen het COC was geenszins absoluut, het fysiek afscheiden van mannen

bleef ook in het COC in praktijk nog problematisch zoals de verhalen over ‘coups’ van COC-
vrouwen tonen, die om een eigen ruimte in lokale COC-afdelingen te bemachtigen in gro-
te getale op de ledenvergadering kwamen opdagen. Zie: Anne Swart (2008) Lesbisch spe-
cifieke hulpverlening: ‘dit is de vrouw met wie ik probeerde te praten’ In Vrouwenhulp-
verlening, 1975-2000. Beweging in en rond de gezondheidszorg (pp.119-164), m.n.: 120. 
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het experimenteren met nieuwe manieren van leven, de wereld om zich
heen konden vergeten.989 Kopstukken van de vrouwenbeweging als Joke
Smit werden pessimistischer. Hoewel zij zelf ook actief in het praatgroe-
penwezen had mee gedraaid, meende zij in  dat vrouwen toch echt te
veel in zichzelf waren gekeerd. Dat zou komen door het ‘psychologisch
individualisme’ dat volgens Smit in de samenleving om zich heen had ge-
grepen. Het feminisme dreigde in Smits ogen ‘onmaatschappelijk’ te wor-
den door deze nadruk op persoonlijke groei. Veel vertakkingen in de vrou-
wenbeweging, zoals de autonome vrouwengroepen en onderdelen van de
vrouwenhulpverlening, hadden zich van de politiek afgekeerd.990 Costera
Meijer meent dat in de tweede helft van de jaren zeventig het persoonlijke
en het politieke steeds meer in een spagaat kwamen. Zo zou het cultuur-
feminisme zich slechts bezig houden met het creëren van een eigen cultuur
voor zichzelf en de eigen vriendinnen, en niet meer met een politiek pro-
ject voor alle vrouwen.991

Met de uit de Verenigde Staten naar Nederland overgewaaide ‘persoonlijke
groei’ of ‘human potential’ beweging leken in de loop van de jaren zeven-
tig ‘werken aan jezelf’ en ‘opkomen voor jezelf’ inderdaad centrale
waarden te zijn geworden. In het bijzonder voor die bevolkingsgroep die
vaak in nieuwe sociale bewegingen actief was: de relatief hoogopgeleide,
jonge, witte, stedelijke middenklasse mannen en vrouwen.992 Vijftien pro-
cent van de Nederlanders volgde in de tweede helft van de jaren zeventig
een therapie of een training gericht op assertiviteit, zelfontplooiing en/of
persoonlijke groei.993 Het is begrijpelijk waarom deze op de humanistische
psychologie gebaseerde trainingen en therapieën in eerste instantie aan-
sloegen bij de politieke activisten. Hun maatschappijkritische analyses le-
gitimeerden de aandacht voor zelfontplooiing. De mens zou immers van
zichzelf vervreemd zijn door het systeem. Het opheffen van deze ver-
vreemding op persoonlijk niveau zagen veel activisten niet als een indivi-
duele aangelegenheid, maar als een daad van verzet tegen het systeem. Het
werd ook niets voor niets bevrijding genoemd. Zelfontplooiing werd be-
gin jaren zeventig gekoppeld aan sociale verandering; zo gingen vor-
mingswerk en opbouwwerk bijvoorbeeld in elkaar op.
Harry Oosterhuis en Marijke Gijswijt-Hofstra, die recent een standaard-
werk over de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg in Neder-
land hebben gepubliceerd, menen dat de maatschappijkritische dimensie
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989 Anja Meulenbelt (1974) Vrouweneiland. Sextant 54(11), 36-37. 
990 Joke Smit (1978) Is het feminisme ten dode opgeschreven? (oorspr. gepubliceerd in tien

over tijd, MVM, 50-76). In Er is een land waar vrouwen willen wonen, teksten 1967-1981
(pp. 292-326), m.n.: 311-314.

991 Costera Meijer (1996), 271-282. 
992 Oosterhuis en Gijswijt-Hofstra (2008), 986. 
993 Van Galen (1980) Het ik-tijdperk.
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van zelfontplooiing op het gebied van geestelijke gezondheidszorg maar
van korte duur was. Zij zullen Smit gelijk geven in haar constatering dat
de aandacht voor het persoonlijke uiteindelijk depolitiseerde. Eind jaren
zeventig was volgens Oosterhuis en Gijswijt-Hofstra de persoonlijke ge-
richtheid slechts een uitdrukking geworden van het heersende ‘consump-
tief georiënteerd individualisme’.994 En ook Jet Bussemaker meent dat eind
jaren zeventig zelfontplooiing steeds losser kwam te staan van politiek.995

Het individualistische beeld van de jaren zeventig lijkt dus vooral voor de
tweede helft van de jaren zeventig te gelden: zelfontplooiing werd steeds
meer als een individuele aangelegenheid beschouwd waar de maatschappij
noch door werd veranderd, noch voor hoefde te veranderen. Een voor-
beeld waren de feministische oefengroepen radicale therapie die in  in
het leven werden geroepen. Deze groepen waren aanvankelijk bedoeld om
de depolitisering tegen te gaan. Ze hielpen de vrouwen namelijk niet alleen
om de verinnerlijkte onderdrukking te ontdekken (cocounseling, lijfwerk
en transactionele analyse), maar ook om de woede over deze onderdruk-
king om te zetten in concrete, sociaal-politieke actie. Maar zelfs deze fe-
ministische radicale therapie ging in de loop van de jaren steeds ‘thera-
peutischer’ functioneren.996 De VVD-slogan ‘gewoon jezelf zijn’ uit 
kan als exemplarisch worden gezien voor deze depolitisering van de zelf-
ontplooiing in de samenleving en de uiteindelijke overwinning van het in-
dividualisme over de politieke solidariteit.
Toch schijnt er vanuit het perspectief van de homolesbische beweging een
ander licht op de tweede helft van de jaren zeventig. In het COC was even-
eens een toename te zien in de aandacht voor het persoonlijke, voor het
vormen van een identiteit als homo of vrouw. Maar anders dan bij de vrou-
wenbeweging werd de aandacht voor het persoonlijke in de tweede helft
van de jaren zeventig juist meer dan ooit gezien als bevorderend voor de
politiek: het zou empowerment zijn en mobilisatie tot stand brengen, zon-
der welke maatschappijhervorming niet mogelijk was. Bovendien werd in
deze periode het persoonlijke en het politieke nog sterker verstrengeld met
de opkomst van verschillende autonome groepen als de flikkers en les-
bisch-feministische groepen. Voor deze groepen was, net als voor Paarse
September, het bouwen van een identiteit en het persoonlijk leven méér
dan mobilisatie: het zou automatisch het systeem uitdagen.
Dat is een ander oordeel dan Burgers en Franssen geven over de politieke
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994 Oosterhuis en Gijswijt-Hofstra (2008), 968-971.
995 J. Bussemaker (1993) Betwiste zelfstandigheid. Individualisering, sekse en verzorgingsstaat.

Amsterdam: SUA, m.n.: 134. 
996 Van Mens-Verhulst (2008), 84-86. Zie over feministische radicale therapie: Hogie Wyckoff

(1979) Vrouwenpraatgroepen. Feministische Oefengroepen Radicale Therapie. Amster-
dam: Bert Bakker.
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betekenis van de flikkers. Zij menen dat de politieke betekenis van de flik-
kers in de tweede helft van de jaren zeventig snel verminderde. Ze zouden
nauwelijks bezig zijn met institutionele verandering en zouden zich in die
periode ontwikkelen van ‘tegencultureel’ naar ‘subcultureel’. Volgens 
Burgers en Franssen werd het bouwen van een eigen cultuur voor de ac-
tivisten namelijk belangrijker dan het uitdagen van de autoriteiten. Daar-
mee zouden de groepen hun bewegingskarakter verliezen.997

De flikkers bouwden inderdaad een eigen flikkercultuur en identiteit met
eigen tijdschriften, muziek en festivals, spelend met seks en seksesymbo-
len zoals in travestie gebeurde. De Amsterdamse vriendinnengroep Lesbi-
an Nation was ongeveer gelijktijdig actief en deze had net als de flikkers
een eigen cultuur en identiteit op het oog. De vriendinnen hadden hun ei-
gen lesbisch-feministische tijdschriften, driedaagsen en weekenden. Daar-
naast stond de groep achter de oprichting van het vrouwencafé Schaartje
(later Saarein) en van de vrouwenboekhandel Xantippe.998

Maar het bouwen van een eigen cultuur werd door de flikkers en Lesbian
Nation zelf begrepen als een vorm van politiek. En ook in andere delen
van de homolesbische beweging werden de ‘identiteitsactiviteiten’ als
vorm van politiek (h)erkend. Vooral die van de flikkers, want die van Les-
bian Nation werden nauwelijks genoemd in de COC-publicaties.999 Wat in
de tweede helft van de jaren zeventig in de homolesbische beweging als po-
litiek werd gezien en wat niet (meer), draaide dus om meer dan de aan- of
afwezigheid van een directe gerichtheid op institutionele veranderingen.
Een vergelijking tussen de flikkerbeweging en Lesbian Nation, en diens re-
ceptie in de andere delen van de beweging, toont wat in de tweede helft
van de jaren zeventig de voorwaarden waren om in de homolesbische be-
weging ‘identiteitsactiviteiten’ als politiek te beoordelen.

De (h)erkenning van utopische politiek: Lesbian Nation 
Lesbian Nation kan gezien worden als een utopische vrijheidspraktijk
waarin de vrouwen in het hier-en-nu volgens hun eigen idealen probeer-
den te leven. Zoals sommigen het zich veertig jaar later nog herinnerden,
draaide Lesbian Nation om: ‘een manier van leven te bedenken, vorm te
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997 Burgers en Franssen (1992), m.n.: 183-184. 
998 Anoniem (1978) lesbies feministen. Stromingen in de vrouwenbeweging. Vrouwenkrant

7(44/45), 17. Vergelijkbare initiatieven alleen voor vrouwen vonden ook plaats in andere
steden. zie: Anita Kuppens (2000) Klein clubje, snode plannen: twintig jaar de vereniging
ter bevordering van vrouwencultuur De Feeks. In M. Dubbeldam e.a. (red.) Vrouwen van
Nijmegen: twintig jaar in beweging (pp.8-31). Nijmegen: De Feeks.

999 Het COC bleef betrokken op vrouwen en lesbisch feminisme, maar groepen als Lesbian Na-
tion kregen nauwelijks aandacht. In het COC werd er soms wel een lesbisch-feministische
groep gestart, maar die werd elke keer weer vrij snel opgeheven. Vaak omdat de betrok-
ken lesbisch-feministen meenden dat ze niet binnen een mannenorganisatie als het COC
konden blijven: bijvoorbeeld z.n. (1978) Lesfem is weg. Sek 8(6), b. 

Z1225revisie2_HE20  13-09-16  08:55  Pagina 272



geven en te leven.’ 1000 Dat gebeurde op een speelse, spontane, anarchisti-
sche en ondogmatische wijze. De leerstelligheid van Paarse September
werd vermeden. Lesbisch-zijn was geen dwingend criterium om femi-
nistisch te zijn. Wel was lesbisch zijn een groot voordeel, omdat lesbische
vrouwen niet de gespletenheid hadden van vrouwen in heteroseksuele re-
laties.1001 Lesbisch-zijn betekende meer dan de keuze voor een seksuele
partner. Zo lezen we in het voorwoord van Lesbisch Prachtboek dat het
lesbisch zijn een ‘nieuwe manier van denken, voelen, dromen en ervaren’
was, ‘een wijze van bestaan en een manier van kijken’.1002 Het experiment
met het bouwen van een nieuwe wereld ging ver: zo overwogen de vrien-
dinnen om een eiland in Bretagne te kopen samen met de Franse feminist
en filosoof Monique Wittig. Maar toen er concrete stappen werden on-
dernomen, haakten veel vriendinnen toch af.1003

Een dergelijk utopische, alternatieve politiek was geen uitvinding van deze
groep lesbisch-feministen. Op de eerste plaats had de utopische politiek
een lange traditie, waarvan de kabouters met hun oranjevrijstaat en de po-
litieke communes uit de jaren zestig recente voorbeelden zijn. Daarnaast
waren deze lesbisch-feministen zeker niet de enigen in de vrouwenbewe-
ging die probeerden te leven volgens de eigen idealen in het hier-en-nu en
aan het experimenteren sloegen. Ook vrouwen die zich als socialistisch-
feministisch identificeerden en aan een sociale revolutie werkten, zagen het
van groot belang om aan je eigen bevrijding als vrouw te werken en alter-
natieve vormen van leven in het hier-en-nu te ontwikkelen.1004 Halverwe-
ge de jaren zeventig trok het Deense vrouweneiland Femø ook veel Ne-
derlandse feministen aan om precies dit te doen.1005 Femø inspireerde on-
der meer de vriendinnengroep om midden jaren zeventig een symbolisch
‘eiland’ te creëren en een lesbisch-feministische beweging te verwerkelij-
ken. Daarvoor gebruikte ze de titel van het lesbisch-feministische boek van
Jill Johnston: Lesbian Nation.1006
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1000 Gesprek met Mieke van Kasbergen en Maaike Meijer, te Amsterdam 18-2-2014.
1001 Discussiestuk lesbisch weekend, waarschijnlijk uit 1977. Amsterdam, Archief Atria: Archief

Maaike Meijer, 13.
1002 Maaike Meijer, Mieke van Kasbergen, Ineke van Mourik en Dorelies Kraakman (red.) (1979)

Lesbisch Prachtboek. Amsterdam: Sara.
1003 Dat zou ook een van de redenen zijn geweest waarom Lesbian Nation uit elkaar viel, zie

hiervoor: Pattynama (1989) Haar naam was verbeelding. Ook kregen veel vriendinnen een
baan, iets wat een van de vriendinnen Sjuul Deckwitz formuleerde als een gegrepen zijn
door het ‘grootkapitalisme’, zie: Pamela Pattynama (1982) Tijdschriften, lesboo despera-
doo. LOVER 9(1), 19-22. 

1004 Poldervaart (2006c), 90-95, 102-105; Monique Corten en Annemiek Onstenk (1980) “Sterft,
gij oude vormen en gedachten.” Een feministische kritiek op leninistische organisatie-
principes. In S. Sevenhuijsen, P. de Vries, J. Outshoorn, A. Meulenbelt (red.) (1981) Socia-
listies-Feministiese Teksten 6 (pp.81-110). Amsterdam: Sara.

1005 Meulenbelt (1974) Vrouweneiland. 
1006 Jill Johnston (1974 [1970]) Lesbian Nation. New York: Simson and Schuster.
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Lesbian Nation was dus een van de plekken waar midden jaren zeventig
een lesbisch-feministische utopische politiek werd ontwikkeld. Naast de
naamgever hadden de activisten twee andere belangrijke inspiratiebron-
nen. Zo volgden en vertaalden zij de analyse van Adrienne Rich over ‘ge-
dwongen heteroseksualiteit’ om de situatie van de vrouw als afhankelijke
van en ondergeschikt aan de man verder te analyseren.1007 Toch was de be-
vriende filosofe Wittig mogelijk nog belangrijker voor de Nederlandse
groep lesbisch-feministen. Richs voorstel om als vrouwen een tegenmacht
te vormen tegen de mannenoverheersing zou volgens deze activisten niet
de kern van het probleem aanpakken. De symbolische orde die achter het
denken en spreken lag, zou niet geraakt worden en de ongelijke machts-
verdeling tussen de seksen zou blijven bestaan.1008 Die orde zou wel ge-
raakt worden met Wittigs denken. Haar werk werd door deze groep les-
bisch-feministen eveneens gebruikt, vertaald en verspreid. Volgens Wittig
was het een moeilijk proces om echt los te komen van de opgelegde vrou-
wenidentiteit zonder in een tegenreactie te blijven hangen.1009 Om sekse
als ordeningsprincipe van de samenleving te ondermijnen moest creatief
gedacht worden, los van de bestaande wijze van denken en schrijven. Wit-
tigs werk leest dan ook als pogingen om de symbolische orde te verande-
ren door mythes te herschrijven, metaforen anders in te zetten en te spe-
len met vorm, tekst en genres. Om het lichaam los te maken van gangba-
re seksuele beelden bijvoorbeeld, beschreef Wittig in het erotisch spel alle
lichaamsdelen: van de hersenen tot de botten toe.1010 Meijer, die na haar
paarse dagen ook bij Lesbian Nation terecht kwam, zag in het verlengde
van Wittig het matriarchaat niet als het omgekeerde van het patriarchaat.
Het matriarchaat was een voorstelling van een totaal andere wijze van den-
ken en zijn die juist niet uitging van bepaalde tegenstellingen zoals die tus-
sen subject en object of tussen actief en passief die ons denken structu-
reerden.1011

Costera Meijer schaart het denken van de vrouwen van Lesbian Nation
onder een ‘kultuurfeminisme’ dat zich verre zou houden van politiek.1012

Daarmee ziet Costera Meijer de dieperliggende politieke betekenis die de
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1007 Adrienne Rich (1981) Gedwongen heteroseksualiteit en lesbisch bestaan. Amsterdam: Lust
en Gratie. 

1008 Cris van der Hoek (1981) Van last tot lust of van droom tot illusie. Over vrouwen en sek-
sualiteit. LOVER 8(2), 64-70; Pattynama (1989) Haar naam was verbeelding. 

1009 Mieke van Kasbergen (1974, 10 augustus) Interview met Monique Wittig, Vrij Nederland.
In Lesbian Nation (z.d..), Lesbian Nation. We haven’t got it easy but we’ve got it. z.p: z.u.

1010 M. Wittig (1983) Het lesbisch lichaam (vert. uit het Frans, 1973) (met inleiding van Maai-
ke Meijer). Amsterdam: Sara. Zie over Wittig: Namascar Shaktini (2005) On Monique Wit-
tig. Theoretical, political and literary essays Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

1011 Maaike Meijer, Een zacht gekraak aan de rand van de geschiedenis. Atria, Archief Maai-
ke Meijer, 14.

1012 Costera Meijer, 277-280.
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lesbisch-feministen toekenden aan hun utopische ‘eilanden’ over het hoofd.
De lesbisch-feministen meenden namelijk dat hun culturele veranderingen
politiek in de betekenis van maatschappijveranderend waren: de symboli-
sche orde was immers het fundament van de maatschappij. Sterker nog, ze
zagen zichzelf als ‘politieker’ dan de feministen die opkwamen voor rech-
ten van vrouwen.
Het ‘kultuurfeminisme’ van Lesbian Nation kan niet gelijkgesteld wor-
den aan het denken van bijvoorbeeld Van Buuren, die in die jaren ook
sprak over feminisme als ‘kultuurverandering’. Van Buuren kende anders
dan Lesbian Nation aan het bezig zijn met cultuur geen politieke beteke-
nis toe. Zij reserveerde politiek voor het parlementair bezig zijn en be-
vestigde het contrast. Zo stelde ze in : ‘Je kunt niet de hele tijd roe-
pen: lesbisch is politiek en feministisch is politiek en ondertussen geen
hand uitsteken. Wat is er politiek aan ons? Dat we ons kleine leventje ver-
anderen en een voorbeeldfunctie hebben voor anderen? Ach toe.’ 1013

Journalist Bernadette de Wit nam in haar COC-columns stelling tegen Van
Buurens smalle definitie van politiek waarin de maatschappijhervormen-
de kracht van bijvoorbeeld het drijven van een vrouwenboekhandel of een
café van feministen niet gezien werd.1014

Lesbian Nation had niet alleen problemen met een smalle benadering van
politiek maar ook met de wijze waarop sommige feministen ‘de vrouw’ en
‘het vrouwelijke’ invulden en wilden herwaarderen. Lesbian Nation vond
dat veel feministen het vrouwelijke te essentialistisch benaderden. Dat zou
te veel een tegenreactie zijn op de opgelegde identiteit van niet-man. Daar-
voor in de plaats wilde Lesbian Nation juist vrijheid creëren om manne-
lijkheid en vrouwelijkheid los van man en vrouw te denken, zonder inge-
kapseld te raken en een nieuwe identiteit te creëren met behoeften en be-
langen.1015 Meijer herinnert zich dat zij toentertijd niet alleen weg wilde
uit het hoekje waar de klappen vielen, maar ook uit het verzet. ‘Als je je
verzet blijft je gevangen in de dynamiek van ik heb iets om mij tegen te
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1013 Van Buuren geciteerd in Bernadette de Wit (1978) De heksenogen van drs. Hanneke van
Buuren. Een argeloze wereldverbeteraar. Sek 8(11), 14-18, aldaar: 16. Van Buuren kan zelf
onder de cultuurfeministen worden geschaard als onder meer redactielid van het tijd-
schrift Chryssalis, halfjaarlijks tijdschrift voor literatuur en kunst en vanwege haar waarde-
ring van vrouwelijke waarden en denkwijze en streven naar een androgyne samenleving.
Gelijktijdig waarschuwde zij met regelmaat ook voor de gevaren van deze feministische
stroming, zie bijvoorbeeld ook: Marion Snetselaar (1987) Chryssalis 1978-1981.Leiden: Mar-
tinus Nijhoff, 28.

1014 De Wit (1978) De heksenogen van drs. Hanneke van Buuren, 15.
1015 Maaike Meijer (1979) Androgynie. Analyse van een tegenvoorbeeld. In Lesbisch pracht-

boek (pp. 318-365). Van Buuren bijvoorbeeld dacht in 1976 essentialistisch: mannen en
vrouwen waren wezenlijk anders. In de jaren erna wijzigde ze haar opvatting en streefde
zij eveneens naar een androgyne samenleving, waarin vrouwelijkheid en mannelijkheid
zich verenigden en los van het mannen- en vrouwenlichaam zouden staan, zie: Hanneke
van Buuren (1978) Feminisme als kultuurverandering. Opzij 6(2): 25-28.
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verzetten. We hadden zo iets als we dat nu gewoon niet doen. “We’ve got
it. We haven’t got it easy, but we’ve got it.”’ 1016

De moeite om uit het verzet te blijven en daarmee uit het dominante dis-
cours verklaart de verhouding die Lesbian Nation tot de openbaarheid in-
nam. Zij wilde ‘ongrijpbaar’ zijn, maar niet onzichtbaar.1017 Zo legden
Mieke van Kasbergen en Meijer in een van de weinige uiteenzettingen van
Lesbian Nation in de Vrouwenkrant uit: dat juist ‘in jezelf keren, en toch
nog blijven rondlopen, zichtbaar blijven’ ‘een van de meest radicale din-
gen die je kunt doen’ zou zijn.1018 Lesbian Nation wilde zich niet verkla-
ren naar de buitenwacht. Dan zouden zij namelijk gedwongen worden
zich te schikken in de zogeheten logica van doelgerichtheid en zich uit te
leggen in ‘reducerende, politiek-analyserende termen’.1019 Hun periodie-
ken zijn voor buitenstaanders dan ook niet te begrijpen.1020 Het gebrek aan
vertaling naar buiten was volgens Lesbian Nation een belangrijke provo-
catie: namelijk ‘dat vrouwen hun eigen bezigheden belangrijker vin-
den.’ 1021 De groep wilde slechts op hun voorwaarden en op hun manier
zichtbaar worden zonder dat deze in bestaande categorieën, belangen en
rechten begrepen werden. Exemplarisch hiervoor is zowel de keuze voor
de naam Lesbian Nation, die een afscheiding van de maatschappij sugge-
reert, als het verspreiden van stickers en graffiti die het bestaan van Lesbi-
an Nation in Amsterdam juist zichtbaar dienden te maken. Zo beschil-
derden zij met andere lesbisch-feministische kennissen de stad met leuzen
als ‘liever lesbies’. De wisselende namen waarmee de groep zich toonde aan
de ‘buitenwereld’, de lesbische internationale alliantie, de lesbische bewe-
ging, Lesbian Nation, vrouwenbevrijdingsfront (een naam die open stond
voor elke feministische activist) is eveneens illustratief voor hun ongrijp-
baarheid. 
De wens tot zichtbare ongrijpbaarheid verklaart ook dat Lesbian Nation
juist actief betrokken was bij veel demonstraties in die tijd. Zo liepen les-
bisch-feministen mee in demonstraties voor vrede en voor abortus; van-
wege het doel en voor de lol, maar ook als uiting van het lesbisch-femi-
nistisch bestaan.1022 Lesbisch-feministen zoals een groep als Lesbian Na-
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1016 Gesprek met Mieke van Kasbergen en Maaike Meijer.
1017 Pattynama (1989) Haar naam was verbeelding. 
1018 Z.n. (1978) Kultuurfeministen. “Samen niks doen is ook belangrijk”. Gesprek met Mieke

van Kasbergen en Maaike Meijer. Vrouwenkrant (zomer).
1019 Maaike Meijer, Mieke van Kasbergen, Ineke van Mourik en Dorelies Kraakman (1979) Voor-

woord. In Lesbisch prachtboek (pp. 9-10).
1020 Sjuul Deckwitz schrijft en creëert wel een aantal nummers van verschillende blaadjes (zo-

als Humpata en Komplexie) maar deze waren alleen toegankelijk en leesbaar voor insi-
ders.

1021 Z.n. (1978) Kultuurfeministen. ‘Samen niks doen is ook belangrijk’.
1022 Gesprek Cris van der Hoek, dd. 23-01-2014; Gesprek met Mieke van Kasbergen en Maaike

Meijer; Z.n. (1978) Kultuurfeministen. 
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tion wilden liever aan iets buiten de bestaande maatschappij werken dan
acties organiseren tegen de bestaande maatschappij, omdat ze de wetten,
zeden, normen, waarden en gewoontes niet zouden erkennen. Desondanks
liepen en deden ze vaak mee.1023 Sterker nog, de eerste gay pride in Ne-
derland, die al snel de roze zaterdag ging heten, kan toegeschreven wor-
den aan Lesbian Nation. Meijer heeft met de denkbeeldige ‘lesbische in-
ternationale alliantie’ de demonstratie op touw gezet die tweeduizend de-
monstranten trok. Aanleiding was de conservatieve haatcampagne in de
Verenigde Staten door Anita Bryant. Maar het ging de groep lesbisch-fe-
ministen om meer dan rechten of erkenning van homoseksualiteit. Bryant
zou, zo lezen we in een van de twee pamfletten, net als ‘kerncentrales’ een
uitdrukking zijn van de ‘dwangmatige neurotische heteroseksualiteit’ en
de ‘verering van mannelijke deugden’ in de patriarchale cultuur.1024 De les-
bisch-feministen waren enerzijds zichtbaar in de demonstratie aanwezig
door hun homogene witte kleding, anderzijds ongrijpbaar als ‘internatio-
nale lesbische alliantie’ om zo de heteroseksuele patriarchale samenleving
actief uit te dagen. 
Het verwijt van andere feministen dat in groepen als Lesbian Nation het
persoonlijke het politieke zou hebben verdrongen, moet vanuit de groep
zelf betwijfeld worden: de lesbisch-feministen verstonden nu eenmaal
meer onder politiek. Ook al onthield Lesbian Nation zich van uitspraken
die zouden gelden voor alle vrouwen, haar utopische politiek diende ze-
ker meer dan alleen hun eigen persoon. Het persoonlijk met elkaar bezig
zijn had voor Lesbian Nation een doel dat de eigen groep oversteeg: het
knabbelde aan het fundament van de samenleving, de symbolische orde.
Bovendien wilden de vrouwen van Lesbian Nation op momenten de sa-
menleving direct uitdagen met haar ongrijpbare zichtbaarheid. 
We zagen dat de utopische opvatting over de verhouding tussen het per-
soonlijke en het politieke van Lesbian Nation in de vrouwen- en femi-
nistische beweging steeds meer gedepolitiseerd werd. Maar hoe het COC

er tegenover stond, is lastiger te beantwoorden. Op een positieve recensie
van het lesbisch prachtboek in  na, kwam Lesbian Nation in het COC-
tijdschrift niet aan bod.1025 Waarschijnlijk omdat Lesbian Nations ideolo-
gie gelijkgeschakeld werd met de reeks separatistische vrouwenactiviteiten
als vrouwenhuizen, praatgroepen, vrouwenfestivals en vrouwenhulpver-
lening, die het COC vooral als persoonlijke emancipatie in dienst van mo-
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1023 SOFA staat stil bij de lesbiese beweging, discussiestuk lesbisch weekend. Atria: Archief
Maaike Meijer: 13.

1024 Lesbische Internationale Alliantie, Bericht aan voorbijgangers en mededemonstranten; Les-
bische Internationale Alliantie, afdeling Nederland. Demonstreert tegen de heksenjacht
op homosexuelen in Amerika. Atria (collectie IAV), Archief Maaike Meijer, 15.

1025 Truus van Bueren (1979) Lesbisch prachtboek, een culturele guerilla. Sek 9(11), 4-6.
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bilisatie begreep. De mening van De Wit was hierop een uitzondering. Zij
zag dergelijke initiatieven wel als maatschappijhervormend, maar maakte
aan de andere kant het radicaalfeminisme ook weer belachelijk.1026 Daar-
uit zou afgeleid kunnen worden dat de utopische, ethische opvatting over
de verhouding tussen het persoonlijke en het politieke maar beperkt voor
kwam in andere delen van de homolesbische beweging. Ware het niet dat
een vergelijkbare opvatting over politiek ook in flikkergroepen in de twee-
de helft van de jaren zeventig aanwezig was en dat die in het COC wél tot
discussie over de politieke betekenis van het persoonlijke leidde. 

De (h)erkenning van utopische politiek: Rooie Flikkers
Een vergelijkbare vorm van politiek was te zien bij delen van de flikker-
beweging, namelijk de Nijmeegse Rooie Flikkers en een aantal activisten
van het Amsterdamse Flikkerfront midden jaren zeventig. In hun ideolo-
gie werd het vormen van een eigen cultuur van steeds groter belang om ei-
gen vormen van mannelijkheid te bedenken en te leven, los van de supre-
matie van de heteroseksuele man. Flikkers creëerden hiervoor een eigen
circuit van festivals, theater en muziek.1027

Het radicaalfeminisme bleek een belangrijke inspiratiebron voor de flik-
kerbeweging. Het feministisch denken bereikte een groep Nijmeegse ho-
mostudenten via een omweg, namelijk via een werkbezoek aan de West-
Duitse homobeweging (Homosexual Action West Berlin). Op dat moment
speelde zich daar een Tuntenstreit (nichtenstrijd) af, een strijd over de po-
litieke betekenis van nichterig, vrouwelijk gedrag en kleding. Terug in Nij-
megen richtte een groep Nijmeegse homostudenten, geïnspireerd door
deze discussie, de groep Rooie Flikkers op. Homoseksualiteit zou volgens
hen een middel zijn om mannelijkheid te ondermijnen, waarmee de be-
staande man-vrouw rolverdelingen in de kapitalistische samenleving ont-
wricht konden worden.1028 De bevrijding van flikkers bestond onder meer
uit het analyseren van onderdrukkende ervaringen en het trachten de
maatschappelijke bepaaldheid hiervan ongedaan te maken. Zo lezen we in
 in de Flikkerkrant: 

‘We moeten nagaan hoe de maatschappelijke verhoudingen, de sexuele moraal,
dwingend in onszelf en in de homosubkultuur doordringen en hoe we ons
daarvan kunnen bevrijden. Dat betekent werken aan een homoseksuele iden-
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1026 Bernadette de Wit (1979), Femsocles. Sek 9(3), 2. 
1027 Hans Warmerdam (1991) Guerrillero’s tegen normaliteit. De radicale homobeweging in Ne-

derland, 1975-1980. In I. Costera Meijer, J.W. Duyvendak, M.P.N. van Kerkhof (red.) Over
normaal gesproken. Hedendaagse homopolitiek (pp.102-112). Amsterdam: Schorer, m.n.:
108; Maurice van Lieshout (1979). De mythe van de flikkerkunst. Sek 9(3), 9.

1028 Marty van Kerkhof en Thijs Maasen (1975) Rooie Flikker Paper. Flikkerkrant 1(1), I-VIII.

Z1225revisie2_HE20  13-09-16  08:55  Pagina 278



titeit: een identiteit die zich niet onderwerpt aan de heterorollen en de ge-
zinswetten, die breekt met de levensopvattingen van het burgerlijke gezin.’1029

De eigen ervaring stond dus centraal, maar werd ondersteund door theo-
rie over hoe de maatschappij in elkaar stak, in het bijzonder wat betreft het
verband tussen homoseksualiteit en socialisme.1030

De Rooie Flikkers stonden sceptisch tegenover de groeiende acceptatie van
homoseksualiteit in de samenleving en kritisch tegenover hervormingen
binnen het toenmalige politieke systeem. In navolging van Guy 
Hocquenghem, een Franse activist en denker die de Franse flikkerbewe-
ging (front homosexuel d’action révolutionnaire) diepgaand had beïn-
vloed, meenden deze flikkers dat het toekennen van burgerlijke rechten
aan een groep homoseksuelen in het bestaande politiek-maatschappelijke
systeem niet meer was dan een nieuw middel tot onderdrukking.1031 Flik-
kers stonden dan ook achter het streven naar een socialistische samenle-
ving.1032 Tegelijkertijd tikten zij revolutionaire strijders op de vingers die
flikkers net als vrouwen gebruikten als ‘het matje van de moraal waarop
jullie je vuil kunnen afwassen om je geweten te zuiveren’.1033

Net zoals in links West-Duitsland gezocht werd naar andere vormen van
politiek om de droom van de sociale revolutie te vervangen, kwam in de
Nijmeegse flikkerbeweging de utopische politiek, de verwerkelijking van
idealen in het hier-en-nu, steeds centraler te staan. Zo stelde communist en
flikker Hennie Nijman in : ‘Het gaat er om juist in dat hier en nu iets
van dat ideaal te scheppen, vrijheid en gelijkheid, gemeenschapszin, geen
egoisme, maar communisme in de oerwerkelijke zin; en dat kan’.1034 Het
denken in termen van rhizomatiek, ontleend aan filosofen Giles Deleuze
en Félix Guattari, vond weerklank bij de Rooie Flikkers. De flikkers dien-
den zich niet te beperken tot kritiek op het bestaande systeem, maar zou-
den zelf als wortelstokken (rizomen) op kleine schaal moeten uitschieten:
‘hier een kafee, daar een feest, een groepje of een krantje’.1035

Dit bezig zijn met het eigen leven en het persoonlijke werd niet met on-
verdeeld enthousiasme omarmd in de gehele flikkerbeweging. De Am-
sterdamse flikkers, die sinds  actief waren, waren intern verdeeld over
de politieke betekenis van het bezig zijn met het persoonlijke. In  liep
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1029 Anoniem (1976) Milieuverontreiniging oftewel psychotherapie. Flikkerkrant 2(3), 14.
1030 Marty (1976) Mijn pik is gebroken. Flikkerkrant 2(3), 1; Marty van Kerkhof en Thijs Maa-

sen (1975) Rooie Flikker paper, m.n. VIII.
1031 Anoniem (1975) Van achteren is iedereen gelijk. Flikkerkrant 1(2), 1.
1032 Van Kerkhof en Maasen (1975), I-VIII.
1033 Anoniem (1975) Voor mannen die normaal zijn. Flikkerkrant 1(2), 4.
1034 Hennie Nijman (1978) Aan links voorbij. Mietje. De krant van flikkers 2(5), 4-5.
1035 Anoniem (1978) Op Tunix was het moeilijk wortel schieten. Mietje. De krant van flikkers

2(5), 19.
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het verschil in opvatting over ‘echte’ politiek op tot een conflict tussen de
twee groepen. De eerste groep, met activisten als Henk Wildschut, Paul de
Groot en Paul den Hertog, meende dat de flikkerbeweging via het huidi-
ge wettelijke systeem ook tegen sociale onvrijheid moest strijden. Het zou
de taak van flikkers zijn om met ludieke acties de overheid over te halen
zich niet te bemoeien met het persoonlijk leven.1036 Zij waren kritisch op
de tweede groep Amsterdamse flikkers die vond dat de flikkers niet zo met
externe doelen bezig moesten zijn: ‘Je er druk over maken wat je wilt be-
reiken met je aksie hoeft niet, je werkt gewoon vanuit jezelf ’.1037

Deze tweede groep Amsterdamse flikkers, met Matthias Duyves en Gert
Hekma, schaarde zich achter het denken en doen van de Nijmeegse Rooie
Flikkers en meende dat de primaire taak van flikkers lag in het zichzelf be-
vrijden: 

we zijn egotrippers en kunnen niet teder zijn ten opzichte van anderen (…)
Dat zijn geen individuele problemen van ons, ook al beleven we dat zo, het
zijn algemene problemen, die te maken hebben met onze mannenrol, die in-
dividualistische ontwikkeling van ons ego, die heel typies is voor de westerse
konkurrentiemaatschappij.1038

Het eigen dwangmatige individualistische gedrag werd ter discussie gesteld
en moest veranderd worden. In alternatieve samenlevingsvormen zouden
dan ‘de persoonlijke antikapitalistische behoeften aan solidaire omgang’
vormgegeven kunnen worden.1039 De twee verschillende opvattingen over
de verhouding tussen het persoonlijke en het politieke, liberaalrefor-
mistisch en utopisch-ethisch, leidden uiteindelijk tot een breuk tussen de
Amsterdamse flikkers. De utopische Amsterdamse flikkers sloten zich aan
bij de Nijmeegse Rooie Flikkers.
Lesbian Nation en de Rooie Flikkers kwamen sterk overeen in hun uto-
pisch-ethische opvatting over de verhouding tussen het politieke en het
persoonlijke. Toch zaten er ook verschillen in hun politiek. Allereerst ver-
hielden de Rooie Flikkers zich op een andere wijze tot de openbaarheid
dan Lesbian Nation. Lesbian Nation had, net als andere lesbisch-femi-
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1036 Mark Dörr, Paul de Groot en Henk Wildschut (1975), Waar werd ooit oprechter trouw….
Huwelijken in Mokum 700. Flikkerlicht 1(1), 1 en 4; Paul de Groot (1977), Flikkerij in de Po-
litiek 1. Flikkerlicht. 3(8), 4-10; Paul de Groot (1977) Flikkeronderdrukking is bij de wet ge-
regeld. Flikkerlicht. 3(8), 13-19.

1037 Paul Den Hartog (1976) Het Nieuwe Geloven. Flikkerlicht 2(7), 7-13, aldaar: 8; Zie over de
splitsing ook: Ben ten Berge, Ad van Delden, Paul de Groot, Paul den Hertog, Ron Steen-
bergen, Henk Wildschut, (1976) Aan allen die de laatste tijd actief zijn in het Flikkerfront.
Flikkerlicht. 2(7), 5-6.

1038 Leo Dullaart, Mattias Duyves, Gert Hekma, Axel Hoppener (1976) Genoeg gepraat! Te wei-
nig gezegd. Flikkerlicht 2(5), 12-18, aldaar: 15.

1039 Idem, aldaar: 16.
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nistische groepen in het land, vooral een eigen vrouwencircuit opge-
bouwd. Wanneer de vrouwen in de openbaarheid verschenen, wilden zij
ongrijpbaar zijn én confronterend tegelijk. De Rooie Flikkers hadden
deze ambitie ‘ongrijpbaar’ te zijn niet. Ze zochten niet alleen vaak de
straat op, maar gebruikten hun tijdschriften ook om een breder publiek
dan slechts de achterban te bereiken. Hun Flikkerkrant en (later) hun
Mietje werden uitgedeeld bij manifestaties. En ook de Amsterdamse
groep gebruikte Flikkerlicht om hun denken uit te leggen. In deze tijd-
schriften zetten de flikkers hun politiek uiteen en legitimeerden zij deze
met behulp van het Franse denken van Deleuze en Guattari en de Fran-
se activist Hocquenghem.1040

Daarnaast zetten de flikkers zichzelf vaker neer als levend actiemiddel om
de bestaande samenleving te provoceren met hun persoonlijk voorkomen.
Zij speelden met bestaande man-vrouwbeelden: typische vrouwelijke kle-
ding en attributen (jurkjes, sieraden, make-up) werden gecombineerd met
typische mannelijke kenmerken (behaarde benen, snor).1041 Marty van
Kerkhof, een van de oprichters van de Rooie Flikkers, verhaalt bijvoor-
beeld over zijn worsteling om tegen zijn opvoeding tot man in een jurk
aan te trekken. Hij zag dit als een belangrijk middel om andere vormen van
mannelijkheid te vinden die niet overheersend en bezitterig zijn. Om een
jurk te dragen in het openbaar was vanwege het risico op geweld moeilijk,
maar in zijn ogen daarom des te belangrijker.1042 Homoseksuele identiteit
manifesteren draaide om het willen uiten van homoseksuele gevoelens ‘in
gedragingen, zoals het aanraken, vrijen, manier van praten en doen, wijze
van kleden, opmaken, dansen, kontakt maken, en het voortdurend erva-
ren dat je daarmee risico’s loopt, wanneer je je uit.’ Een dergelijke homo-
seksuele identiteit werd eveneens gezien als een ‘benadrukking, een ver-
sterking van de homoseksualiteit als wapen in de strijd tegen de suprema-
tie van de heteroseksualiteit, van de heteroseksuele man’.1043 Daarmee we-
ken de flikkers af van transseksuelen, travestieten, of ‘niet bewuste nich-
ten’, die hun vrouwelijkheid vooral persoonlijk en niet politiek interpre-
teerden. Ook namen zij afstand van de bisexual chic van sterren als David
Bowie, niet alleen omdat die met vrouwelijkheid speelden vanuit com-
merciële motieven, maar ook omdat deze sterren exemplarisch waren voor
het idee dat in een patriarchale cultuur vrouwelijk gedrag bij mannen al-
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1040 Anoniem (1978) Gluren in ‘t donker. Mietje 2(5), 9-10; Christian Deschamps (1976) De ho-
moseksualiteiten: de geslachtsrollen op doorbreken. [uit het Frans vertaald]. Flikkerlicht
2(6), 45-60; Thijs (1977) Het flikkert overal. Mietje 1(1), 5-7; Madeleine (Guy) Hocqueng-
hem (1977) Het verraad van de flikkers. Mietje 1(1), 13; Marty (1977) Weg met die leugens.
Mietje 1(1), 8-9. 

1041 Robin van Rheenen (1977) De flikkers slaan weer toe. Sek 7(2), 6-7.
1042 Marty (1976), Mijn pik is gebroken. Flikkerkrant 2(3), 1.
1043 Van Kerkhof en Maasen (1975), V-VI.
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leen geaccepteerd kon worden als vorm van vermaak. Ondanks dat de flik-
kers in een eigen cultuur alternatieven onderzochten, ontwikkelden en uit-
testten, zetten zij hun flikkeridentiteit dus ook strategisch in. Ze wilden
de buitenwacht confronteren en provoceren en laten zien dat er alterna-
tieven waren voor de gevestigde perceptie van mannelijkheid. 
Het was dit inzetten van identiteit als strategie dat in het COC vooral als
politiek herkend werd en als ‘tegenidentiteit’ werd benoemd.1044 Zelf was
het COC midden jaren zeventig sterk gericht op lobby binnen politieke
partijen en vakbonden en het miste, zo meenden ook de activisten in het
COC, een grondige politieke analyse van de bestaande situatie.1045 Het COC

wees het kapitalistisch systeem aan als bron van de onderdrukking van ho-
moseksuelen, maar gaf in haar acties wel blijk van vertrouwen in de kracht
van geleidelijke aanpassingen binnen dit kapitalistische systeem. Een ana-
lyse van hoe dit precies met elkaar rijmde, ontbrak. Geluiden over andere
oorzaken van de onderdrukking van homoseksuelen dan het kapitalistisch
systeem kregen trouwens weinig weerklank. De Werkgroep Atheïstische
Flikkers die de religie wilde bestrijden omdat zij anti-emancipatorisch zou
zijn, kreeg bijvoorbeeld geen voet aan de grond binnen het COC. Dat de
oud-secretaris Rob Tielman nog, naar aanleiding van de weigering van
deze Utrechtse werkgroep, wees op het religieuze karakter van veel ho-
mofobie mocht niet baten.1046

De Rooie flikkers daarentegen wisten in het COC wél de discussie te sti-
muleren over de noodzaak voor een politieke analyse van onderdrukking
en over het gebruiken en vormen van een eigen identiteit als confronta-
tiemiddel.1047 De ontwikkeling van een eigen wijze van zijn en denken,
tegen de maatschappij in, kreeg eveneens door deze flikkers nieuwe aan-
dacht in het COC. Persoonlijke emancipatie als politieke daad werd se-
rieus genomen.1048 Ook buiten het COC werden de Rooie Flikkers als po-
litiek erkend, als uitdagers van het fatsoen en van bestaande categorie-
en.1049
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1044 Theo van de Meer (1978) Afscheid van de integratie? Sek 8(2), 9-1.
1045 Janherman Veenker & Rob Pistor (1978) Wat is er aan de hand in homoland. Sek 8(2) 5-7; 
1046 Tielman (1978) Waf; HvD (1978) Waf mag niet in utrechtse werkgroepen raad. Sek+ (5), A-

B; HvD (1978) Waf, bek dicht, in je hok. Sek 8(9), c.
1047 L.B. (1977) Konfrontatie. Sek 7(2), 3; Theo van der Meer (1978) de zelfkennis van mietje.

Sek 8(6), 8; LB, COC en politiek. Sek 7(5), 2; Yvo Baudoin (1977) Brief. Sek 7(9), 9; Anoniem
(1977), tema, Sek 7 (10), 4; Rooie Flikkers (1977) De nattigheid van het COC. Sek 7 (10), 6-
7; Veenker & Pistor (1978) Wat is er aan de hand in homoland. 

1048 Javier Plooy (1978) ‘Maak het persoonlijke eindelijk eens politiek’. Sek 8(12), 5.
1049 Warmerdam (1991) Guerrillero’s tegen normaliteit, m.n. 109; Zie bijvoorbeeld de kranten

over de manifestatie van de Rooie Flikkers tegen de actie Miami Nightmare georganiseerd
door de Stichting Vrije Relatierechten: Theo van Stegeren, Het peilloze verschil tussen twee
manifestaties. Flikkers tussen travestie en maatkostuum. De Nieuwe Linie, 12-10-1977; Ton
nodig voor verdediging homorechten, Trouw, 3-10-1977.
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De flikkergroepen waren niet de enige wiens uiterlijk vertoon afweken van
de gendernormen van de samenleving. Ook de lesbisch-feministen kleed-
den zich in deze tijd onderscheidend; de androgyne kledingsstijl uit de ja-
ren twintig was sterk favoriet. Maar anders dan de flikkers gebruikten zij
zichzelf en hun kledingstijl niet als wapen in de strijd. Dat had te maken
met de openheid die zij probeerden te bereiken om anders over man en
vrouw, en mannelijkheid en vrouwelijkheid te denken. Androgynie was
mogelijk een goed aanknopingspunt, maar sommige lesbisch-feministen
waarschuwden voor een, in hun ogen, verkeerde opvatting over androgy-
niteit, alsof het slechts het loslaten van typische mannen- en vrouwenrol-
len was. In de woorden van Meijer: ‘androgynie is een nieuwe of andere
manier van zijn, die we ons nauwelijks kunnen voorstellen.’ Het is een in-
dividuele, innerlijke bewustzijnstoestand, een hoogstpersoonlijke zoek-
tocht naar een evenwicht tussen het symbolische vrouwelijke en manne-
lijke dat voor ieder anders kan liggen. Om die toestand te kunnen berei-
ken moet weliswaar iedereen, man of vrouw, eerst het vrouwelijke in zich-
zelf kunnen herkennen en waarderen.1050 Maar ook dat was een individu-
eel project.
De Rooie Flikkers meenden vooral dat het draaide om deze herwaarde-
ring van het vrouwelijke in de samenleving en pretendeerden te weten wat
precies dat vrouwelijke zou behelzen. Rooie flikkers zouden, net als som-
mige cultuurfeministen, juist de traditionele beeldvorming van vrouwe-
lijkheid met hun jurkjes, sieraden en make-up bevestigen.
Ook in het COC werden vraagtekens gezet bij het spel van de flikkers met
vrouwelijkheid. Zouden zij de rollen daarmee wel ondermijnen? 1051 Een
deel van het Amsterdamse Flikkerfront had eveneens zijn bedenkingen of
dergelijke provocatie wel een politiek doel zou dienen en de beeldvorming
over mannelijkheid, vrouwelijkheid en homoseksualiteit zou openbreken.
Den Hertog vond die flikkers die speelden met vrouwelijkheid maar ‘een
stel gillende keukenmeiden, die zonder enig gevoel voor de situatie de ar-
geloze bezoeker met een hand vol vooroordelen en een hoop verwarring
het bos in stuurden. Om daarna in de Schakel [COC-sociëteit] te komen
uitleggen dat dit nu politieke aksie is, vol van persoonlijke emotie, onge-
kunsteld en anarchistisch.’ 1052

Ook met betrekking tot lust en intimiteit leken de Rooie Flikkers te weten
welke vormen van seks en intimiteit door de huidige maatschappij werden
onderdrukt en welke vrij waren. Feministen worstelden in hun vrouwen-
communes nog flink met de vraag hoe tot andere vormen van intimiteit te
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1050 Meijer (1979) Androgynie, m.n. 360.
1051 Ko Sterken en Joke Swiebel (1975) Rode flikkers in Nijmegen. Sek 1975 5(3), 5; Jeanne Doo-

men (1977), meerbladen, Sek 7(2), 5. Jeanne Doomen (1977) bladen. Sek 7(4), 2.
1052 Den Hartog (1976) Het Nieuwe Geloven, aldaar: 7.
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komen, los van het mannelijke bezitsdenken dat zich zou uiten in hetero-
seksualiteit, jaloezie en monogamie.1053 De lust bleek voor Rooie Flikkers
niet alleen een persoonlijk onderzoeksgebied, maar ook iets om in te zet-
ten. Flikkers liepen met spandoeken ‘baas in eigen kont’ rond op abortus-
demonstraties en verdedigden openbare homoseks.1054 Alles moest niet al-
leen kunnen maar alles moest ook nog eens in de openbaarheid, zo be-
schreven de oprichters van het Amsterdamse flikkerfront de stroming in
eigen gelederen. ‘Seks mag niet alleen, het moet’.1055 Flikkerseks zou na-
melijk op zich al het beeld van ‘de man’ uitdagen. Zoals Warmerdam het
in zijn beschrijving van de Rooie Flikkers verwoordde: de flikker neukt
niet alleen, maar wordt, net als de vrouw, geneukt.1056 In navolging van
Hocquenghem brachten Rooie Flikkers die vormen van lust in de open-
baarheid waar ‘echte’ heteroseksuele mannen zich van zouden ‘moeten’ ont-
houden: anale seks. De anus zou de gevestigde seksuele identiteiten kunnen
doen wankelen: ‘van achteren gezien zijn we immers allen gelijk. Omdat
flikkers wel hun anus gebruiken, omdat ze het lekker vinden om geneukt te
worden in hun kont, plegen ze verraad aan het beeld van de man.’1057

Met deze acties rondom vrouwelijkheid en lust wilden de Rooie Flikkers
niet een groepsidentiteit als flikkers bevestigen, een apart hokje creëren of
iets representeren, maar vormen van mannelijkheid voor iedereen open-
breken. De woorden flikker en nicht hadden geen vaste inhoud, maar zou-
den ‘vlinderen’.1058 De flikkers geloofden dat iedereen in wezen een ‘po-
liemorf’ seksueel verlangen had. Dat moest aangewakkerd worden om zo
uit de vaste rol van de man, in zowel gedrag als lust, te breken en nieuwe
verhoudingen tussen de geslachten mogelijk te maken.1059 Volgens flikker
Herman Meijer was de ervaring van mannen dat ze niet alleen begeerden
maar ook begeerd werden hier bij uitstek geschikt voor. Zo beschrijft hij
in een terugblik: ‘als de dwang tot initiatief wegvalt en de begeerte om be-
geerd te worden wordt ontdekt, krijgt de man geen nieuwe rol opgedron-
gen, maar ondervindt hij het moment van rolloosheid – dat er niets meer
moet, dat er geen prestatie gevraagd wordt, dat er niets meer bewezen
hoeft te worden, en dat je zo kunt genieten.’ 1060
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1053 Dagboek betreffende verblijf in Foudgum, 11 juli-15 augustus 1977, Dagboek, onder an-
dere betreffende een lesbische week in Foudgum, 9 mei-zomer 1978. 1 deel. Atria: Archief
Marleen Heeman, 22-24. Zie ook: Marleen Heeman (1979) Rust en revolutie. (scriptie) 
IVABO, Amsterdam.

1054 Redactie (1976), Flikkers en abortus. Flikkerlicht 2(6), 57-58. 
1055 Paul Den Hartog (1976) Het Nieuwe Geloven, 9.
1056 Warmerdam (1991), m.n.: 106.
1057 Thijs (1977) Het flikkert overal. Mietje 1(1), 5-7, aldaar: 6.
1058 Leo (1977), Geschiedenis van een schuttingswoord. Mietje 1(2), 14; Rooie Flikkers (1977)

De nattigheid van het COC.
1059 Marty (1977) Weg met die leugens. Mietje 1(1), 8-9.
1060 Meijer (2009) Er zijn altijd anderen, 163.
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Waar de lesbisch-feministen in Lesbian Nation het ‘lesbische’ hadden
neergezet als mogelijkheid, als een aanwezige ruimte, om te experimente-
ren met nieuwe vormen van denken, leven en zijn, los van de dominante
patriarchale cultuur, werd het flikker-zijn als de ‘ware’ situatie van elke
man neergezet. De flikkerij zou een ‘veelvorming verlangen’ zijn waar ie-
mand vanaf werd gehouden door de opgelegde sekse-identiteiten. De twee
leuzen van de Rooie Flikkers, ‘iedereen is flikker’ en ‘jij bent zelf flikker’,
wezen op dit universalistische van het flikker-zijn. De biseksuele utopie
die circuleerde bij het COC vanaf eind jaren zestig, kreeg bij de Rooie Flik-
kers een nieuw jasje als een verlangen dat ‘stroomt’. Mensen waren nu niet
biseksueel, maar flikker: een ‘verlangen’ dat talloze variaties zou ken-
nen.1061

De Aidscrisis van de jaren tachtig en het toenemende geweld tegen ho-
momannen problematiseerden dit denken over vrijheid van lust en ver-
langen: dit bleek gevaarlijk te zijn geworden. In  hadden de Rooie flik-
kers zichzelf trouwens al opgeheven. Flikker was volgens hen te veel ver-
steend als een aparte groepsidentiteit vanaf het moment dat flikkers hun
belangen en rechten als flikker gingen claimen en er flikkergroepen ont-
stonden in politieke partijen.1062 Het was de lesbisch-feministische bewe-
ging die de utopische politiek in de jaren tachtig verder voortzette. Deze
utopische groepen hebben alleen een plekje gekregen in de bestaande lite-
ratuur wanneer zij ook andere acties, bijvoorbeeld tegen porno, onderna-
men.1063 In andere delen van de homolesbische beweging van de jaren
tachtig werd politiek steeds meer gelijkgesteld aan het opkomen voor rech-
ten en belangen van de eigen groep.1064 Dat ging gepaard met een notie van
homoseksualiteit die midden jaren zestig veel minder werd verkondigd:
homoseksualiteit als een aangeboren gerichtheid of geaardheid. 
Samenvattend wordt duidelijk dat hoewel beide groepen, de flikkers en de
lesbisch-feministen midden jaren zeventig een utopische politiek bedreven,
er duidelijke verschillen in de bewegingen te vinden waren. Meer dan de
lesbisch-feministen, gebruikten de flikkers identiteit ook als provocerend
actiemiddel, als een strategie naar de buitenwacht. Daarnaast verdedigden
de Rooie Flikkers hun utopische politiek vaker tegenover de buitenwacht
en andere activisten. Hun uitleg van hun utopische politiek en hun pro-
vocerende acties zorgden ervoor dat het COC de activiteiten van de Rooie
Flikkers niet alleen in termen van empowerment en mobilisatie opvatte,
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1061 Z.n. (1977) Flikkerpassage. Mietje 1(4),14; Z.n. (1977) Gezin gekkenfabriek. Mietje 1(4), 17. 
1062 M. van der Heyden (1983) De homo is dood. Leven de homo. Opvattingen over de identi-

teit in de homobeweging van de jaren zeventig. In Homojaarboek 2. Artikelen over eman-
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1063 Bijvoorbeeld Burgers en Franssen (1992) over de anarca-feministen, 193.
1064 Duyvendak e.a. (1994) Beweging en subcultuur in vijf West-Europese landen, 46-50, 60;

Hekma & Duyvendak (2011), 107-108.

Z1225revisie2_HE20  13-09-16  08:55  Pagina 285



maar ook als een politieke strategie gericht op een directe verandering van
de maatschappij. De verschillen tussen Lesbian Nation en de flikkerbe-
weging tonen eveneens de variaties die achter het woord tegencultuur ver-
borgen kunnen gaan: van het ontwikkelen van een nieuwe wijze van den-
ken en zijn die automatisch tot een fundamentele maatschappijverandering
zou leiden tot het inzetten van een eigen cultuur als provocatie van het be-
staande maatschappelijke systeem. 

7.3 Conclusie

Welk beeld wordt nu zichtbaar als we de jaren zeventig vanuit het per-
spectief van de homolesbische beweging beschouwen? Hoewel er duide-
lijk een persoonlijke gerichtheid op kwam, past het predicaat individua-
lisme niet bij het denken en doen van de homolesbische beweging van deze
periode. Sterker nog, deze gerichtheid op het persoonlijke werd in de loop
van de jaren zeventig juist steeds vaker politiek in plaats van individua-
listisch geïnterpreteerd. 
Het is opmerkelijk dat de gerichtheid op het persoonlijk leven in de ho-
molesbische beweging midden jaren zeventig door de meerderheid erkend
werd als politiek. Feministen zagen in de jaren zeventig vooral een con-
flict tussen de aandacht voor de persoonlijke groei en de noodzaak tot
maatschappelijke verandering. Homo- en lesbische activisten daarentegen
wezen midden jaren zeventig meer dan ooit op de verbondenheid tussen
persoonlijke emancipatie en maatschappelijke verandering. Waren begin
jaren zeventig de meeste homo- en lesbische activisten nog waakzaam voor
het risico dat de aandacht voor het persoonlijke de bereidheid tot actie zou
afnemen, midden jaren zeventig werd door de meeste activisten deze aan-
dacht voor het persoonlijke begrepen als een belangrijke kennisbron en
een voorwaarde tot politiek handelen. Deze discussie over het mogelijk ge-
vaar of politieke belang van de gerichtheid op het persoonlijke was in de
eerste helft van de jaren zeventig aangewakkerd door de populariteit on-
der lesbische vrouwen van de vrouwenpraatgroepen en van een lesbische
actiegroep als Paarse September. In deze groepen stond het vormen van
een eigen identiteit centraal.
Midden jaren zeventig had in het COC het vormen van een eigen identiteit
vooral de politieke betekenis gekregen als voorwaarde om politiek te kun-
nen handelen. Tegelijkertijd kreeg buiten het COC het vormen van een ei-
gen identiteit een andere politieke betekenis. Al eerder in Paarse Septem-
ber, maar nu ook in Lesbian Nation en bij de Rooie Flikkers heerste de
ethische opvatting over de verhouding tussen het persoonlijke en het po-
litieke. Deze activisten zagen in het vormen van zichzelf niet alleen een
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middel tot mobilisatie, maar bij uitstek een politieke daad: een vrijheids-
praktijk. Ze meenden dat het vormen van een zelf, een eigen leven en han-
delen, los van de maatschappelijke tegenstellingen die diep geworteld zijn
in cultuur en taal, de echte politiek was. Daarmee zou automatisch de
maatschappij fundamenteel veranderen, ook wanneer deze alternatieve
utopische praktijken niet expliciet ingezet werden om de buitenwacht met
andere manieren van leven en zijn te confronteren. 
Het jezelf kunnen zijn en aan jezelf werken vormden zeker niet voor alle
homo- en lesbische activisten in de jaren zeventig automatisch een poli-
tieke daad. De persoonlijke emancipatie van homoseksuelen werd in het
COC in de jaren zeventig vaak opgevat als doel van de politieke strijd (de
liberaalreformistische opvatting) of als een voorwaarde tot politieke strijd,
als een middel tot mobilisatie (de voorwaardelijke opvatting). Utopische
praktijken van bovenstaande groepen werden hierdoor niet automatisch in
het COC als politiek (h)erkend. Midden jaren zeventig stond het COC ech-
ter wel open voor de ethische opvatting van die groepen. Zodra betrok-
ken activisten hun utopische praktijken naar buiten toe presenteerden als
middel om de samenleving te veranderen, werd ook in het COC hun ge-
richtheid op het persoonlijke als in wezen politiek herkend. 
Anders dan in de feministische beweging het geval zou zijn geweest, werd
in de homolesbische beweging het persoonlijke meer dan ooit politiek. Pas
in de jaren tachtig zou dat veranderen. Ook het idee dat bewegingen in de
loop van de jaren zeventig zich vooral zorgen gingen maken om de be-
langen en rechten van de eigen groep, wordt niet bevestigd in dit onder-
zoek. De utopische praktijken zouden het fundament van de hele samen-
leving te veranderen. De lobby van het COC voor juridische en politieke
veranderingen die homodiscriminatie tegen zouden gaan, zou gezien kun-
nen worden als slechts van belang voor eigen groep, ware het niet dat de
homolesbische beweging vanaf eind jaren zestig reeds uitdroeg dat deze
veranderingen ten gunste kwamen van iedereen. Het vrijmaken van een
homoseksueel gedragspatroon zou voor ieder mens een bevrijding bete-
kenen, waardoor ‘homoseksuele en heteroseksuele tendenties’ in ieder
mens vrij baan konden krijgen. En niet alleen voor degenen die zich op dat
moment als homoseksueel typeerden. Belangenbehartiging van de eigen
groep had in de jaren zeventig juist een universele betekenis. Ook dat leek
pas in de jaren tachtig te gaan veranderen.
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Slot Alles was politiek

De herinnering dat in de jaren zestig ‘alles politiek was’ heeft tot op he-
den weinig historische aandacht gekregen. In de algemene en de politieke
geschiedschrijving over de jaren zestig bleef het vaak bij een observatie dat
politiek in die tijd breder werd opgevat dan hedendaags gebruikelijk is. Zo
schrijft De Rooy in Republiek der rivaliteiten: ‘nagenoeg alle verhoudin-
gen tussen mensen kregen […] een politieke betekenis en op zijn minst een
politieke lading’.1065 De geschiedschrijvers zelf gebruiken om de politieke
veranderingen in dit decennium te beschrijven vaak een smalle definitie
van politiek, namelijk in de betekenis van een gerichtheid op de staat. In
dit proefschrift hanteer ik een ruime definitie van politiek, namelijk: elke
bewuste aanzet tot veranderen of behouden van de inrichting van de maat-
schappij. Het idee dat ‘alles politiek was’ heb ik op basis van literatuur in
de algemene inleiding geoperationaliseerd door zes verschillende opvat-
tingen over de verhouding tussen het persoonlijke en het politieke te on-
derscheiden. Deze opvattingen – de epistemologische, de liberaalrefor-
mistische, de revolutionaire, de ethische, de voorwaardelijke en de strate-
gische – heb ik gebruikt om preciezer te beschrijven wat er in Nederland
in de jaren zestig nu op politiek gebied veranderde.
Twee ongelijksoortige casussen zijn gekozen om de opvattingen over de
verhoudingen tussen het persoonlijke en het politieke voor de periode 
tot  in kaart te brengen. Allereerst de homolesbische beweging die be-
grepen wordt als een van de ‘nieuwe sociale bewegingen’, bewegingen die
volgens aanhangers van de new social movement-benadering in de jaren
zestig en zeventig nieuw waren in (onder meer) hun opvatting van poli-
tiek. Ten tweede is de humanistische beweging gekozen om te kijken of
die vermeende andere vorm van politiek van ‘nieuwe sociale bewegingen’
ook zichtbaar werd in andere naoorlogse vernieuwingsbewegingen uit de-
zelfde periode. Net als de homolesbische beweging was de humanistische
beweging een vrij jonge beweging; beide kernorganisaties werden in 
opgericht, maar hadden een zeer ongelijke startpositie wat betreft accep-
tatie in de samenleving en toegang tot de parlementaire macht. Bovendien
was de verwachting dat deze twee bewegingen inzicht zouden opleveren
in het vermeende verband tussen ontkerkelijking en seksuele bevrijding,
zoals dat te vinden is in contemporaine multiculturalismedebatten.
Nu is het tijd om allereerst te bekijken wat er nu wel en niet veranderde
in de verhouding tussen politiek en persoonlijk in de jaren zestig in elk van
de onderzochte bewegingen. De zes onderscheiden opvattingen over de
verhouding tussen het persoonlijke en het politieke vormen de leidraad
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voor een korte samenvatting van de verschillen en overeenkomsten tussen
de bewegingen in mijn onderzoeksperiode. Vervolgens worden de ver-
schillen geanalyseerd en trek ik een conclusie over de opbrengst van mijn
aanpak. Allereerst voor mijn vraag over de beeldvorming dat alles politiek
was in de jaren zestig. Heeft mijn aanpak daar andere inzichten over op-
geleverd? Ten tweede ga ik in op de nieuwe inzichten die mijn onderzoek
geeft in de geschiedenis van de humanistische en de homolesbische bewe-
ging in vergelijking met de bestaande historiografie. Ten derde bespreek ik
het inzicht dat uit mijn proefschrift volgt over het verband tussen secula-
risering en seksuele emancipatie. Tot slot, dit alles overziend, keer ik terug
naar de beeldvorming van ‘de jaren zestig’, als tijd waarin alles politiek ge-
worden zou zijn. Houdt dit beeld stand?

Over de verhouding tussen het persoonlijke en het po-
litieke in de jaren zestig

Persoonlijk & politiek, epistemologisch gedacht 
In de feministische geschiedschrijving in Nederland wordt de leuze ‘het
persoonlijke is politiek’ in de eerste plaats begrepen als een bewustwor-
ding dat het persoonlijke, dagelijkse leven resultante was van politieke be-
sluiten en van het maatschappelijk systeem. In beide bestudeerde bewe-
gingen circuleerde vanaf de oorlog het inzicht dat het individu bepaald
werd door politiek en maatschappij en dat bleef een constante in mijn hele
onderzoeksperiode. Zowel de humanistische beweging als de homobewe-
ging in het eerste naoorlogse decennium wees de maatschappij aan als de
belangrijkste oorzaak van problemen van het individu. 
Zo waren de oprichters van het HV, net als veel katholieke en protestante
intellectuelen, bezorgd om de effecten van de Tweede Wereldoorlog en de
industrialisering op het geestelijk welzijn van het individu. Het egoïsme en
nihilisme zouden in eerste plaats door de maatschappij veroorzaakt wor-
den. De oprichters van de eerste naoorlogse homo-organisatie, het C.O.C.,
meenden eveneens dat de geestelijke toestand van het homoseksuele indi-
vidu veroorzaakt werd door de samenleving, en wel door de negatieve om-
gang met homoseksualiteit. Homoseksuelen waren niet neurotisch van na-
ture, zij werden het onder de druk van maatschappelijke vooroordelen. 
Op het eerste gezicht sluit dit onderzoeksresultaat aan bij de ideeënhisto-
rische continuïteit die De Rooy constateerde tussen het denken van de eli-
tes in de jaren vijftig en de nieuwe generatie in de jaren zestig.1066 Toch is
er wel degelijk wat veranderd in de verhouding tussen het persoonlijke en
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het politieke, en wel op het gebied van bewustwording. In de jaren zestig
was de negatieve invloed van de maatschappij net als in de jaren daarvoor
vaak een vanzelfsprekendheid, maar bleef de precieze uitwerking ervan op
het persoonlijke leven nog onbekend. Eind jaren zestig werd er flink ge-
discussieerd over twee vragen: hoe was het persoonlijk leven bepaald en
door welke maatschappelijke ‘structuren’? Zo organiseerden jongeren in
beide bewegingen lezingen en discussiebijeenkomsten die de bewustwor-
ding van de achterban zouden moeten stimuleren over hoe de maatschap-
pij het persoonlijke bepaalde. Die opzet veronderstelde dat er mensen wa-
ren die de juiste inzichten hadden: theoretici die zich bogen over de sub-
tiele geraffineerde werking van het laatkapitalistische systeem. De geko-
zen weg naar politieke bewustwording week weinig af van bestaande me-
thoden als lezingen en publicaties om de achterban over diverse onder-
werpen tot bezinning te bewegen en er inzichten mee te delen. 
Begin jaren zeventig werd een andere vorm van reflectie onder activisten
populair: het persoonlijk leven zelf werd het onderzoeksmateriaal. Nu
draaide het er niet alleen om de invloed van de maatschappij op het per-
soonlijk leven te onderzoeken, maar ook om via het persoonlijke leven de
maatschappelijke machtsmechanismen te ontdekken. Anders verwoord:
het persoonlijk leven werd een bron van politieke kennis. Een groep hu-
manistische jongeren meende dat via het persoonlijk leven duidelijk zou
worden welk gedrag en welke overtuigingen aangeleerd waren. Zaak was
om dat met elkaar te achterhalen. Gelijktijdig ontstond in de feministische
beweging het praatgroepenfenomeen. Praatgroepen zouden naast per-
soonlijke groei ook politieke bewustwording dienen. Via het onderzoeken
van het eigen persoonlijke leven zouden vrouwen beter begrijpen hoe de
maatschappelijke structuren in elkaar zaten.
In de homolesbische beweging was het vooral via het lesbisch-feminisme
en het praatgroepenwezen dat begin jaren zeventig het persoonlijk leven
politiek werd onderzocht. Midden jaren zeventig kreeg het belang van po-
litieke bewustwording ook een stevige voet aan de grond in andere delen
van de homolesbische beweging. De bewustwording over hoe de maat-
schappij werkte en het persoonlijke leven bepaalde, zou een ingrediënt zijn
voor de empowerment van de achterban en zou de actiebereidheid van de
groep kunnen stimuleren. In de humanistische beweging was het politie-
ke zelfonderzoek beperkt gebleven tot enkele groepen jongeren die zich
aan het begin van de jaren zeventig hiermee bezig hielden. Het politieke
zelfonderzoek had nog een korte opleving in feministische werkgroepen
in het HV eind jaren zeventig. Maar al bij al bleek het persoonlijk leven in
de humanistische beweging slechts op enkele momenten als politieke ken-
nisbron te fungeren.
Samenvattend toont dit proefschrift dat het persoonlijke en het politieke
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in de jaren zestig inderdaad meer dan ooit zich epistemologisch tot elkaar
verhielden. Weliswaar is de opvatting dat het persoonlijke voor een groot
deel bepaald werd door de maatschappij in de jaren vijftig in beide bewe-
gingen te vinden. Maar rond  was het voor het eerst dat deze politie-
ke bepaaldheid van het persoonlijk leven in beide bewegingen grondiger
verkend werd én dat het persoonlijk leven zelf een bron van informatie
over de werking van de politiek werd. Jongeren en feministen, zonder dat
die twee elkaar uitsloten, waren hier overwegend de dragers van. Ook is
er een duidelijk verschil te zien in de verspreiding van deze visie in de twee
bewegingen. In de homolesbische beweging waren het vooral de lesbisch-
feministen die deze epistemologische opvatting aanhingen. Vanaf midden
jaren zeventig tot begin jaren tachtig werd deze opvatting ook in de rest
van de homolesbische beweging dominant. In de humanistische beweging,
waar het lesbisch-feminisme minder aanhang verwierf, bleef deze episte-
mologische opvatting beperkt. Ze was slechts te vinden bij enkele groepen
in de marge.

Persoonlijk & politiek, liberaalreformistisch gedacht
In de liberaalreformistische opvatting wordt het persoonlijke gezien als
iets wat bevrijd moet worden van en beschermd moet worden tegen ex-
terne invloeden vanuit het bestaande politieke systeem. Hoe je je leven
leidt dient een keuze te zijn die het individu zelf moet maken. Ongeacht
of daar nu meer of minder staatsinterventie voor benodigd wordt geacht;
de politiek dient in deze opvatting het persoonlijke mogelijk te maken.
De geschiedenis van het liberalisme gaat uiteraard veel verder terug dan de
jaren zestig. Uit mijn onderzoek blijkt dat de liberaalreformistische op-
vatting over de verhouding tussen het persoonlijke en het politieke in de
eerste twee naoorlogse decennia aanwezig was, maar niet domineerde. Dat
wordt het duidelijkst zichtbaar bij de humanistische beweging en de se-
lectieve strijd voor de rechten van buitenkerkelijken van het HV-bestuur.
In hoofdstuk drie zagen we dat, anders dan de VVD in begin jaren vijftig,
het HV zich niet direct opwierp als beschermer van de vrije keuze van het
individu, noch als belangenbehartiger van buitenkerkelijken in kwesties als
gelijkstelling van crematie en begrafenis en eed en belofte. De meeste HV-
bestuurders wilden de eerste twee naoorlogse decennia alleen maar in ac-
tie komen voor eigen diensten als humanistische vorming, humanistische
geestelijke verzorging en zendtijd. 
Vanuit het perspectief van nu kan het vreemd lijken dat juist een huma-
nistische beweging, die de autonomie van de mens hoog in het vaandel had
staan, tot begin jaren zeventig nauwelijks in actie kwam waar de vrije keu-
ze van het individu in het nauw kwam. Deze selectieve strijd bleek behal-
ve een kwestie van geld en politieke tactiek vooral een kwestie te zijn van
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ideologie. Bemoeienis met de ander werd door veel humanisten niet gezien
als in strijd met persoonlijke vrijheid, zolang de bemoeienis stimulerend
en niet té sturend was. Het persoonlijke vrij maken van invloeden van bui-
ten via en middels de politiek was voor veel humanisten in het eerste na-
oorlogs decennium geen doel op zich. Het stimuleren van de moraliteit van
de individuele ander werd in de eerste twee decennia juist als de opdracht
van humanisten gezien.
Een meer liberaal uitgangspunt waarin de vrijheid van het individu cen-
traal stond, ongeacht de invulling van die vrijheid (zolang die anderen maar
niet zou schaden), kwam bij een groep humanistische jongeren eind jaren
vijftig op, maar won pas begin jaren zeventig aan populariteit. Met een po-
sitionering van het humanisme voor autonomie én tegen de confessionele
beïnvloeding dacht de meerderheid van humanisten aan maatschappelijk
belang te winnen, en wist het HV humanisten van diverse partijpolitieke
pluimage binnenboord te houden. Ondanks dat het HV meer staatsinmen-
ging op het gebied van arbeid en milieuproblematiek bepleitte dan con-
servatieve liberalen in die tijd, wist het HV met zijn gezicht naar buiten, na-
melijk als beschermer van de autonomie, vaak de eenheid te behouden.
In de homobeweging in de jaren vijftig kreeg de liberaalreformistische op-
vatting over de verhouding tussen het persoonlijke en het politieke meer
ruimte dan in de humanistische beweging. Anders dan de humanisten, die
meenden dat de maatschappij veranderd kon worden via de moraliteit van
de individuele ander, meenden homoactivisten dat de verantwoorde zelf-
ontplooiing van het individu weliswaar noodzakelijk, maar onvoldoende
was om de maatschappij en de situatie voor homoseksuelen te verbeteren.
De homovijandigheid in de maatschappij moest volgens homoactivisten
direct worden aangepakt door te lobbyen voor gelijkwaardigheid van ho-
moseksuelen in het bestaande politiek-maatschappelijke systeem. Hoewel
homoactivisten de directe lobby bij de Nederlandse overheid voor gelijke
rechten pas in de jaren zestig startten, dachten ze in de jaren vijftig het no-
dige voorwerk te doen. Homoactivisten hadden als doel de publieke opi-
nie te veranderen en ondernamen een internationale politieke lobby voor
gelijke rechten voor homoseksuelen. De aandacht voor gelijke rechten van
homoseksuelen is dus geenszins een uitvinding van de jaren zestig. Wel
hadden die activiteiten in de jaren zestig meer succes omdat de homoac-
ceptatie groeiende was. De gelijke rechten-lobby werd aanvankelijk alleen
gelegitimeerd wegens het belang voor de homoseksuele achterban, maar
vanaf midden jaren zestig kreeg de strijd voor gelijke rechten en tegen dis-
criminatie van homoseksualiteit een universele betekenis: de strijd zou de
keuzevrijheid voor iedereen vergroten. De liberaalreformistische opvatting
zou tot begin jaren tachtig in de homolesbische beweging te vinden zijn,
maar zou in deze tijd niet domineren. Daarvoor waren te veel andere, en
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deels concurrerende opvattingen over de verhouding tussen het persoon-
lijke en het politieke in omloop. 

Persoonlijk & politiek, revolutionair gedacht
Als er aan de politiek in de jaren zestig gedacht wordt dan gaat dat vaak
gepaard met het predicaat ‘revolutionair’ of nog algemener: ‘radicaal’. In
dit proefschrift gebruik ik ‘revolutionair’ voor het idee dat totale maat-
schappijomwenteling nodig is om de vervreemding en onderdrukking van
het individu op te heffen. Pas na het failliet van de autoritaire prestatie- en
bezitsmoraal zouden individuen daadwerkelijk vrij worden en zichzelf
ontplooien. Mijn onderzoek laat allereerst zien dat dergelijke revolutio-
naire ideeën, die een langere geschiedenis kennen, eind jaren zestig en in
de jaren zeventig in beide onderzochte bewegingen populair werden. Ten
tweede laat mijn onderzoek ook zien dat deze opvattingen óf geen stand
hielden, zoals in de humanistische beweging, óf zich vermengden met meer
liberaalreformistische strategieën, zoals in de homolesbische beweging.
Het antikapitalistisch geluid was in de jaren vijftig bij humanisten zeker
hoorbaar, ook al riepen deze maatschappijkritische humanisten niet op tot
een daadwerkelijke revolutie. In de humanistische beweging was er bij-
voorbeeld in de eerste twee naoorlogse decennia het humanistische tijd-
schrift De Nieuwe Stem, dat kritisch stond tegenover het kapitalistische
westen. Vooral de eerste jaren kende het HV een groep humanisten die de
maatschappij zelf wilde veranderen. Maar met de anticommunistische stel-
lingname van het HV vanaf  verdwenen veel van deze stemmen uit het
HV. Op sommige momenten, vaak naar aanleiding van actuele wereldpo-
litieke kwesties als kernwapens, herleefden kritische geluiden, maar dat
waren zeker niet altijd antikapitalistische stemmen. Binnen de homobe-
weging waren deze kritische geluiden eveneens minimaal. De te verwer-
pen seksuele houding van de westerse maatschappij werd veelal onafhan-
kelijk van het politiek-economische systeem besproken.
In beide bewegingen groeide eind jaren zestig het antikapitalistisch senti-
ment. De jongeren waren hier meestal de dragers van, maar eerdere gene-
raties namen de kritiek op de prestatie- en bezitsmoraal snel over. Die kri-
tiek sloot goed aan bij de zorgen die humanisten al in de wederopbouw-
tijd hadden geuit over de negatieve gevolgen van industrialisering. Maar
het delen van eenzelfde antikapitalistische cultuurkritiek leidde niet tot
overeenstemming over de oplossing: totale maatschappijomwenteling. Bij
de humanisten zagen we dat het revolutionaire denken heel even opkwam
en ruimte kreeg omdat het jongeren zou aantrekken, maar na een intern
conflict was het revolutionair denken binnen een jaar of twee geheel ver-
dwenen. Ook buiten het HV bleek het revolutionaire humanisme niet lang
te kunnen overleven. In praktijk wist het zich onvoldoende van andere so-
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cialistische groepen te onderscheiden. Het persoonlijke werd in de huma-
nistische beweging in de jaren zestig en zeventig vooral bevrijd binnen en
middels aanpassingen van het bestaande systeem. Antikapitalistische ge-
luiden bleven aanwezig, maar gingen niet meer gepaard met pleidooien
voor een revolutionaire oplossing. 
Binnen de homolesbische beweging was het revolutionaire en antikapita-
listische sentiment van homostudenten- en jongeren eind jaren zestig meer
opgenomen in de mainstream, zoals het COC. De omgang met seksualiteit
werd zowel binnen als buiten de homolesbische beweging geanalyseerd in
relatie tot de inrichting van de maatschappij. De eerst striktere en nu vrij-
ere omgang met seksualiteit zou minder met een veranderende rol van het
christendom te maken hebben en meer met het kapitalisme. De beheersing
van seksualiteit had binnen het kapitalisme zijn nut gehad om autoritaire
en productieve individuen te kweken. Maar met het groeiend belang van
consumptie in plaats van productie voor de werking van het kapitalisme,
kon de beheersing van seksualiteit tot op zekere hoogte losgelaten wor-
den. De vrije bevrediging van seksuele lusten zou namelijk goed passen bij
het latere kapitalisme dat steeds meer zou draaien om het creëren en ver-
vullen van behoeftes. Het COC nam deze antikapitalistische analyse over
in zijn visie en beleid: de bevrijding van seksualiteit werd voortaan gere-
lateerd aan maatschappijhervorming. De vraag die binnen de homolesbi-
sche beweging speelde was niet de vraag of een sociale revolutie wenselijk
was, maar in hoeverre een sociale revolutie afdoende was om mensen te be-
vrijden van (homo)seksuele onderdrukking. Hoewel de antikapitalistische
analyse en oplossingen in de homolesbische beweging veel weerklank von-
den, stond de meerderheid van de homoactivisten vaak ook achter her-
vormingen binnen het bestaande systeem. Voor sommige homoactivisten
en seksueel hervormers ging dat niet ver genoeg. Zij vonden hun heil in
een van de rode clubjes van die tijd. 
Het onmiskenbaar revolutionaire karakter van de jaren zestig kan flink ge-
nuanceerd worden. Binnen de homolesbische beweging verschool zich
achter de revolutionaire retoriek een spectrum aan opvattingen. Er was bij-
voorbeeld geen consensus over wat nu wel en wat nu niet een maatschap-
pelijke structuurverandering behelsde en wat nu wel of niet het stempel
‘revolutionair’ verdiende. Bovendien wisselden in de homolesbische be-
weging de reformistische en de revolutionaire opvatting elkaar af. Bij de
humanisten was het revolutionaire denken voor het grootste deel van mijn
onderzoeksperiode verwaarloosbaar, met uitzondering van de periode
-. Het revolutionair elan kwam in beide bewegingen duidelijk via de
jongeren op, maar werd of snel afgestoten, of het werd gematigd en dif-
fuus. 
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Persoonlijk & politiek, ethisch gedacht
Uit mijn onderzoek blijkt dat eind jaren zestig de ethische opvatting over
de verhouding van het persoonlijke en het politieke was verdwenen of
sterk was veranderd. De verbetering van de moraliteit van individuele an-
deren verdween in de homolesbische beweging en humanistische beweging
als middel om de maatschappij te verbeteren. Mijn onderzoek bevestigt
daarmee Tonkens’ en Duyvendaks conclusie dat in de jaren zestig het
maatschappelijk ideaal van de geleide, verantwoorde zelfontplooiing zijn
draagkracht verloor. 
Geleide, verantwoorde zelfontplooiing karakteriseert goed het dominan-
te humanistische gedachtegoed in het HV van de jaren veertig en vijftig.
Humanisten hadden een taak in het bestrijden van het nihilisme in de sa-
menleving. Zij moesten buitenkerkelijken helpen om een levensbeschou-
wing te vormen, zodat deze groep zichzelf verantwoord zou ontplooien.
De publicaties en radiopraatjes van humanisten over huwelijk, gezin en
opvoeding zouden het morele kompas van buitenkerkelijken moeten ver-
sterken. Humanisten meenden dat morele verbetering van de individuele
ander het middel was om de maatschappij te humaniseren. De maatschap-
pelijke relevantie van het HV was voor de oprichters dan ook overduide-
lijk, maar werd in die tijd niet als ‘politiek’ benoemd.
Ook in het C.O.C. van de jaren veertig en vijftig waren bestuurders sterk
op het verbeteren van de moraliteit van de individuele ander gericht. Zij
hadden een duidelijk doel: dat de homoseksueel in de homovijandige om-
geving zelfbewust werd en zich los wist te maken van de verinnerlijkte
maatschappelijke oordelen. Het C.O.C. zou neuroses onder de achterban
voorkomen, iets wat zowel individuele als maatschappelijke betekenis had.
Net als in de humanistische beweging werd in de homobeweging in de eer-
ste vijftien jaar een focus op fatsoen, verantwoordelijkheidsgevoel en ge-
meenschapszin als gangbare wijze geaccepteerd om zelfontplooiing van de
achterban te stimuleren en de samenleving te verbeteren. Daarmee maak-
te het C.O.C. gebruik van de dominante vorm van politiek in die jaren veer-
tig en vijftig: namelijk via het individu de maatschappij verbeteren. 
Deze ethische opvatting waarbij de moraliteit van de individuele ander
centraal staat, verdween in de loop van de jaren zestig in beide bewegin-
gen. De humanisten hielden er nog lang aan vast, maar een nieuwe gene-
ratie HV-bestuurders schaarde zich achter de liberaalreformistische opvat-
ting: het persoonlijke was niet het aangrijpingspunt om de maatschappij te
veranderen, maar moest juist beschermd worden tegen dergelijke bemoei-
enis. Hulp bij zelfontplooiing werd vanaf eind jaren zestig geïndividuali-
seerd: het was slechts een dienst die individuen van het HV konden afne-
men voor hun eigen welzijn. Een aantal maatschappijkritische jongeren
zag begin jaren zeventig wel de maatschappijveranderende kracht van de
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vormgeving van het eigen persoonlijk leven los van onderdrukkende struc-
turen, maar deze groep verdween snel. De eigen zelfontplooiing kreeg
geen politieke betekenis in het HV.
In de homolesbische beweging verdween de politieke betekenis van de
morele vormgeving van het persoonlijk leven van de individuele ander,
doordat homoactivisten de verhouding tussen het persoonlijke en het po-
litieke meer strategisch gingen begrijpen: de wijze van naar buiten treden
als persoon zou de acceptatie van homoseksualiteit kunnen bevorderen of
tegenwerken. Maar anders dan bij de humanisten kwam in de homobe-
weging eind jaren zestig een andere variant op van deze ethische opvatting.
Ethiek werd in deze nieuwe variant ook gezien als het middel om de sa-
menleving te veranderen, maar was nu niet meer gericht op de ander. De
activisten meenden dat het ethisch vormen van zichzelf en het experimen-
teren met zichzelf in relatie tot de ander, los van bestaande kaders en nor-
men, de samenleving diepgaand zou veranderen. Deze opvatting kreeg
eind jaren zestig wel veel concurrentie van de revolutionaire opvatting die
vooral bij groepen als sekspol heerste.
Midden jaren zeventig culmineerde dit denken over het politieke belang
van het vormen van zichzelf in de homolesbische beweging in utopische
praktijken van lesbisch-feministen en flikkers. Door de betrokkenen werd
dit vormen van een zelf, leven en handelen als de enige vorm van politiek
gezien die, anders dan de institutionele politiek, een echte verandering in
de wereld kon bewerkstelligen. Gelijktijdig werd door een groep homo-
activisten de politieke betekenis van deze gerichtheid op het eigen per-
soonlijke leven en zijn betwijfeld of niet herkend. Veel activisten begrepen
de vormgeving van het eigen persoonlijke leven pas als politiek wanneer
die werd uitgelegd als middel om de bestaande maatschappij te verande-
ren. Kortom wanneer ze als een strategie werd gebracht.

Persoonlijk & politiek, voorwaardelijk gedacht
Het idee dat het veranderen van het persoonlijk leven een voorwaarde was
om politiek bezig te kunnen zijn, is in beide bewegingen vooral in de ja-
ren zeventig te vinden. Bij humanisten zien we in de eerste twintig jaar de
opvatting domineren dat als het goed zit met de levensbeschouwing van
een buitenkerkelijke, die buitenkerkelijke wel in zijn individuele leven po-
litiek stelling zal nemen. Maar politieke betrokkenheid verschijnt hier
vooral als een gevolg van een juiste persoonlijke vorming en niet als doel
op zich waarvoor het HV mensen zou willen mobiliseren. Vooral met de
entree van de vrouwen- en homogroepen eind jaren zeventig is de voor-
waardelijke opvatting in het HV-hoofdbestuur terug te vinden: het bezig
zijn met het veranderen van het eigen, persoonlijk leven wordt door het
HV-hoofdbestuur begrepen als een vorm van empowerment. Het groeps-
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gewijs bezig zijn met het persoonlijk leven zou de weerbaarheid van vrou-
wen en homo’s stimuleren, waardoor ze zich uiteindelijk beter konden
gaan inzetten voor het HV en voor andere goede maatschappelijke doelen.
Een soortgelijke opvatting heerste in het COC. In de eerste helft van de ja-
ren zeventig werd nog gevreesd dat de gerichtheid op het persoonlijke de
actiebereidheid van de leden zou verminderen. Vanaf midden jaren zeven-
tig werd in toenemende mate het vormen van een eigen identiteit en le-
venswijze begrepen als een noodzakelijke fase voor het politiek bezig kun-
nen zijn. De vormgeving van het persoonlijke zou niet automatisch de
maatschappij veranderen, maar was een voorwaarde om überhaupt met
iets als maatschappijhervorming bezig te kunnen zijn. Hoewel tijdgeno-
ten meenden dat de aandacht voor identiteit in de homolesbische bewe-
ging in de jaren zeventig vergelijkbaar was met de aandacht voor identi-
teit in de vroege jaren van het COC, waren er wel degelijk twee verschil-
lende opvattingen over de verhouding tussen het persoonlijke en politie-
ke aanwezig. In de jaren vijftig werd het veranderen en vormgeven van het
individuele leven van de ander vooral als een middel voor maatschappij-
verandering gezien. Dat zelfaanvaarding en zelfontplooiing ook de be-
reidheid kon vergroten van homoseksuelen om zich in te zetten voor de
beweging werd weliswaar opgemerkt, maar was niet de primaire reden om
zich met het persoonlijk leven van de achterban bezig te houden.

Persoonlijk & politiek, strategisch gedacht 
Het inzetten van het persoonlijke (de identiteit en het eigen leven) als een
politiek strategisch middel was in de jaren zestig en zeventig geen nieuw
fenomeen. Voor beide bewegingen gold dat zichzelf identificeren als hu-
manist of homoseksueel ook strategisch werd ingezet om doelen buiten je-
zelf te bereiken. Het jezelf als humanist presenteren liet zien dat gods-
dienst niet het alleenrecht had op ethisch verantwoord leven. Humanisten
werden vanaf de oprichting aangespoord om de zichtbaarheid van huma-
nisme als levensbeschouwing te vergroten. En ook voor de homolesbische
beweging werd het uitkomen voor de eigen homoseksualiteit in de jaren
vijftig al gezien als een manier om de ‘kring der welwillenden’ uit te brei-
den. 
In de homolesbische beweging groeide begin jaren zestig het belang van
deze strategie. Het uitkomen voor de eigen homoseksualiteit werd in de
jaren vijftig in de eerste plaats moreel begrepen, als resultaat van de juiste
zelfontplooiing en een middel om waarachtig en eerlijk te leven en pas op
de tweede plaats als strategie. In de jaren zestig werd het uitkomen voor
de eigen homoseksualiteit steeds vaker gezien als een politiek instrument
op zich. De homo-identiteit was een middel om begrip te kweken bij he-
teroseksuelen. Vanaf midden jaren zestig namen homoactivisten weer af-
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stand hiervan. Later, eind jaren zestig, laaide de discussie over het tonen
van je homoseksualiteit weer op, nu niet als middel om ‘goodwill’ te kwe-
ken maar om anderen te confronteren. Eind jaren zeventig was deze stra-
tegische opvatting sterk binnen de flikkerbeweging te vinden. Zij zetten
zichzelf vaak als levend actiemiddel neer om de samenleving te provoce-
ren en te laten zien dat er alternatieven waren voor de gevestigde percep-
tie van mannelijkheid en intimiteit.
Binnen de humanistische beweging kwam eind jaren zeventig versterkt de
noodzaak naar voren om als humanist naar buiten te treden en hiermee de
zichtbaarheid van humanisme te vergroten. Meer dan ooit maakte het HV

zich sterk voor belangenbehartiging van de eigen groep, hetgeen zich ver-
taalde in het bestrijden van achterstelling van buitenkerkelijken op alle
fronten. Of dit nu ging om de strijd voor een evenredige verdeling van bur-
gemeestersbenoemingen over buitenkerkelijken en confessionelen of om
gelijke behandeling van eigen diensten, zoals de hoeveelheid zendtijd die
humanisten kregen. 

Verschillen tussen de bewegingen
Uiteraard stonden in de onderzochte periode niet alle humanistische en
homoseksuele neuzen binnen de eigen beweging dezelfde kant op. Er wa-
ren duidelijke verschillen tussen afzonderlijke groepen in elk van de twee,
zoals ook in voorgaande hoofdstukken te lezen is. Desondanks zijn er tus-
sen de twee bewegingen duidelijk verschillen te ontwaren door niet alleen
te kijken naar de aanwezigheid van opvattingen over de verhouding tus-
sen persoonlijk en politiek, maar ook naar de dominantie van bepaalde op-
vattingen in een bepaalde periode. Deze verschillen tussen de bewegingen
zal ik nu verder analyseren.
Voor de periode - viel allereerst op dat de ethische opvatting over
de verhouding tussen het politieke en het persoonlijke in de vorm van de
geleide, verantwoorde zelfontplooiing veel van het doen en denken van
beide de bewegingen beschreef. Tegelijkertijd viel er een verschil op. Het
denken en doen van de humanistische beweging werd gekenmerkt door de
hegemonie van deze ethische opvatting. Die hegemonie was in de homo-
beweging niet te vinden. De homoactivisten zagen zowel in de moraliteit
van het individu het aangrijpingspunt tot verandering, als in de maat-
schappij zelf. 
Dit verschil moet vooral begrepen worden vanuit de verschillende posities
die elk van de bewegingen in de samenleving innamen. Waar humanisten
op landelijk niveau als gesprekspartner erkend werden door de politieke
en intellectuele elite, bevonden homoactivisten zich in een situatie van re-
pressie: homoseksualiteit (boven de  jaar) was weliswaar niet verboden,
maar kon wel iemand zijn of haar sociale positie, woning en baan kosten.
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Juist door de repressie van homoseksualiteit meenden homoactivisten niet
voldoende te hebben aan het standaard format dat in die tijd heerste voor
maatschappijverandering: namelijk via de moraliteit van het individu. Mo-
rele zelfontplooiing van de individuele ander was een onvoldoende reme-
die om de situatie voor homoseksuelen te verbeteren: de homovijandigheid
van de maatschappij diende op het niveau van maatschappij en wetgeving
aangepakt te worden.
Aan het einde van de jaren zestig lijkt het denken en doen van de huma-
nisten en de homoactivisten vergelijkbaar te zijn: de dominantie van de
ethische opvatting in de vorm van de geleide, verantwoorde zelfontplooi-
ing verdwijnt gaandeweg en wordt aangevuld door een wirwar van naast
elkaar, in conflict en in harmonie verkerende opvattingen over de verhou-
ding tussen persoonlijk en politiek. Het persoonlijke was in elk van de be-
wegingen – voor de humanisten begin jaren zeventig en voor de homo-
seksuelen eind jaren zestig – iets wat beschermd moest worden middels het
bestaande politiek-maatschappelijke systeem (liberaalreformistisch), een
middel om de samenleving te confronteren en op te voeden (strategisch),
een doel van de revolutie (revolutionair), een plek waarmee je de maat-
schappij kon doorgronden (epistemologisch), een voorwaarde voor actie
(voorwaardelijk) en een plek waar je de maatschappij kon veranderen
(ethisch in de vorm van vrijheidspraktijk). 
Bij humanisten maakte deze wirwar aan opvattingen binnen twee jaar
plaats voor een nieuwe hegemonie van de liberaalreformistische opvatting:
het persoonlijke was vanaf  vooral iets wat beschermd diende te wor-
den middels de bestaande politieke orde. Heel even werd eind jaren ze-
ventig onder invloed van feministisch gedachtegoed het politieke belang
van de gerichtheid op het persoonlijke ook bij de humanisten een kwestie,
maar dat bleef beperkt; slechts voor de vrouwen zou het nodig zijn zich
met het persoonlijke bezig te houden. Die aandacht voor het persoonlijk
leven was volgens het HV-bestuur vooral relevant opdat de vrouwen zich
daardoor beter konden gaan inzetten voor het grotere humanistische ver-
haal. In de homolesbische beweging daarentegen, bleef de wirwar van op-
vattingen vanaf de zomer van  tot zeker eind jaren zeventig bestaan,
zonder dat een van de opvattingen een dominante positie innam. 
In de homolesbische beweging was ‘alles’, het persoonlijke, dus veel lan-
ger politiek dan in de humanistische beweging. De verschillen in samen-
stelling en ideologie van elk van de bewegingen zijn belangrijke factoren
om dit verschil tussen de bewegingen te verklaren. In beide groepen lag,
in lijn met de ethische opvatting, in de eerste twee naoorlogse decennia een
focus op jongeren als een groep die zij dienden op te voeden. Eind jaren
zestig was de zorg om jongeren bij humanisten verschoven: het ging hen
nu niet alleen om de generatie van de toekomst op te voeden, maar om jon-
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geren aan zich te binden. De achterban vergrijsde en het ledental stag-
neerde. Kortom, het ging om het voortbestaan van het HV. Om het HV aan-
trekkelijk te maken voor jongeren vond de nieuwe generatie bestuurders,
zelf in de dertig of begin veertig, dat het HV als een democratische vereni-
ging ruimte moest bieden aan andere opvattingen over de maatschappelijke
betekenis van humanisme. Deze generatie bestuurders, die haar ethische
opvatting in toenemende mate inwisselde voor een liberaalreformistische
opvatting over politiek, stond zelf niet open voor andere opvattingen,
maar gaf uitsluitend om strategische redenen in het HV de ruimte voor deze
afwijkende opvattingen. Het conflict tussen de groepen leidde dan ook di-
rect tot het verdwijnen van de revolutionaire, ethische en epistemologische
opvatting uit het HV. Dat die opvattingen ook niet buiten het HV in hu-
manistische groepen stand hebben weten te houden, had te maken met de
vaagheid van de betekenis van humanisme in deze groepen: zonder een uit-
gesproken ongodsdienstig karakter wist dit humanisme zich niet te on-
derscheiden van andere groepen die zich bezighielden met de zelfont-
plooiing via een sociale revolutie, bewustwording en utopische praktijken.
Het COC had daarentegen geen zorgen om het aantal jongeren in zijn ver-
eniging. Door het wetsartikel bis kon het COC sowieso alleen jongeren
boven de  welkom heten. Jongeren onder de  konden bij het COC tot
 niet terecht. De vereniging verwelkomde en ondersteunde dan ook
van harte de aparte homojongeren- en studentengroepen die vanaf  in
de studentensteden verschenen. De meerderheid van het bestuur en het
congres stond (tot op zekere hoogte) open voor de visie van jongeren die
zelf het COC wilden veranderen. Vanaf de oprichting van het COC hadden
homoactivisten zich steeds opengesteld voor nieuwe opvattingen over sek-
sualiteit en zich die toegeëigend indien zij er ook homoseksualiteit goed
aan wisten te relateren. Zo sloten homoactivisten in de jaren vijftig aan bij
het ethische denken over seksualiteit in de geestelijke volksgezondheids-
beweging, en midden jaren zestig bij het liberaalreformistisch denken over
seksualiteit in jongeren- en kunstenaarsgroepen en de NVSH. Het was dan
ook niet vreemd dat de meerderheid van de homoactivisten in het COC

eind jaren zestig openstond voor het nieuwe denken over de politieke be-
tekenis van (homo)seks in de homostudentengroepen en jongerengroepen.
Net als eerder werd het nieuwe denken tot op een zekere hoogte opgeno-
men in het COC, en konden homostudenten en homojongeren hun plek
vinden binnen het COC toen de studentenwerkgroepen en jongerengroe-
pen verdwenen.
Toch was er een grote kans geweest dat de revolutionaire, ethische en epi-

stemologische opvattingen over de verhouding tussen persoonlijk en po-
litiek ook zouden zijn verdwenen in de homolesbische beweging, als idee-
ën uit het Amerikaanse radicaalfeminisme niet waren aangeslagen in de
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Nederlandse feministische beweging, en met name bij homoseksuele vrou-
wen. De receptie van het radicaalfeminisme in beide bewegingen is be-
langrijk om de verschillen tussen de bewegingen vanaf  te begrijpen.
De humanistische beweging benaderde feminisme als een van de vele stro-
mingen in de maatschappij die de autonomie van de mens, in dit geval van
de vrouw, wilden stimuleren en wilden beschermen. Dit was een visie die
humanisten ondersteunden, maar niet een waar ze direct concurrentie van
ervoeren. Humanisten meenden daarnaast dat het humanisme dit feminis-
me in ideologie zou overstijgen, aangezien humanisten niet de vrouw maar
de mens centraal zetten. Vanuit hun visie ondersteunden de humanisten de
liberaalreformistische strijd voor gelijke rechten en kansen van vrouwen
voldoende. Verder was er weinig interesse om zich met de ontwikkelingen
in het feminisme bezig te houden. Het HV zag daarvoor ook niet direct de
noodzaak, want het trok ongeveer evenveel vrouwen als mannen aan. Hu-
manisten wilden vooral jongeren (ongeacht hun sekse) aantrekken, daar
was immers tekort aan. Veel ontwikkelingen in het feminisme gingen zo
aan het HV voorbij. 
Bij de homolesbische beweging lag dat anders: het (radicaal) feminisme had
daar veel meer invloed. Vanaf het begin hadden homoactivisten gemeend
dat seksualiteit samenhing met opvattingen en (on)gelijke waardering van
sekse in de maatschappij. Seksuele bevrijding en bevrijding van traditio-
nele genderrollen ging in hun ogen hand in hand. En ook na de teloorgang
van het geloof in de derde-sekse-theorie bleef deze verbinding in stand. Op
het moment dat er minder gedacht zou worden in termen van man of
vrouw, zou de vraag met wie je het bed deelt er immers ook niet meer toe
doen. Sekse was dus altijd een aandachtspunt van homoactivisten en de
mannelijke en vrouwelijke homoactivisten volgden de ontwikkelingen in
het feminisme nauwgezet. Homoseksuele vrouwen waren vaak bij beide
bewegingen betrokken. 
De groeiende vrouwen- en feministische beweging eind jaren zestig werd
door het COC niet alleen als bondgenoot gezien in de strijd voor gelijke
waardering van sekse en seksueel gedrag, maar ook als concurrent. Al van-
af zijn oprichting had het COC wat betreft sekse een gemengde beweging
willen zijn, maar dat bleek lastig realiseerbaar. Vrouwen vormden vanaf de
oprichting nooit meer dan twintig procent van het ledental. En nu vonden
steeds meer homoseksuele vrouwen in de feministische beweging hun plek
en verlieten het COC. De ethische en epistemologische opvattingen waren
in eerste instantie vooral erbuiten te vinden, in lesbisch-feministische ac-
tie- en praatgroepen. Maar door de aanwezigheid van homovrouwen in het
COC die zich aangetrokken voelden tot het lesbisch-feminisme, bleven de
opvattingen ook daar circuleren. Het politieke belang van het vormen van
een eigen identiteit werd dankzij de vertaling die flikkergroepen aan der-
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gelijk feminisme hadden gegeven, een discussie in het COC. Op het mo-
ment dat in de feministische beweging het persoonlijk bezig zijn steeds
minder als politiek werd gezien, groeide in de homolesbische beweging,
zowel in het COC als in de lesbisch-feministische en flikkeractiegroepen,
het politieke belang dat aan het bezig zijn met het persoonlijke leven werd
gehecht. 

De politieke veranderingen in de jaren zestig 
Ondanks de verschillen tussen de twee bewegingen is er duidelijk een pe-
riode in beide bewegingen waarin ‘alles politiek’ bleek: de periode tussen
 en . Dan komen de zes opvattingen in beide bewegingen gelijk-
tijdig voor. Dus heel kortstondig, begin jaren zeventig, was alles inderdaad
politiek. Het waren vooral de jongeren die begin jaren zeventig drager wa-
ren van verschillende opvattingen over de verhouding van het persoonlijke
en het politieke. De oudere generatie bleek in beide bewegingen in deze
periode een meegaande positie in te nemen en mee te bewegen met de jon-
geren. Maar dat had, zoals de humanistische beweging laat zien, ook dui-
delijk zijn grenzen. Met het verdwijnen van veel van de actieve huma-
nistische jongeren in  verdwenen ook veel van de andere opvattingen
van politiek dan de liberaalreformistische uit deze beweging. In de homo-
lesbische beweging bleven alternatieve opvattingen wel circuleren. Vooral
feministen hebben er aan bijgedragen dat het persoonlijke in de homoles-
bische beweging een stuk langer op allerlei manieren politiek bleef.
Toch was er in de jaren zestig ook een duidelijke verandering aanwijsbaar
die stand hield en breder gedragen werd dan door jongeren of (radicaal)
feministen en flikkers alleen. Ook de zittende bestuurders namen in elk
van de twee bewegingen vanaf midden/eind jaren zestig afscheid van de
vanzelfsprekendheid van de jaren vijftig dat zij via het verbeteren van de
moraliteit van individuele anderen de maatschappij zouden verbeteren.
Ethiek, het vormgeven van het eigen leven, zijn en bestaan, bleef in som-
mige kringen wel een politieke betekenis houden, maar steeds minder als
iets waartoe iemand anders je kon aanzetten. Dat bevestigt de conclusie
van Duyvendak dat sinds eind jaren zestig zelfontplooiing en maakbaar-
heid los van elkaar kwamen te staan: zelfontplooiing bleef het ideaal, maar
was niet iets wat door anderen geleid kon worden.

De historiografie herzien

De historiografie van de homolesbische beweging
Mijn onderzoek stelt de historiografie over de homolesbische beweging op
een aantal belangrijke punten bij. Allereerst had de repressie van homo-
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seksualiteit een andere uitwerking op het denken en doen van de beweging
dan tot nog toe is aangenomen. In de historiografie over de homolesbische
beweging is de repressie van homoseksualiteit vaak opgevoerd als verkla-
ring waarom het COC zich naar binnen keerde, meer gericht was op het in-
dividu en diens fatsoen dan op de maatschappij. In dit proefschrift heb ik
argumenten aangevoerd voor de omgekeerde stelling: de repressie was re-
den dat het COC zich wel degelijk ook in de jaren vijftig op de maatschap-
pij richtte. De hulp bij zelfontplooiing zou de situatie van homoseksuelen
immers niet afdoende verbeteren. De homovijandige maatschappij moest
ook op andere manieren worden aangepakt, namelijk met een lobby en
met voorlichting. Op het moment dat de acceptatie van homoseksualiteit
groeide konden homoactivisten wel gerichter acties ondernemen om ge-
lijke rechten te krijgen, wat homoactivisten er overigens niet van weerhield
om in tijden van repressie daar wel de nodige energie en aandacht aan te
besteden.
Dankzij mijn onderzoeksaanpak ben ik deze uitwerking van repressie op
het spoor gekomen. Door consequent de bewegingen in hun context te be-
schouwen en een ruime opvatting van politiek te hanteren, kon ik immers
de focus van homoactivisten op het individu en diens moraliteit begrijpen
als een veelvoorkomende vorm van politiek in die tijd, in plaats van iets
wat typisch zou zijn voor de homobeweging en een antwoord op de situ-
atie waarin zij zich bevond. Daarmee bekritiseer ik ook het beeld van de
homobeweging als schuilkelder. Ik presenteer de beweging immers als een
sociale beweging gericht op maatschappelijke verandering, via het indivi-
du en via de maatschappij. De homoactivisten van het vroege COC worden
daarmee ook gered van oordelen als ‘timide’. Er gebeurde van alles in de
jaren zestig in de homolesbische beweging. Maar qua strijdbaarheid moet
deze periode niet als breuklijn in de geschiedenis van de homobeweging
worden begrepen. 
Een ander resultaat van mijn onderzoek relativeert ook die vermeende
breuk tussen de homoactivisten uit de jaren vijftig en de veelal jonge,
strijdbare homoactivisten eind jaren zestig die het COC op het spoor van
maatschappelijke hervorming en seksuele revolutie gezet zouden hebben.
Het waren niet de homostudenten die voor het eerst de maatschappij aan-
wezen als de oorzaak van het probleem voor homoseksuelen. Het COC zag
vanaf het begin reeds de maatschappij als de oorzaak. Ook het liberaalre-
formistische denken over seksualiteit waarvoor Zeldenrusts rede als exem-
plarisch wordt gezien, werd niet pas op aandringen van de homostuden-
ten- en jongeren omarmd. Het COC-bestuur had zich dat denken reeds toe-
geëigend voordat de homostudenten zich ermee gingen bemoeien. 
Tot slot heeft de bestaande literatuur weinig aandacht besteed aan de in-
vloed van het feminisme op de homolesbische beweging. Het voortleven
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van de epistemologische en ethische opvattingen over de verhouding tus-
sen het persoonlijke en het politieke in de homolesbische beweging is zo-
wel direct als indirect aan feministen in de beweging toe te schrijven.

De historiografie van de humanistische beweging
Ook kan ik met mijn onderzoek op een belangrijk punt de historiografie
van de humanistische beweging herzien. Het heersende beeld is dat 
een omslagpunt was. Toen zouden humanisten niet alleen meer zijn gaan
strijden voor de erkenning van humanisme en voor gelijke rechten van bui-
tenkerkelijken (de kleine strijd), maar zou het tijd zijn geworden voor de
grote strijd: de strijd tegen nihilisme in de samenleving. Dit beeld van het
HV als bestrijder van wettelijke achterstelling van buitenkerkelijken moet
voor de eerste twee naoorlogse decennia bijgesteld worden. Het HV-be-
stuur kaartte niet alle kwesties aan die als bevoorrechting van gelovigen in
die tijd begrepen werden. Het ging het HV niet om gelijkstelling van bui-
tenkerkelijken an sich. Slechts wanneer die gelijkstelling te maken had met
hun initiatieven om de moraliteit van het buitenkerkelijke individu te ver-
beteren, het HV zelf en zijn diensten, roerden de HV-bestuurders zich. 
Door het HV te lezen vanuit het maatschappelijk ideaal van geleide, ver-
antwoorde zelfontplooiing wordt ook duidelijk dat fatsoen in de beweging
van humanisten veel minder strategisch werd ingezet dan tot nog toe is
aangenomen. Veel historici menen dat humanisten uit tactische motieven
niet voorop liepen wat betreft seksualiteit en gezin. Zij zouden dus in we-
zen wel vooruitstrevend zijn, maar hier niet voor uitkomen. De nadruk
van humanisten op fatsoenlijk gedrag was wel degelijk een belangrijk be-
standdeel van hun hulp aan buitenkerkelijken om zich verantwoord te ont-
plooien. Humanisten deden dus niet alsof zij fatsoenlijk waren, ze waren
het en wilden het zijn, en wilden dat anderen het ook zouden worden. 

Het verband tussen seksuele en religieuze veranderin-
gen opnieuw bekeken

Op de omslag van een recent themanummer van het Amsterdams Socio-
logisch Tijdschrift, De Seksparadox lezen we: ‘Met de seksuele revolutie
van de jaren zestig namen we afscheid van de ouderwetse tijd van reli-
gieuze onderdrukking en omarmden we een moderne tijd van seculiere
emancipatie’. Daarmee suggereren de redacteuren een direct verband tus-
sen secularisering en seksuele emancipatie. Mijn boek compliceert dat ver-
band. De homobeweging was opvallend stil over deze ‘religieuze onder-
drukking van seksualiteit’. Was in de jaren vijftig de maatschappij in het
algemeen met haar traditionele antiseksuele moraal het probleem, eind ja-
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ren zestig werd de vijand het kapitalistisch systeem dat seksuele bevrijding
alleen toeliet wanneer het de prestatie- en autoriteitsmoraal zou onder-
steunen. Religie was weliswaar een aandachtspunt voor homoactivisten, zo
onderhielden zij contacten met religieuze deskundigen, maar werd niet als
vijand neergezet. Noch vóór, noch in de jaren zestig en zeventig. Saillant
detail is dat eind jaren zeventig de werkgroep atheïstische flikkers geweerd
werd uit de Utrechtse COC-afdeling, omdat die door de tegenstanders als
discriminerend tegen christenen werd gezien. Daarmee sluit ik aan bij
Oosterhuis en Bos die beiden het idee problematiseren dat homoaccepta-
tie een product was van ontkerkelijking.1067

Meer nog dan mijn onderzoek naar de homobeweging is het mijn onder-
zoek naar de humanistische beweging dat het verband tussen ontkerke-
lijking en seksuele emancipatie op losse schroeven zet. Niet alleen kun-
nen we religie in de jaren zestig niet eenduidig als belemmerend opvatten
voor seksuele emancipatie, ook kunnen we secularisten uit die tijd niet
eenduidig beschouwen als voorhoede in de seksuele emancipatie. On-
godsdienstige humanisten onderschreven de traditionele moraal in de ja-
ren vijftig grotendeels. Niet uit strategische overwegingen, maar uit over-
tuiging. Het HV wilde de buitenkerkelijke massa aanzetten en opvoeden
tot verantwoorde zelfontplooiing. Ook in de humanistische beweging
vond een zogenaamde ‘seksuele revolutie’ plaats, waarin de vrije keuze
van het individu boven de noodzaak tot verantwoorde zelfontplooiing
werd geplaatst. 
Vanuit de humanistische beweging bekeken vindt de discursieve gelijk-
stelling van secularisme aan seksuele vrijheid (het ‘sexularisme’) haar oor-
sprong in de jaren zeventig. Met de dominante liberaalreformistische in-
terpretatie van de verhouding van het persoonlijke tot het politieke vanaf
 begonnen humanisten religie tegenover seksuele vrijheid en vrouwen-
emancipatie te plaatsen, iets wat heden ten dage niet is weg te denken uit
de discussie over (homo)seksualiteit, vrouwen en religie. Vermoedelijk
kwam in de homobeweging die gelijkstelling van secularisme met seksue-
le vrijheid op in de jaren tachtig, op het moment dat binnen deze bewe-
ging ook de liberaalreformistische opvatting dominant werd. Nader on-
derzoek naar de politiek van de homolesbische beweging in de jaren
tachtig dient dat verder uit te wijzen.
De jaren zestig als periode van seksuele emancipatie en secularisatie wor-
den ten onrechte gebruikt om het (homo)seksueel nationalisme in Neder-
land te ondersteunen. Er veranderde inderdaad van alles op seksueel ge-
bied in Nederland in de lange jaren zestig, maar bij alle groepen. En dat
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had, veel meer dan met religie, te maken met de omslag van het dominan-
te ethische denken over de verhouding tussen het persoonlijke en het po-
litieke naar het liberaalreformistisch denken. Een omslag die ook bij on-
godsdienstige humanisten plaatsvond. De jaren zestig verschijnen in mijn
onderzoek vooral als de periode waarin deze tegenstelling tussen religie en
seksuele vrijheid actief geconstrueerd werd door secularisten zoals de hu-
manisten. 

Tot slot: was alles politiek?

Wat kunnen we nu na dit alles zeggen over de collectieve beeldvorming
over ‘de jaren zestig’? Was alles inderdaad politiek? Dit boek laat zien dat
die herinnering grond heeft, maar alleen als we een korte periode in de ja-
ren zeventig in ogenschouw nemen. Wat gelijktijdig ook opvalt, is dat voor
de humanistische beweging de belangrijkste verandering in ‘de jaren zestig’
niet zozeer het politiseren van het persoonlijk leven was, maar eerder het
depolitiseren. Had het persoonlijk leven vanuit een ruime definitie van po-
litiek gezien vanaf de Tweede Wereldoorlog een politieke betekenis, van-
af  zagen humanisten het persoonlijk leven vooral als een privézaak die
beschermd moest worden door de politiek. Dat levert het beeld op van een
beweging die zich in de parlementair politieke arena begaf met als doel het
persoonlijk leven te depolitiseren. Was voor veel homoseksuele en lesbi-
sche activisten tot begin jaren tachtig ‘alles’ politiek, vanaf  was alles
voor de humanisten juist minder politiek dan ooit. 
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Geraadpleegde bronnen en literatuur

Primaire bronnen

Archieven
Gebruikte afkortingen van instanties:
HHC: Humanistisch Historisch Centrum
IISG: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
NA: Nationaal Archief
UA: Het Utrechts Archief

Overige afkortingen
AJAH: Amsterdamse Jongeren Aksiegroepen Homoseksualiteit (AJAH) 
COC: Cultureel Ontspannings Centrum
FSWH: Federatie Studentenwerkgroepen Homoseksualiteit (FSWH)
HV: Humanistisch Verbond
NVSH: Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming
PvdA: Partij van de Arbeid

Atria:
Archief Maaike Meijer (-)
Archief Sjuul Deckwitz (ca. )
Archief Marleen Heeman (-)
Archief Marjan Sax (-)

HHC:
Archief Homowerkgroep HV
Archief HV Amsterdam 
Archief C.H. Schonk
Interview Casper Vogel met Jaap van Praag ()
Interview Hannie Singer Dekker ()

IISG:
Archief AJAH (-)
Archief COC Afdelingsarchieven (-)
Archief Flikkerfront ()
Archief FSWH (-)
Archief Greet Burger (-)
Archief Henk Wildschut (-)
Archief Mieke van Kasbergen (-)
Archief Nieuw Lila (-)
Archief NVSH (-)
Archief Tijdschrift Dialoog (-)
Archief Orpheus (-)
Archief PvdA. Humanistische werkgemeenschap (-)

NA:
Archief van het COC (, -)
Archief van de Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid
Archief van het ministerie van Defensie, Bur. Secretaris-Generaal
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Archief van W. Drees 
Archieven van de Ministeries voor Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK)

en van Algemene Zaken (AZ) (, -, )

UA:
Archief Humanistisch Verbond (-)
Archief Humanistische Jongeren Gemeenschap (, -, )
Archief Stichting Humanistisch Jongeren Centrum (-)

Voorzee:
Archief Humanistisch Verbond (-), op dit moment in bewerking bij UA.

Periodieken
Deel I De humanistische beweging
De Dageraad. Populair orgaan voor cultuur en wetenschap ()
De Libertijn. Maandblad voor buitenkerkelijke jongeren. Orgaan van de Humanistische Jon-

geren Gemeenschap (-) 
De Nieuwe Stem. Maandblad voor cultuur en politiek (-)
De Vrijdenker. Weekblad van de vrijdenkersvereniging de Dageraad (-)
Ego. Maandblad van de humanistische geestelijke verzorging in de krijgsmacht (-,

systematisch geraadpleegd tot )
Het Woord van de Week. Orgaan van het Humanistisch Verbond (-)
Humanist. Maandelijkse uitgave van het Humanistisch Verbond (-, systematisch ge-

raadpleegd tot )
Humanistische Documentatiedienst (-)
Humanistisch Verbond Mededelingenblad (-)
Humanitas. Orgaan van de vereniging voor maatschappelijk werk op humanistische grond-

slag (-)
In en Om het Humanistisch Verbond. Mededelingen voor de leden (-)
Mens en Wereld. Maandblad voor buitenkerkelijken (-)
Rekenschap. Driemaandelijks tijdschrift voor wetenschap en kultuur (-, systematisch

geraadpleegd tot )

Deel II De homolesbische beweging
COC Periodiek (-)
De Schakel (-)
De Schakelkrant (-)
Dialoog (-)
Flikkerkrant. Uitgave van de Rooie flikkerfraksie van de Nijmeegse jongeren werkgroep ho-

moseksualiteit (-)
Flikkerlicht. Uitgave stichting flikkerfront (-)
Homologie (-, systematisch geraadpleegd tot )
ICSE Newsletter (-)
Info. Uitgave van Amsterdamse Aktiegroep Seksualiteit, waarin verenigd AJAH, COC en

NVSH. (-)
Informatiebulletin Dialoog (-)
Levensrecht. Maandblad voor vriendschap en vrijheid (-)
Lover. Driemaandelijks literatuuroverzicht voor de vrouwenbeweging (-, systema-

tisch geraadpleegd tot )
Maandbericht ()
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Mietje. Een krant van flikkers (-)
Orgaan en Mededelingenblad van het Wetenschappelijk, Cultureel en Ontspanningscentrum

Shakespeare Club (-)
Paarse September (-)
Proefding (-)
Rechts richten. Officieel maandblad uitg. van de Nederlandsche beweging van rechtsgerich-

te homofielen. ()
Sec. Informatiebulletin van de Nederlandse Vereniging van Homofielen COC (-)
Sek. (-)
Seq (-)
Seqtant. Eenmalige gezamenlijke uitgave van de NVSH en het COC ()
Sextant. Maandblad van de NVSH (-, systematisch geraadpleegd tot )
Sik. Kaderblad Nederlandse Vereniging van Homofielen COC -

Vriendschap (-)
Vrouwenkrant: wordt gemaakt door een aantal vrouwen rond het Vrouwenhuis in Amster-

dam. (-)

Digitale bronnen
Verslag der Handelingen van de Eerste Kamer der Staten Generaal (HEK) & Verslag der

Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal (HTK) en bijbehorende aan-
hangsels, geraadpleegd via http://www.statengeneraaldigitaal.nl/.

Kranten (Het Vrije Volk, De Tijd De Maasbode, De Leeuwarder courant, Nieuwsblad van
het Noorden, De Telegraaf, Nederlands dagblad. Gereformeerd gezinsblad, Friese Koerier,
Rotterdamsch Parool, Nieuw Israëlitisch Weekblad), geraadpleegd via http://www.del-
pher.nl/

Overige primaire bronnen
Deel I De humanistische beweging
Ankum, J. A. (e.a.) () Humanisme en sociale gerechtigheid. Rapport van een commissie,

ingesteld door het hoofdbestuur bij besluit van  oktober . Utrecht: HV. 
Banning, W. () Wat dunkt u van de mens? Arnhem: Van Loghum Slaterus.
Banning, W. () Het Humanistisch Verbond in Nederland. Wending (), -

Bonger, H. ()  jaar Humanistisch Verbond. Bouwstenen tot de geschiedenis van het Hu-
manistisch Verbond. Utrecht: HV.

Brandt Corstius, J.C. () Humanisme en Oorlog. Voor studiegroepen van het Huma-
nistisch Verbond. HV: Utrecht.

Brandt Corstius, J.C., Dubbink, C.W., Hudig, J.C. e.a. () Rapport van de echtschei-
dingscommissie ingesteld door het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond, Utrecht:
HV.

Breman-Schouten, C.A., Dupuis, P.J.F., Groen, J., e.a. () Conceptieregeling. (Nederlands
Gesprek Centrum, no. ). Den Haag: W.P. Van Stockum & Zoon.

Bruijn, G. de () Het Humanistisch Verbond. Rob Tielman: machtspositie van confessio-
nelen onevenredig groot. Roos in de Vuist  (april), -.

Cannegieter, H.G. () ABC voor Mens en Samenleving. Utrecht: HV.
Cohen, J., Lips, H.J., Van Praag, J.P., Schut, P. & Vijlbrief, I. () Humanistische vorming.

In Handboek voor functionarissen van het Humanistisch Verbond (pp.-). Utrecht: HV.
Constandse, A. () De onzedelijkheid der christelijke huwelijksmoraal. Den Haag: De Al-

batros.
Constandse, A. () Sexuele nood en fascisme. Den Haag: De Albatros.
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Cornelissen, L.H., Diemer-Lindeboom, F.T. & WillingePrins-Visser, C.W. e.a. ( []) 
De arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin. (Nederlands Gesprek Centrum, no. ).

Kampen [etc]: Kok [etc].
Drukker, B., Evers, F., Gelder van, L., e.a. ([]) Rapport Humanisme en opvoeding.

Utrecht: HV.
Emde Boas, C. van, Dupuis, P.J.F., Houten, B.W. van e.a. (red.) () Homosexualiteit. (Ne-

derlands Gesprek Centrum, no. ). Kampen [etc]: Kok [etc].
Fairfield, R. P. () A return to Fundamentals. In P. Kurtz & A. Dondeyne (eds.) A Catholic

| Humanist Dialogue. Humanists and Roman Catholics in a Common World (pp. -)
London | Buffalo: Prometheus books.

Hendriks, J. () Emancipatie: relaties tussen minoriteit en dominant. Alphen a/d Rijn |
Brussel: Samson.

HJG () Bemoei je er niet mee! Maar…z.p.: Humanistisch Jongeren Gemeenschap.
Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond () Het Humanistisch Verbond antwoordt.

Utrecht: HV.
HV () Rapport van een Commissie, ingesteld door het HV, met betrekking tot het open-

baar onderwijs in het algemeen en met betrekking tot het vraagstuk van de Bijbelkennis
op de openbare school in het bijzonder - aanvaard door HV in vergadering van  juli .
Utrecht: HV.

HV () Rapport van een Commissie, ingesteld door het HB van het HV, met betrekking
tot het vraagstuk van de Bijbelkennis en het godsdienstonderwijs op de Openbare School,
voorzien van een toelichting, door Congres op  en  oktober  herzien en aanvaard.
Utrecht: HV.

HV () De stem van het Humanistisch Verbond -. Utrecht: Humanistisch Verbond
HV () Beleidsnota, aangeboden door het hoofdbestuur van het HV aan het congres in ver-

gadering bijeen op ,  en  mei  te Utrecht. Utrecht: HV.
HV () De stem van het Humanistisch Verbond (-). Utrecht: HV.
Knoop, M. () Opvoeden in humanistische geest, Utrecht: HV.
Korteweg, S. & Klop, K. (). Vademekum van het politiek vormingswerk. Inventarisatie

van aktiegroepen, vormingsinstellingen en andere organisaties die politiek vormingswerk
verrichten. (e druk) Amersfoort: De Horstink.

Lips, H. () SEKS, Driebergen: HV
Lips, H. () Bevrijdend humanisme, Driebergen: Bureau Hoofdraadsman
Melsen, A.G.M. van () Overheid en verzorging vanwege het Humanistisch Verbond.

Rapport van Commissie-van Melsen. Den Haag: Centrum voor Staatkundige Vorming.
Ploeg-Ploeg, A.C. () De humanist in zijn gezin. In Wij humanisten. Een serie radiole-

zingen (pp.-). Utrecht: HV.
Ploeg-Ploeg, A.C. () Het gezonde huwelijk. Utrecht: HV. 
Praag, J.P. van () De val van het nationaal-socialisme. Waar leven wij voor? In P. Derkx

& B. Gasenbeek () J.P. van Praag. Vader van het moderne Nederlandse humanisme
(pp. -). Utrecht: De Tijdstroom.

Praag, J.P. van (a) Autonoom Humanisme. Utrecht: HV
Praag, J.P. van (b) Socialisme en wereldbeschouwing. In J.P. van Praag. (pp. -). 

Utrecht: De Tijdstroom.
Praag, J.P. van () Modern Humanisme. Een Renaissance. Amsterdam: Contact
Praag, J.P. van (a) Nog eenmaal: buitenkerkelijke zielszorg. Vrij Nederland (), .
Praag, J.P. van (b) Problemen rondom de doorbraak. In P. Derkx (red.) () Reader Hu-

manisme en Kommunisme, -, Utrecht: Stichting Humanistisch Opleidings Insti-
tuut.
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Praag, J.P. van () Humanisme en communisme. Rede gehouden op het derde jaarlijkse con-
gres van het HV op  april  te Utrecht door dr. J.P van Praag, algemeen voorzitter.
Utrecht: HV. 

Praag, J.P. van () Een poging tot plaatsbepaling. [Utrecht]: HV.
Praag, J.P. van () Geestelijk leven in buitenkerkelijk Nederland. In E.J. Dijksterhuis (red.)

De tijd waarin wij leven. Huidige aspecten van Nederland en zijn cultuur (pp. -) 
Utrecht: W. de Haan.

Praag, J.P. van () Humanisme en sexualiteit, Utrecht: HV.
Praag, J. P. van (a) Birth Control In A Catholic | Humanist Dialogue (pp. -) . Lon-

don | Buffalo: Prometheus books.
Praag, J.P. van (b) Freedom and Tolerance. In A Catholic | Humanist Dialogue. (pp. -

). London | Buffalo: Prometheus books.
Praag, J.P. van, Stempels, A. & Schonk, C.H. () Stenen voor brood. HV: Utrecht.
Rood, M.G. () Inleiding. In Het gezag. Verslag van twee conferenties georganiseerd door

de humanistische stichting Socrates (pp.-). Den Haag: Van Stockum
Schenk, V.W.D. () Sexuele opvoeding, Utrecht: HV.
Smulders S.J., P. () Katholieke Onverdraagzaamheid en het HV. Streven (), -.
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Summary

The s have taken hold in the collective national imagination as the
decade in which everything changed and was considered political. Every-
thing became political. The personal and the political in the humanist and
the homosexual and lesbian movement in the Netherlands, - ex-
amines the tenability of this collective memory. It questions how human-
ists and homosexual and lesbian activists thought of the relation between
the personal and the political in post-war Holland. Mapping and contex-
tualising these views gives insight into our historical understanding of the
changes in politics in the Dutch ‘sixties’.
Earlier historians have observed that in the s a broad notion of the po-
litical circulated, with which personal activities gained political meaning.
However, no thorough historical study into this new, broad notion of the
political has been undertaken. When this notion emerged, if and how it
spread and what it entailed exactly has been unclear. This study intends to
fill this gap by looking at two different movements and their views on the
relation between the personal and the political. A longer period than the
sixties has been chosen to investigate when and how these views emerged
and changed: specifically the period after the Second World War until the
early s. 
Two movements were selected to explore the views on the relation be-
tween the personal and political in the Dutch s. The homosexual and
lesbian movement has been chosen for this study, since it has been de-
scribed in literature as one of the ‘new social movements’. This movement
has been seen as ‘new’ in the s and s because, amongst others, of
its ‘new’ view on politics. The secular humanist movement is chosen to in-
vestigate if this ‘new’ view on politics was visible in other postwar move-
ments operating in the same time period. The humanist movement was,
just as the homosexual and lesbian movement, a relatively young move-
ment in the Netherlands. The main institutions of both movements were
founded in . The movements differ regarding societal acceptance and
access to Parliament. 
The selection of these two movements as two case studies not only pro-
vides insight into the circulating notions of the political in the s, but
also give insight in the presupposed correlation between two cultural
changes that took place in the s: secularisation and sexual liberation.
The assumption that secularisation will automatically lead to sexual liber-
ation and gender equality underlies several contemporary debates on mul-
ticulturalism. This study investigates this assumed causal correlation. 
To understand what was called politics and what was not, the study uses
a broad conceptualisation of the political, namely every conscious attempt
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to change or keep the political and social order. The ideas, actions, tactics
and goals of the two movements have been mapped and described first
separately before they were compared with each other. The description of
each movement was based on the archives and publications of several or-
ganisations and groups that formed the movement. Furthermore, these
primary sources were put in their own specific context. This historising
and contextualising approach has helped to clarify what was specific to
each movement and what was not.

The introduction, Was everything political?, explains the method and  the
theoretical framework that is used to analyse the views on the relationship
between the personal and the political in the two movements. Based on the
literature six views on the relationship have been used to interpret the pri-
mary material: the epistemological view, the liberal reformist view, the rev-
olutionary view, the ethical view, the conditional view and the strategic
view. In the epistemological view the personal was considered a knowledge
source that gave insight in the power mechanisms of the political and so-
cial order. In the liberal reformist view the personal is treated as something
that can and should be liberated from interference of others, with help of
the political and social order. Contrasting is the revolutionary view on the
relation between the personal and the political. In this view the personal
could only be freed if the current political and social order was overthrown
and fundamentally changed. In the ethical view the personal is considered
as intrinsically political. Changing one’s individual life and identity would
automatically change society. According the conditional view changing
one’s life is itself not political, but getting your personal life in order can
be an important condition to becoming politically active. In the strategi-
cal view the personal (life, body and identity) has been used as a con-
frontational or educational instrument for society.

The first part of this study consists of three thematic and chronological
chapters that describe and contextualise the views of the secular humanist
movement, and compare it with the current historiography. Chapter ,
Humanist Societal Politics, Man & World, analyses the discussion among
humanists over the political and social responsibility of the Humanistisch
Verbond (HV) in the period -.  was the period that the revolu-
tionary view emerged and for a short time threatened the division hu-
manists had created between politics and life stance. But as quick as this
view, mostly carried by youngsters, appeared, it disappeared.
Chapter , Humanist Personal Politics, from Mental Health to Sexularism,
describes how the social meaning of the HV changed in : no longer was
the HV important because it improved the world by guiding the morality
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of individual others, but it became important because it defended the per-
sonal sphere against interference of others, mostly religious others. In oth-
er words, in  the liberal reformist view on the relation between the per-
sonal and politics became dominant. From that moment on humanists
used sexual freedom as an identity marker and framed religion in opposi-
tion to sexual freedom.
Chapter , Humanist Institutional Politics, the Lobby of the HV against In-
equalities against Non-Churchgoers in Law revised current historiography
of the HV. Deviating from the accepted narrative on this topic, the hu-
manist movement did not aim to protect all interests and rights of people
who do not go to church. Issues not linked to the morality of the indi-
vidual were originally not of concern to the board of the HV, such as the
issue of legal equality of oath and promise, and of cremation and funeral,
the Sunday as a day of rest and the introduction of the Bible and Chris-
tian education in public schools. In the early s the HV did fight for
those rights and interests, but it framed those efforts as important for all
people in Holland, not only those without a Church. It was framed as a
case of autonomy that needed to be protected for all people. It was only
in the early s that the HV presented itself as a representative organisa-
tion for the interests of all non-churchgoers in Dutch society.

The second part of this study describes the actions, ideas and tactics of the
homosexual and lesbian movement in the period -. Chapter , the
Homosexual and Lesbian Movement in the Netherlands, A Historiograph-
ical Introduction, introduces this part with an analysis of the way the post-
war Dutch homosexual and lesbian movement appeared in the literature.
Chapter , A Rebellious Child of Its Time, The Political Meaning of Ethic
in the Early C.O.C. (-), describes the social meanings homosexual ac-
tivists attached to their organisation the C.O.C. in the period of -.
The research herein calls for a revision of the notion that the early C.O.C.
was ‘apolitical’ and ‘underground’, and that its homosexual activists were
‘timid’. Furthermore, repression of homosexuality did not cause an inward
orientation of the activists, as literature previously suggested. Changing the
world through the morality of individuals was not specific to the homo-
sexual movement in those years, but occurred in all movements. It was the
typical way of changing society in the s and s. Even more, compared
to other movements homosexual activists thought that there were clear lim-
its of this kind of politics, and deployed a more liberal reformist way of do-
ing politics. The hostility against homosexuals had to be targeted directly,
by lobbying for changes in national and international law, based on human
rights, and to gradually change public opinion through talking to people
directly connected to the people in the movement.

SUMMARY 
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Chapter , Sex is (not) Politics. Homosexuality as a Private Matter, a Taboo
Breaking Instrument, and a Practice of Freedom in the Sixties analyses the
political meanings attached to homosexuality in the period -, in
specific -. This adds to current literature that observes a ‘politici-
sation’ for this period, but that lacks an explanation of what that entails.
Even more than in the s, mid-s homosexual activists within and
outside the COC considered homosexuality as a private matter, that need-
ed to be protected with help of the current social and political order. Com-
ing out as a homosexual, was seen as useful to break the taboo. Further-
more, some homosexual activists thought that sexual freedom itself would
have the power to change society: it would undermine the authoritarian,
result driven and egocentric thinking of capitalism. From  onwards ho-
mosexual activists questioned the possibility of sexual freedom in a capi-
talist social and political order. The ethical view on the relation between
the personal and the political, i.e. changing the world by changing the
morality of individual others, was also still present. In conversations with
the government, the COC presented itself as the primary organisation for
homosexuals, contributing to the improvement of mental health in Dutch
society.
The s and the discussion about the importance of identity formation
in the homosexual and lesbian movement are described in chapter , Gen-
der is Politics. Identity in the Homosexual and Lesbian Movement (-
). One of the conclusions of this chapter is that in the s the focus
on changing the personal life and forming an identity in the homosexual
and lesbian movement was interpreted increasingly as a political activity
instead of a private one. In this the homosexual and lesbian movement dif-
fer from the feminist movement. Around the mid-s the political mean-
ing of the personal was contested by feminists, except in some lesbian-fem-
inists groups. In comparison, the actions and ideas of lesbian-feminist and
faggot groups were an important factor contributing to the homosexual
and lesbian movement at large acknowledging the political meaning of the
personal in the second half of the s.

In the concluding chapter, Everything became political, the two move-
ments are compared based on the theoretical framework of the six views
on the relation between the personal and the political. Both movements re-
acted in the period - to all the six views, but differed in their reac-
tion. The differences could be explained by the different starting points the
movements had in Dutch society in terms of access to parliament and so-
cial and legal acceptance, and by the difference in ideology and in the gen-
der and age of their members. The contextual research approach demon-
strates what the particulars of those movements were regarding their views
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on the personal and the political, and what was indebted to the context of
their time. The revisions of the current historiography of both movements
to which this approach led, are summarised in this chapter.
This chapter summarised the insights that the thesis provides in the sup-
posed causal correlation between sexual and religious changes in the s.
The assumption underlying some arguments made in the contemporary
multiculturalism debates that decline in church affiliation would lead to
liberalisation of attitudes regarding sex and gender, and emancipation of
women and homosexuals is not supported by this study. The investigation
of humanists’ attitudes on sexuality and gender roles in the s and s
questions the conflation of secular freedom with sexual freedom and gen-
der equality, and demonstrates the inadequacy of secularisation as a single
causal explanation of post-war sexual changes. Furthermore it shows that
the framing of religion in opposition to sexual freedom was a construction
of the early s.

In short, this thesis provides insight into the collective memory of the ‘six-
ties’ as a period in which everything was and became political. The case
studies of the two movements show that only in a limited period of time
in both movements all the views on the relation between the personal and
the political were present, namely in the period -.  A clear change
occurred in the thinking of this relation around . Around  the idea
that the world could be improved by changing the morality of individual
others disappeared. The humanists approached the personal after 
mostly as something which was not political and needed protection by the
current political order. The personal was therefore more political in the
humanist movement before the s when the ethical view on the rela-
tionship was alive and well. In the homosexual and lesbian movement the
personal remained political during the s. In this movement the con-
viction grew that the changes you made in your own individual life and
identity had a political meaning. Ethics was still political, but only when
it concerned one’s personal individual life. 
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Dankwoord

Hoe ouder ik word, hoe meer ik merk dat ik onbewust een standaard le-
vensloop aan het volgen ben. Is het toeval dat mijn partner en ik, beiden
hoogopgeleid, vier dagen per week willen werken om voor de kinderen te
zorgen? Het voelt aan als een zeer bewuste en hoogstpersoonlijke keuze,
om op die manier een carrière en gezin te combineren. Maar is dat het wel?
Als ik in mijn eigen kringen kijk, zie ik vrijwel alleen gelijkgestemden. Ie-
dereen in mijn omgeving lijkt het zo te willen regelen. 
Tegenwoordig lijken de meesten hun dagelijkse besluiten te beschouwen
als een individuele keuze: een keuze die maar weinig beïnvloed is door an-
deren en al helemaal niet door de wijze waarop de maatschappij ingericht
is. Precies daarom interesseren de jaren zestig mij. Werd toen niet het idee
van de individuele keuze veel meer ter discussie gesteld dan nu? Want, zo
begon ik ooit aan deze studie, was het persoonlijke toen niet politiek? 

Mijn zoektocht naar de relaties tussen het persoonlijke en het politieke in
de jaren zestig was in ieder geval geen individueel traject. Het gemakke-
lijkst is de invloed van personen op mijn proefschrift aan te wijzen. Mijn
(co-)promotoren, collega’s, vrienden en familie zijn namelijk van onschat-
bare waarde geweest. Daarvoor wil ik jullie bedanken, en een aantal in het
bijzonder. 
Peter Derkx en Karin Hofmeester: dank voor jullie waardevolle adviezen,
begeleiding en voor de vrijheid die jullie mij gaven. Ulla Jansz: niet alleen
wil ik je danken voor je kritische blik en pen, maar ook voor je optimis-
me, enthousiasme en betrokkenheid bij mijn proefschrift en welzijn. Zon-
der dat je het volgens mij wist, heb je mij menig keer over een dood punt
heen geholpen. Mijn kamergenoten en collega-aio’s, Vincent Stolk en Wou-
ter Kuijlman: jullie waren op meerdere wijzen onmisbaar voor dit proef-
schrift. Jullie boden gezelligheid, waren een luisterend oor en waren altijd
bereid om expertise te delen en stukken te becommentariëren. Dat we ge-
lijktijdig konden starten met een studie naar een onderdeel van de ge-
schiedenis van het humanisme, was niet toevallig. Dank je Bert Gasenbeek
voor het mogelijk maken van het J.P. van Praag Instituut en je betrokken-
heid bij mijn onderzoek. Jules Brabers, jou dank ik voor de hulp bij het
uitpluizen van archieven en het zoeken van ontbrekende stukken. En een
woord van dank aan al die andere medewerkers (te veel om op te noemen)
die van de Universiteit van Humanistiek nog steeds een zeer bijzondere
plek weten te maken om te werken. Anna Tijsseling, jou wil ik bedanken
voor de opbouwende feedback bij enkele van mijn hoofdstukken. Het gaf
mij precies het juiste zetje.
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Marèse, Suus, Mel, Nessa, Lisa, Melissa: jullie moesten vaak mijn twijfels
aanhoren. Het was erg fijn om te ervaren dat ik daarvoor bij jullie goed te-
recht kon. Bovendien zorgden jullie voor de broodnodige afleiding, ont-
spanning en lol. Speciale dank gaat uit naar Lisa voor de illustratie, Nessa
voor de Nederlandse tekstredactie en Melissa voor het controleren van de
Engelse samenvatting. Carola, jou wil ik danken voor je oprechte interes-
se in mijn proefschrift en artikelen. Jouw doorzettingsvermogen is een
voorbeeld voor mij. Mijn ouders dank ik voor hun steun en juist hun on-
geduld.
Harold, jou wil ik bedanken voor je liefde en je grote vertrouwen in mijn
kunnen. Jij wist op de moeilijke momenten er voor mij te zijn en wees mij
er regelmatig op dat het leven meer is dan promoveren. Tijdens dit proef-
schrift zijn onze twee dochters geboren. Hannah en Olivia, jullie lach
maakt alles goed. Harold, aan jou, ook al wil je ondertussen het woord
proefschrift niet meer horen, draag ik het boek op.

DANKWOORD 
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