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“VOORAL PROTESTANTS OPGEVOEDE MENSEN ZULLEN DIT MOEILIJK KUNNEN VERWERKEN.” 

HET PROCES-VAN HET REVE ALS VERTONING VAN KATHOLIEKE EN HOMO-EMANCIPATIE 

DAVID J. BOS
1
 

In: Agnes Andeweg (red.), Seks in de nationale verbeelding: Culturele dimensies van de 

seksuele revolutie. Amsterdam: Amsterdam University Press 2015, pp. 47-76 

   

Het ‘Ezelproces’ tegen Gerard Kornelis van het Reve is een lieu de mémoire van de 

Nederlandse jaren zestig.
2
 Beschouwingen over dat tijdperk kunnen er haast niet omheen – 

net zo min als om het Maagdenhuis, Provo, het Lieverdje, de Pil, het Huwelijk en de 

bijbehorende Bom. Bij het Ezelproces gaat het dan meestal over de uitkomst: op 2 april 1968 

verwierp de Hoge Raad het hoger beroep van de advocaat-generaal, zodat de verdachte 

definitief was vrijgesproken van de hem ten laste gelegde ‘smalende Godslastering’.  

 Verdere rehabilitatie van staatswege volgde ruim een jaar later, met de toekenning van 

de P.C. Hooftprijs 1968. ‘Onovertroffen in onze letteren’, zo schreef de jury, ‘is Van het 

Reves uitbeelding in vele van zijn verhalen van eenzame, overgevoelige jongens met een door 

de werkelijkheid beknot fantasie-leven.’
3
 De prijs werd uitgereikt door de bewindsvrouw van 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Marga Klompé, op 26 augustus 1969 – 

uitgerekend de dag waarop de Senaat een streep zette door het verbod op het aanprijzen van 

anticonceptiemiddelen. In haar toespraak bekende de minister (die katholiek was) dat ze had 

geaarzeld, maar dat Van het Reves pleitrede voor het hof haar had overtuigd van zijn 

oprechtheid.
4
 Toen hij aanstalten maakte haar te kussen, ging ze daarin mee. Conservatieve 

politici en commentatoren interpreteerden dat – de Kus – als blijk van ministeriële[p.47] 

goedkeuring, al was dit niet de eerste keer dat de bewindsvrouw van wang ging met een 

gelauwerde.
5
  

Van het Reves definitieve triomf kwam op 23 oktober van dat jaar, met een hommage 

– georganiseerd door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en live op televisie 

uitgezonden door de VPRO – in de Amsterdamse Allerheiligst Hart-kerk. Naast een serieus 

interview en beantwoording van vragen uit de zaal waren er optredens van een gerespecteerde 

bas-bariton (bekend van de Matthäus) maar ook van de Zangeres Zonder Naam, een jongleur 
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plus een fietskunstenaar. En dan de finale: ‘Voorafgegaan door een muziekkorps dat de 

hymne “Nader tot u” speelde […] schreden Van het Reve en zijn vriend Teigetje hand in hand 

door het middenpad de kerk uit,’ vertelde televisierecensent Nico Scheepmaker de volgende 

dag in regionale kranten, ‘Een uniek beeld, nog nooit vertoond, waar ook ter wereld.’
6
 Ook 

Het Vrije Volk noemde het ‘een hele bijzondere, misschien wel historische uitzending’
7
 en 

Het Vaderland sprak van een ‘…show, die bestemd is in de Katholieke Emancipatie, in de 

geschiedenis van de Nederlandse literatuur, in de geschiedenis van de maatschappij der 

Nederlandse Letterkunde, en in de geschiedenis van de Allerheiligst Hart-kerk datum te 

maken.’
8
 De overtuiging dat hier iets groots werd verricht, had al tijdens de uitzending 

postgevat. ‘Jan Blokker was sprakeloos van enthousiasme,’ schrijft Nop Maas in zijn 

Revekroniek, ‘Men besefte dat men bezig was televisiegeschiedenis te maken.’
9
 Met dat 

geschiedenis maken ging men nog een poosje door, zo zullen we zien.
10

  

De vrijspraak en huldiging van Van het Reve worden gewoonlijk voorgesteld als een 

triomf van artistieke en seksuele vrijheid; als een overwinning van de jonge, speelse, seculiere 

cultuur van de sixties op het verzuilde ancien[p.48]  régime – een overwinning van de 

‘dichters’ op de ‘dominees’. Die laatsten (protestantse maar ook katholieke theologen of 

pastors) speelden in het proces een prominente, maar weinig dankbare rol: zowel 

tegenstanders als medestanders van de verdachte gaven hen ervan langs. Dat doet vermoeden 

dat de tegenstelling toch niet zo eenduidig was als men zich haar pleegt te herinneren. Wat 

gebeurde hier eigenlijk? Wat voor geschiedenis werd hier gemaakt? Om daar achter te komen, 

moeten we niet zozeer aandacht besteden aan het verloop van het proces als wel aan zijn 

afloop – en de onvoorziene draai die deze leverde aan de reputatie van Nederlandse 

katholieken – alsook aan de aanloop ertoe, waarin juist protestanten een prominente rol 

speelden. Katholiek en protestant golden in de jaren zestig nog niet als één pot nat; zeker niet 

waar het ging om seksualiteit en hoge cultuur.   

Dit artikel poogt na te gaan hoe het proces al toentertijd middelpunt werd van 

betekenisgeving, in het bijzonder met betrekking tot religie en homoseksualiteit. 

 

‘Een volledig open en vrij gesprek’ 

Op 22 februari 1966 stelde SGP-parlementariër ir. C.N. van Dis schriftelijke Kamervragen – 

aan de minister van Justitie en die van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk – over 

recente publicaties van Van het Reve.
11

 De aanleiding was diens ‘Brief aan mijn bank’, 

waarin de schrijver vertelde hoe hij zich de Wederkomst voorstelde:  
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Als God zich opnieuw in Levende Stof gevangen geeft, zal Hij als Ezel terugkeren, 

hoogstens in staat een paar lettergrepen te formuleren, miskend en verguisd en 

geranseld, maar ik zal Hem begrijpen en meteen[p.49] met Hem naar bed gaan, maar 

ik doe zwachtels om Zijn hoefjes, dat ik niet te veel schrammen krijg als hij spartelt 

bij het klaarkomen.
12

 

 

Deze brief was ruim een jaar eerder gepubliceerd, in het allereerste nummer van Dialoog: 

tijdschrift voor homofilie en maatschappij. Van het Reve was ook redacteur van deze 

periodiek; een uitgave van de gelijknamige stichting, die voortkwam uit het COC. De naam 

behelsde een programma: 

 

Via de dialoog, het gesprek dus, tussen homofiel en niet-homofiel, maar ook tussen 

homofielen onderling, een volledig open en vrij gesprek, wil de redactie komen tot 

verruiming van de levensmogelijkheden van de homofiele mens. […] De homofielen 

laten zich vaak teveel in een verdedigingspositie dringen om aan een werkelijke 

beleving van hun mens-zijn toe te komen.
13

 

 

In plaats van zo’n dialoog kwam er dus een proces, en dat zou uitdraaien op een vertoning van 

seksuele en religieuze revolutie. Maar eerst nog iets meer over de aanloop. 

 In het derde nummer van Dialoog verscheen een reactie van de rooms-katholieke pater 

J. Gottschalk m.s.f. en de gereformeerde predikant A.J.R. Brussaard, die hun leedwezen 

uitspraken over het epistel van Van het Reve.
14

 Deze reageerde in de volgende aflevering op 

‘de beide herders’.
15

 Hij eiste erkenning van zijn ‘recht op een eigen godsbegrip’ alsook van 

zijn recht om daar zwart op wit van te getuigen. Hij deed er nog een schepje bovenop, door 

zijn afschuw uit te spreken over de geijkte voorstelling van Jezus als ongeslachtelijk, 

aseksueel wezen:  

 

Veel mensen wensen zich Hem voor te stellen met veel te lang, in het midden 

gescheiden, briljantine-doordrenkt haar, gekleed in witte jurk met afgeborduurd halsje, 

en liefst zonder geslachtsdelen, of, in ieder geval, zonder seksueel verkeer. Dat is hun 

beeld, waarop ze recht hebben, en waarvan het hun recht is te getuigen. Voor mij 

echter heeft de Zoon van God heel behoorlijk geproportioneerde geslachtdelen gehad, 



D.J. BOS (2015) HET PROCES-VAN HET REVE ALS VERTONING VAN KATHOLIEKE EN HOMO-EMANCIPATIE 

die hij stellig[p.50] niet heeft laten roesten; ik stel me Hem als biseksueel voor, zij het 

met een overheersend homoseksuele voorkeur, licht neurotisch, maar zonder haat 

jegens enig schepsel, want God is de Liefde die geen enkel schepsel buiten Zich kan 

sluiten.
16

 

 

Het was naar aanleiding van dit antwoord dat ir. Van Dis  zijn Kamervragen stelde.
17

 Bleek 

uit de reactie van Gottschalk en Brussaard niet zonneklaar dat zij ‘door dit artikel in hun 

godsdienstige gevoelens gekrenkt zijn wegens smalende godslastering’? En was Van het 

Reves repliek niet ‘al evenzeer godslasterlijk, immoreel, bestiaal en zelfs satanisch van 

inhoud [] en derhalve uitermate krenkend voor de godsdienstige gevoelens van zeer velen 

van ons volk?’ Van Dis riep de ministers op om vervolging in te stellen op grond van art. 147 

van het Wetboek van Strafrecht.
18

 En zo geschiedde. Na wat vijven en zessen werd de zaak 

opgedragen aan mr. J.J. Abspoel. Deze betrok in zijn dagvaarding ook een nauw verwante 

passage uit de inmiddels verschenen bundel Nader tot U. In zijn ‘Brief uit Het Huis genaamd 

Het Gras’ had Van het Reve namelijk geschreven: 

 

En God Zelf zou bij mij langs komen in de gedaante van een éénjarige, muisgrijze 

Ezel en voor de deur staan en aanbellen en zeggen: ‘Gerard, dat boek van je – weet je 

dat ik bij sommige stukken gehuild heb?’ 

‘Mijn Heer en mijn God! Geloofd weze Uw Naam tot in alle eeuwigheid! Ik 

houd zo verschrikkelijk veel van U’, zou ik proberen te zeggen, maar halverwege zou 

ik al in janken uitbarsten, en Hem beginnen te kussen[p.51] en naar binnen trekken, en 

na een geweldige klauterpartij om de trap naar het slaapkamertje op te komen, zou ik 

Hem drie keer achter elkaar langdurig in Zijn Geheime Opening bezitten, en daarna 

een present-eksemplaar geven, niet gebrocheerd, maar gebonden – niet dat gierige en 

benauwde – met de opdracht: ‘VOOR DE ONEINDIGE. ZONDER WOORDEN.’
19

 

 

Het was op verzoek van de verdachte zelf dat de officier deze passage opnam in zijn 

dagvaarding. Van het Reve meende zo namelijk beter te kunnen uiteenzetten wat hem 

bezielde. Sterker nog: hij had zelf aangedrongen op strafvervolging, om zich te kunnen 

zuiveren van alle blaam. Hij weersprak daarom de suggestie (van Harry Mulisch in De Gids 

en Huub Oosterhuis in De Bazuin) dat hier de vrijheid van meningsuiting en die van drukpers 

in het geding zouden zijn. 
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 De verdachte was dus geen willoos slachtoffer. Evenmin was de officier een fanatieke 

vervolger. In zijn requisitoir distantieerde hij zich van de rechtzinnig-protestantse 

parlementariërs die de zaak aanhangig hadden gemaakt: ‘Als ik hier had moeten staan als 

kampioen voor ir. Van Dis was ik hier nooit gekomen.’
20

 Abspoel, die van katholieken huize 

was, noemde Van het Reve ‘een mede-christen, toevallig ook een geloofsgenoot in engere 

zin’. En, zei hij, ‘Er is geen Kamerlid, die met een beroep op Christus, kan zeggen dat Gerard 

van het Reve niet zijn naaste is.’
21

 Dat was een niet mis te verstane verwerping van wat Van 

Dis had gezegd tegen Vrij Nederland’s sterinterviewer Bibeb: ‘Een homoseksueel die echt 

gelooft, lijkt me echt onmogelijk.’
22

Al tijdens het proces onthulde de aanklager bovendien dat 

hij weinig op had met het wetsartikel op grond waarvan Van het Reve terecht stond. Abspoel 

had namelijk niet alleen een rooms, maar ook een rood verleden. Als middelbaar scholier, in 

de vroege jaren dertig, had hij geprotesteerd tegen het strafbaar stellen van ‘smalende 

Godslastering’. Het wetsvoorstel van die strekking had hij beschouwd als een poging om 

socialisten en communisten de mond te snoeren.
23

 ‘Ik achtte[p.52] dit artikel verfoeilijk en dat 

vind ik nog,’ zei hij nu,  ‘Maar als officier moet ik constateren dat deze nog steeds van kracht 

zijnde wet is overtreden.’
24

 Eerder, twee weken voor de rechtszaak, had de minister van 

Justitie de verdachte al zo’n beetje vrijgesproken. In een interview met – alweer – Bibeb 

vroeg hij zich hardop af: ‘Hoe kan een gelovig katholiek godslasterend zijn? Volgens mij zit 

er toch iets eerlijks in zijn relatie tot het niet-aardse.’
25

 

 

‘Een grote mate van intolerantie’ 

Een verdachte die aandringt op een proces? En een openbaar aanklager die zich distantieert 

van het wetsartikel in kwestie? En dan ook nog een minister van Justitie die met zoveel 

woorden pleit voor vrijspraak? Het Ezelproces was, zo beschouwd, toch een show-proces – zij 

het niet in de zin van Oosterhuis en Mulisch. In die vertoning speelden theologen een 

prominente rol, waarmee ze echter weinig eer zouden inleggen. Reve had vier getuigen-

deskundigen opgeroepen, onder wie twee godgeleerden: de katholieke hoogleraar exegese 

W.K.M. Grossouw en E.L. Smelik, hoogleraar christelijke ethiek vanwege de Nederlandse 

Hervormde Kerk. Zij verklaarden onder meer dat de religiositeit van de verdachte ernstig 

genomen moest worden, en dat de gewraakte voorstelling deel uitmaakte van een 

eerbiedwaardige traditie van ‘erotiserende mystiek’. Als een groep daar niet vertrouwd mee 

was, zo erkende Smelik, zou ze zich gekwetst kunnen voelen: ‘Vooral protestants opgevoede 

mensen zullen dit moeilijk kunnen verwerken.’
26

 Maar dat wilde nog niet zeggen dat er 
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sprake was van godslastering: ‘Er is een zo grote verscheidenheid in de Gods-voorstelling dat 

er steeds wel een volksgroep zal zijn, die zich gekwetst voelt door wat een ander ervan 

zegt.[] De verering van rooms-katholieken voor de eucharistie wordt door calvinisten als 

afgoderij beschouwd.’
27

 Grossouw trok harder van leer. ‘Als sommige mensen aanstoot 

hebben genomen aan de gewraakte passages,’ verklaarde hij, ‘vloeit dat voort uit literair 

onbegrip,[p.53] psychologische remmingen en het niet kunnen lezen.’
28

 Daar konden de 

geschokte gelovigen het mee doen.  

 Abspoel noemde Grossouws kwalificaties ‘bijzonder grievend’ en misplaatst uit de 

mond van een theoloog. Want waarom waren veel katholieke Nederlanders geschokt door wat 

Van het Reve had geschreven? ‘[M]ede daardoor omdat sinds de vroegste tijden de 

katholieke kerk en namens haar alle theologen – misschien deze deskundige zelf in een niet te 

ver verleden ook nog – hun hebben voorgehouden dat homoseksualiteit en bestialiteit hoogst 

verwerpelijke zaken zijn.’
29

 Abspoel vergeleek Grossouw met een schoolmeester die opeens 

foetert op zijn leerlingen, omdat ze ‘roode koolen’ schrijven – terwijl hijzelf hun jarenlang 

heeft ingeprent dat dát de enig juiste spelling is. In zijn memoires zou hij die kritiek 

generaliseren: 

 

Alle boosheid die ik als jeugdige atheïstisch socialist gevoeld had tegen de 

godslasteringswet van Donner, werd weer opgewekt door de houding van de 

theologen in deze zaak. Zij hadden, als groep gezien, deze idiote wet uitgevonden en 

beweerden nu dat ik gek was omdat ik die als officier van justitie moest toepassen. Ik 

zou ze krijgen. Bij tijd en wijle is mijn katholicisme een heel dun vernis en heb ik 

ontzaglijk het land aan alles en iedereen wat zich in dit land christelijk noemt, zij het 

conservatief, zij het radicaal. De christenen hebben zich altijd onderscheiden door een 

grote mate van intolerantie.
30

 

 

Met ‘de theologen’, dat boos en overspelig geslacht, bedoelde Abspoel de godgeleerden die 

door de verdediging waren opgeroepen als getuigen-deskundigen. In zijn requisitoir trok hij 

hun gezag in twijfel: de tijd was voorbij ‘...dat een willekeurig katholiek theoloog in kwesties 

van geloof en moraal inderdaad geacht kon worden te spreken namens het katholieke 

volksdeel...’
31

 Dat gold a fortiori voor de protestanten, verdeeld als ze waren.[p.54] 
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Pastorale zaakwaarnemers 

Ook Van het Reve had theologen ervan langs gegeven – niet Smelik en Grossouw, natuurlijk, 

maar de twee pastors die in Dialoog bezwaar hadden gemaakt tegen zijn Ezelvisioen. ‘Als de 

Tweede Incarnatie zich zal voltrekken, zoals ik me die voorstel,’ schreef hij, ‘dan verwacht ik 

dat Hij, met in het geheel niet omzwachtelde hoeven, pater J. Gottschalk m.s.f. zowel als de 

heer A.J.R. Brussaard, gereformeerd predikant, elk een enorme trap onder hun achterste zal 

verkopen.’
32

 Dat was nu niet aardig. Want wat hadden de beide pastors helemaal gezegd? Ze 

hadden benadrukt dat ze Dialoog een ‘uitstekend’ tijdschrift vonden, dat ze Van het Reve 

hoog hadden ‘om zijn werken’ en dat ze zich niet konden vinden in het oordeel van Algra en 

Van Dis. Maar: 

 

Des te minder begrijpen wij waarom hij [Van het Reve, DJB] de indruk wekt om zo 

opzettelijk en grievend als maar mogelijk is elk religieus gevoel te kwetsen en Algra 

in het gelijk te stellen. Want wanneer de gewraakte passage op ons en vele leden van 

onze kringen reeds zo’n weerzinwekkende indruk maakt, wat moeten dan wel niet de 

reacties zijn bij hen die vreemd staan tegenover het verschijnsel van de homofilie?
33

 

  

Met ‘onze kringen’ bedoelden Brussaard en Gottschalk niet het protestants-christelijke of 

rooms-katholieke ‘volksdeel’. Ze reageerden niet als vertegenwoordigers van een kerk of zuil, 

maar als ‘pastores die zich mede verantwoordelijk weten voor het bestaan van meerdere 

contactgroepen van homofiele christenen’. Ze waren bezorgd voor het effect dat Van het 

Reves uitlatingen zouden kunnen hebben voor het prille proces van aanvaarding van 

‘homofilie’.Beiden hadden een belangrijke rol gespeeld in de herbezinning op  die tegen het 

eind van de jaren vijftig op gang was gekomen onder katholieken en protestanten in 

Nederland. Waar zielzorgers, artsen en andere professionals tot dan toe hadden aangedrongen 

op behandeling (desnoods castratie) of althans onthouding, pleitten ze nu voor 

zelfaanvaarding. Homoseksuelen moesten in het reine zien te komen met hun geloof, hun 

geweten, maar ook met hun ‘geaardheid’.  

 In 1958 was daartoe een speciaal katholiek Pastoraal Bureau geopend; onderdeel van 

de Amsterdamse Katholieke Stichting voor Geestelijke[p.55] Volksgezondheid.
34

 De daarbij 

betrokken pastors – onder wie pater Gottschalk
35

 – psychiaters en psychologen hadden in 

1960 een conferentie belegd, waarvan ze verslag deden in een Pastoreel Cahier, dat drie keer 

zou worden herdrukt.
36

 Ook protestanten hadden vanaf 1959 aanzetten gedaan tot pastoraal-
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psychologische en psychiatrische hulp. Ook zij hadden geconfereerd, en een boekje 

samengesteld waarin ze pleitten voor aanvaarding van De homosexuele naaste (1961; derde 

druk in 1962). En ook van dat boekje – waarin een van de auteurs vertelde dat hijzelf zo’n 

naaste was
37

 – waren vele duizenden exemplaren verkocht; vast niet alleen aan protestanten.
38

 

Toegankelijke lectuur over homoseksualiteit was namelijk schaars: het Nederlands Gesprek 

Centrum zou pas in 1965 een soortgelijk boekje publiceren,
39

 de NVSH zelfs nog vier jaar 

later.
40

 De katholieke psychiater C.J.B.J. Trimbos daarentegen hield in 1960-1962 voor de 

KRO-maar liefst vier radiopraatjes over homoseksualiteit. En in 1961 pleitte de hervormde ds. 

A. Klamer – radiopastor van het IKOR, de voorloper van de IKON – in twee radiopreken en 

een artikel in de Haagsche Courant voor mededogen met homofielen. Naar aanleiding van de 

duizenden brieven die Klamer daarop ontving, stichtten Brussaard en hij in mei 1963 de 

eerdergenoemde ‘contactgroepen’, waarbij spoedig ook Gottschalk betrokken raakte.
41

 Ze 

zouden uitgroeien tot een landelijk netwerk, dat tot op heden een – niet per se christelijk – 

alternatief biedt voor het COC en het homo-uitgaansleven:[p.56] De Kringen.
42

 Pastors als 

Gottschalk en Brussaard hadden dus baanbrekend werk verricht – en kregen nu stank voor 

dank.  

 

Dokter versus dominees 

Begripvolle pastors en theologen kregen er tijdens het Ezelproces niet alleen van langs van de 

aanklager en de aangeklaagde, maar ook van een derde partij. In 1967 verscheen namelijk 

God en ezel: een verontwaardigd, maar academisch accuraat geschreven protest. De auteur 

was G.A. Lindeboom, hoogleraar aan de Vrije Universiteit; geen theoloog, zoals veel van zijn 

voorvaderen, maar een medisch historicus en internist. (‘Er moet een God zijn, Edelachtbare,’ 

zou Van het Reve daarover opmerken, ‘want dit kan men toch onmogelijk zelf verzinnen.’
43

). 

Blijkens de ondertitel van dit ‘onsterfelijke’ boekje had de auteur het niet zozeer gemunt op 

Van het Reve zelf, als wel op de Zwitserse garde van theologen om de Ezel-god en zijn 

profeet: 

 

het gaat mij [] niet om een tegen de maan blaffende, zoöfiele homosexueel, maar 

om theologen die niet blaffend aanslaan wanneer ze de naam van God, wiens Woord 

ze ’s zondags voor de Gemeente bedienen, horen smaden, en een eigenaardige 
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onverschilligheid aan de dag leggen als de meest stuitende geslachtelijke ontucht als 

godsdienstige handeling wordt beschreven.
44

 

 

Dit verwijt was vooral gericht  aan gereformeerde predikanten als Brussaard maar ook aan 

academische theologen als de Kamper ethicus prof. G.Th. Rothuizen en diens Amsterdamse 

vakgenoot dr. H.M. Kuitert, die het hadden opgenomen voor Van het Reve.
45

[p.57]  

 De Ezel-kwestie was niet de eerste gelegenheid waarbij Lindeboom het aan de stok 

kreeg met theologen van zijn eigen kerk. Als voorzitter van de Christelijke Vereniging van 

Natuur- en Geneeskundigen had hij in1960 de Amsterdamse gereformeerde predikant dr. S.J. 

Ridderbos uitgenodigd om een lezing te houden over ‘Het theologisch aspect van de 

homoseksualiteit’. Ridderbos namelijk had kort tevoren een artikel gepubliceerd waarin hij 

betoogde dat in de bijbel geen verbod was te vinden op ‘echte’ homoseksualiteit, maar alleen 

op homoseksuele praktijken die deel uitmaakten van heidense cultus.
46

 Zijn uiteenzetting had 

in de gereformeerde artsenvergadering geleid tot een felle discussie.
47

 Lindeboom had zich 

daar niet in gemengd, want hij zat voor, maar zijn handen hadden gejeukt. Toen Ridderbos in 

1961 ook een bijdrage leverde aan De homosexuele naaste
48

 zag Lindeboom zijn kans 

schoon: in het tijdschrift van de vereniging schreef hij – onder de veelzeggende titel ‘Contra 

Naturam’ – een uitvoerige, kritische bespreking: 

 

De homoseksualiteit is, maatschappelijk gezien, m.i. een hoogst verontrustend 

verschijnsel. Voortdurend wordt er een onverholen en zedenkwetsende propaganda 

voor gemaakt, gezien de soms geïllustreerde lectuur, die men ongevraagd in zijn 

brievenbus vindt. Met name in de grote steden bloeit de homosexualiteit. De 

buitenman, die Amsterdam bezoekt, behoeft maar in een taxi te stappen om een 

homosexueele “club” te vinden, de zedenpolitie kan dit infectueuze kwaad nauwelijks 

in toom houden. 

In iedere besloten gemeenschap, of het nu een jongensinternaat of een 

meisjeskostschool, een kazerne of een zielenhuis is, kan het homosexuele gedrag van 

één persoon desintegrerend werken en desastreus worden voor het morele peil, de 

stemming en de arbeidsprestatie. Ik spreek in deze uit ervaring als directeur van een 

kliniek.
49
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De ezelkwestie bood Lindeboom naaste gelegenheid om zijn gelijk te halen. Als een ‘echte’ 

homo als Van het Reve sodomie bedreef als onderdeel van zijn eredienst, kwam dan het door 

ds. Ridderbos gemaakte onderscheid niet op losse schroeven te staan? Bovendien: waar 

theologen als Ridderbos, Brussaard en Gottschalk de nadruk had gelegd op 

homoseksualiteit[p.58] als ‘geaardheid’, ‘instelling’, ‘gerichtheid’ en verlangen naar 

vriendschap (oftewel homofilie), vestigde Van het Reves verbeelding de aandacht op de 

naakte feiten: seks, anale penetratie – van een ezel, godbetert.  

 Een arts die seksueel conservatiever is dan de ‘bedienaren van de godsdienst’? Het 

voelt wat onwennig, maar er zijn meer voorbeelden van. Toen Nederlandse, rooms-katholieke 

pastors in de jaren dertig de gelovigen wilden toestaan om ‘periodieke onthouding’ toe te 

passen, stuitten ze op verzet van de R.K. Artsenvereniging.
50

 Soortgelijke aanvaringen deden 

zich voor in de jaren vijftig, ter zake van masturbatie. Terwijl pastors onder de indruk waren 

gekomen van de seksuele misère van sommige parochianen, hielden confessioneel 

georganiseerde artsen vast aan dat wat ze als hun taak beschouwden: het handhaven van de 

verzuilde zeden.  

 Toen homoseksualiteit een publieke kwestie werd, rond 1960, hadden de confessionele 

artsenorganisaties hun beste tijd al gehad. Dat is een van de redenen waarom er zich niet nog 

veel meer conflicten voordeden als dat tussen dokters als Lindeboom en vooruitstrevende 

theologen. Nieuw was ook dat  predikanten en pastoors inzake seks inmiddels niet alleen 

morele of theologische deskundigheid konden laten gelden. Sinds de late  jaren vijftig hadden 

ze een nieuwe draai gegeven aan hun beroep: ze profileerden zich als pastors.  

 Pastoraat was natuurlijk niet een volstrekt nieuw werkterrein. Vooral in de Rooms-

Katholieke Kerk was ‘zielzorg’ vanouds een kernbegrip, maar een dat stond voor alle 

ambtelijke contacten tussen geestelijken en leken. De voornaamste vorm was het opdragen 

van de mis; niet de biecht of een dergelijk gesprek onder vier ogen.
51

 Aan zulke gesprekken 

kwamen de meeste protestantse ‘bedienaren van de godsdienst’ zelfs nauwelijks toe. De 

kerntaken van predikanten – de naam zegt het al – waren vanouds preken en catechiseren. In 

de loop van de jaren vijftig echter groeide de belangstelling voor een andere vorm van 

pastoraat: het voeren van vertrouwelijke gesprekken met een individuele parochiaan of 

gemeentelid, over diens persoonlijke problemen. Met behulp van de ‘non-directieve 

gesprekstechniek’ van Carl R. Rogers begonnen ‘pastors’ zich te bekwamen in ‘luisteren’. Zo 

zochten en vonden ze aansluiting bij de GGZ, die opgang maakte in naoorlogs 

Nederland.
52

[p.59] 
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 Voor psychologisch geschoolde, tot hulpverlening bereide pastors was ‘homofilie’ een 

aantrekkelijk onderwerp. Dit was immers een kwestie op het grensvlak van geloof en 

geneeskunde, van pastoraat, psychologie en psychiatrie: precies het terrein waar zij zich 

wilden bewijzen.
53

 Bovendien bood deze vanouds beladen kwestie hun de mogelijkheid om te 

tonen dat ze meer belang toekenden aan het welzijn van de individuele medemens dan aan 

burgerlijk fatsoen of traditionele moraal. Niet dat pastors als Gottschalk, Brussaard en Klamer 

zich om ‘de homofiele naaste’ bekommerden om daar zelf beter van te worden. Er was 

toentertijd moed voor nodig om op te komen voor een minderheid die zo algemeen – lang niet 

alleen in de kerk – werd gewantrouwd, veracht en verguisd. Pastors maakten homoseksuelen 

hoorbaar op een moment dat dezen nog maar weinig zichtbaar waren; ze pleitten voor 

naastenliefde op een moment dat er nog geen sprake was van gelijke rechten, en traden op als 

zaakwaarnemers voor de homobeweging, die toen nog maar weinig stem  had. Ze vestigden 

de aandacht op ‘de aard’ in plaats van ‘de daad’, en verschaften ‘homofielen’ daarmee een 

fatsoenlijk voorkomen.
54

 Dankzij de verzuilde media-infrastructuur raakte deze gedachte snel 

en wijd verbreid. Het is daarom onterecht dat homo-emancipatie vaak wordt voorgesteld als 

een overwinning op religieuze krachten. Zeker, in het verzuilde Nederland van de jaren vijftig 

en zestig werd – evenals vandaag de dag – homoseksualiteit veelal afgekeurd op 

godsdienstige gronden. Maar behalve die morele, vaak in religieuze termen verwoorde 

afkeuring was er in brede lagen van de bevolking ook een diepgevoelde afkeer van 

homoseksualiteit, die weinig te maken had – of heeft – met godsdienstige overtuiging.  

 Van het Reve lijkt niet veel te hebben bijgedragen tot het overwinnen van 

homoaversie; met zijn gewaagde literaire verbeelding van de herenliefde provoceerde hij haar 

zelfs. Seks van achteren ging ook veel progressieve Nederlanders waarschijnlijk te ver – zeker 

met een ezel. Maar doordat de zaak tegen Van het Reve was aangezwengeld door 

conservatieve protestanten, kon niemand uiting geven aan afkeer of zelfs maar ongemak 

zonder even achterlijk te lijken als Lindeboom, Algra en Van Dis. In die zin voltrok het 

Ezelproces zich niet alleen in de rechtszaal. Lang voordat Van het Reve daar werd 

vrijgesproken, had hij in de publieke arena zijn[p.60] tegenstanders met stomheid geslagen, 

door luide bijval te oogsten van de spraakmakende gemeente. Terwijl zij het uitgierde om de 

manier waarop hij zijn verdediging voerde, zat er voor de bezwaarden en gegriefden weinig 

anders op dan zwijgen en slikken. Vandaag de dag zou je haast denken dat de hele 

Nederlandse natie toentertijd aan de kant van aangeklaagde heeft gestaan. De klagers liggen 

op het kerkhof. 
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Uit de kast, op de buis, in de Kerk 

Het Ezelproces is met recht vermaard maar er mankeert iets aan de manier waarop het 

tegenwoordig in herinnering wordt geroepen: als triomf van secularisatie – het terugdringen 

van religie van de publieke naar de privésfeer. Van het Reve kwam echter juist op voor het 

recht om openlijk zijn Herendienst te belijden. En terwijl ‘de zegevierende kruistocht van 

dokter Trimbos’
55

 seksualiteit ontdeed van morele en religieuze connotaties, verleende hij 

haar weer bovenaardse luister. Met zijn eigenzinnige gebruik van religieuze uitdrukkingen en 

beelden bracht hij traditionele gelovigen van de wijs, maar ging hij ook in tegen de koekoek-

één-zang van de avant-garde. Van het Reves performance behelsde geen secularisering, maar 

wel laïcisering: waar het publieke debat over (homo)seksualiteit tot dan toe was gedomineerd 

door dokters, dominees, pastoors, psychologen en vele andere deskundigen, was nu het woord 

aan de leek – the gay lay – die geen zaakwaarnemer en zelfs geen raadsman meer nodig had 

om zijn verdediging te voeren. Dat ging vooral ten koste van de prominentie van pastors, die 

vanaf het eind van de jaren vijftig homofielen hoorbaar hadden gemaakt. Van het Reve 

namelijk voerde niet alleen zelf het woord, maar liet daarbij ook zijn gezicht zien, zodat velen 

in Nederland een homo van vlees en bloed leerden kennen.  

 Geheel nieuw was die verschijning overigens al niet meer. In het radioprogramma 

Avro-dite van 26 november 1963 waren drie ‘willekeurig gekozen homofiele mannen’ 

geïnterviewd.
56

 Ruim een jaar later gebeurde iets van dien aard op televisie: in het VARA 

actualiteitenprogramma Achter het nieuws van[p.61] 30 december 1964 werden een heren- en 

een damesstel geïnterviewd. Beide paren zaten met hun rug naar de camera, en kwamen dus 

niet herkenbaar in beeld, maar dat gold wel voor Benno Premsela (COC-voorzitter sinds 

1962), die eveneens werd geïnterviewd. Iets eerder, in oktober 1964, was ook op het witte 

doek een homo verschenen. Oud-zwemkampioen Jaap de Jong uit Leeuwarden was een van 

de dertien jongeren die Kees Brusse had geïnterviewd voor zijn geruchtmakende ‘psycho-

montage’ Mensen van morgen. Jaap had best herkenbaar in beeld willen komen, net als het 

meisje dat vertelde dat ze op de Walletjes werkte, maar de makers besloten anders: ze filmden 

hem met het grootste deel van zijn gezicht in de schaduw. Bovendien monteerden ze zijn 

uitspraken zo dat het hoge woord er net niet uitkwam: 

  

Ik ben niet verloofd, nee. Ik heb geen meisje. Ik vind het niet jammer dat ik dus geen 

meisje heb. Dat is misschien gek dat ik dat zeg, maar het is zo. Het is namelijk zo, ik 
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ben, eh… Ik vind het een heel naar woord om te zeggen. Waarom weet ik zelf niet, 

maar het is dus zo. Ik gebruik het bijna nooit. Het is persoonlijk, want ik vind het een 

heel naar woord. Eh, wat ik nu gevonden heb, is dus een vriend. Kijk, uiteindelijk is 

het zo: ieder mens leeft, en ieder mens wil ergens naar toe leven – en niet alleen.
57

  

 

Verderop in de film vertelde Jaap dat hij nieuwsgierige kennissen, collega’s en klanten 

weleens iets op de mouw spelde: ‘Je leeft dus eigenlijk helemaal met een masker voor.’  

 Dat masker had Van het Reve toen al afgelegd, voor allengs meer lezers, luisteraars en 

kijkers. Hij was een vaste televisieverschijning geworden sinds zijn deelname aan het 

discussieprogramma De kring (1961), waar hij ook homoseksualiteit ter sprake bracht.
58

 Luid 

en duidelijk deed dat hij dat in zijn ‘Brief uit Edinburgh’, die verscheen in Tirade van 

september-oktober 1962 en, een dik jaar later, in Op weg naar het einde: 

 

Dat ik mij tot het uiterste zal verzetten tegen elke poging om de auteur zijn onderwerp 

voor te schrijven en dat ik mij, als homoseksueel, zeker nooit door iemand zal laten 

verbieden, homoseksualiteit tot onderwerp van mijn werk te kiezen. […] Al lang heb 

ik de overtuiging gekoesterd, dat de tijd van het bedelen om begrip voorbij, en de tijd 

van het gebruik van vuisten, tanden en voeten aangebroken is.[p.62] 

 

In een volgende brief betoonde hij zich nog onbeschroomder en vechtlustiger.  

 

Met kollegaas kan ik geen zinnig woord wisselen, en met het soort mensen dat 

men gevoelsgenoten pleegt te noemen is het nog erger […] niet omdat ze zijn zoals ze 

zijn, maar juist omdat ze maar gedeeltelijk zijn zoals ze zijn en bijna allen, zonder 

uitzondering, de Moed missen zich in te zetten voor datgene, dat zij beweren lief te 

hebben, alsook de moed om te vechten en er op los te rammen als het er op aankomt 

[…] De ergste menselijke zonde is de bereidheid zich in een hoek te laten trappen. Ik 

wil niet in een hoek of verborgen kelder leven. Dat kan ik niet.
59

 

 

Een nog breder publiek nam kennis van Van het Reves seksuele oriëntatie dankzij een 

televisie-interview, uitgezonden door de Avro op 11 december 1963. Een ‘voortreffelijk 

portret’, zo oordeelde de Leeuwarder Courant, ‘Bijzonder openhartig kwam ook zijn 

homosexualiteit ter sprake, waarover men ook in zijn laatste boek “Op weg naar het einde” 
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kan lezen.’
60

 Lang niet alle dagbladen schreven iets van die strekking ,
61

 maar deze eerste 

coming out op televisie genereerde een stroom van brieven aan de schrijver; vaak van 

‘vriendelijke uit de dames’ die hem moed inspraken  maar ook ‘…van homoseksuelen, die 

zich kennelijk gesterkt voelen in hun waardigheid door de manier waarop dit onderwerp ter 

sprake is gekomen, en mij danken.’
62

 Van het Reve gaf vaak uitgebreid antwoord; hij bedreef, 

zoals Nop Maas het noemt, een vorm van ‘homoseksuele zielzorg’.
63

 

 In 1964 overwoog hij zelfs om echt zielzorger voor homoseksuelen te worden; niet in 

dienst van het COC, noch van de GGZ, maar  als priester. Opgevoed in het communistisme 

(‘een perverse tak van het christendom’
64

) had hij zich namelijk inmiddels bekeerd tot de 

RKK, en zou hij zich laten dopen op 27 juni 1966 – vlak voor aanvang van het Ezelproces. 

Die timing[p.63] wekte argwaan over zijn motieven, maar belangrijker is een andere 

gelijktijdigheid: Reve kwam uit als katholiek in de tijd dat hij zich openlijk bekende tot de 

herenliefde. Daarmee bewandelde hij een heel ander biografisch traject dan veel 

homoseksuelen voor en vooral na hem, die juist uit de kerk stapten zodra ze uit de kast waren 

gekomen.
65

 

 

Van hetzelfde: homoseksualiteit en religie 

Een overeenkomst tussen Van het Reve en vele anderen voor, maar vooral na hem is dat ze 

homoseksualiteit – of althans andermans acceptatie daarvan – rechtstreeks in verband 

brachten en brengen met religie. Dat discursieve, retorische verband tussen een en ander is 

bijzonder sterk. Hedendaagse publieke debatten over homoseksualiteit komen haast 

onvermijdelijk uit op godsdienst – en omgekeerd. Dat zegt weinig over het wezen van beide 

grootheden – zoals Van het Reve zelf stellig zou menen – maar veel over de manier waarop 

ze veelal worden geconceptualiseerd. Zowel religie als homoseksualiteit werd en wordt 

namelijk vaak opgevat als een gegeven (iets dat je meekrijgt van je ouders of voorouders) 

maar ook vaak als een persoonlijke keuze. Verder kan zowel religie als homoseksualiteit 

worden opgevat als een privéaangelegenheid of juist als een publieke kwestie. En ten derde 

kunnen beide ofwel worden opgevat als iets dat bestaat in mensen (een ‘geaardheid’, een 

overtuiging, ervaring of gevoel) of veeleer als iets tussen mensen (een verhouding, een 

gemeenschap, beweging of subcultuur, maar ook de natie). Deze drievoudig parallelle 

dubbelzinnigheid van de twee begrippen verklaart hun onderlinge aantrekkingskracht; ze 

biedt gelegenheid voor wisselende retorische samenstellingen, waarmee fundamentele 
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tegenstellingen ter sprake kunnen worden gebracht.
66

 Waar homoseksualiteit en religie ter 

tafel komen  gaat het daarom vaak ook over algemenere kwesties. 

 Hoe Van het Reve een en ander opvatte, is niet gemakkelijk te zeggen. Wat te denken, 

bijvoorbeeld, van de toekomstvoorspelling die hij deed in 1967? 

 

Over vijftig jaar zal de helft van de mensen een partnerkeuze in homosexuele richting 

doen, waardoor de bevolking niet meer zal toenemen. De paringsdaad in het openbaar 

zal weinig aanstoot meer geven, maar op de kus zal een vrij sterk taboe rusten evenals 

op het eten – op het drinken in mindere mate – dat men dan ook liever niet in 

aanwezigheid van andere dan zeer intieme relaties zal durven verrichten. In de 

Rooms-Katholieke kerk zal een mysteriedienst ingang vinden, waarin een man of 

vrouw tot Lichaam van God zal worden geconsacreerd, waarna priesters en 

priesteressen […] de geslachtsdaad met God zullen volvoeren.
67

[p.64] 

 

Zag Van het Reve seks werkelijk als iets dat thuishoorde in de openbaarheid? En beschouwde 

hij homoseksualiteit echt als iets waar een mens voor kon kiezen? Een jaar eerder schreef hij 

inderdaad: ‘Mijn homoseksualiteit is niet zozeer een gebrek of beperking, als wel een 

vrijwillig gedane keuze.’
68

 Een jaar later daarentegen, in zijn ‘sekondewals van de envee esha 

masjien der homophonie’ hamerde hij er juist op dat homoseksualiteit een gegeven was, een 

kwestie van geaardheid: 

  

 Elke sekonde worden op aarde vier mensen geboren 

 Elke vijf sekonden zijn het er twintig, en 

 Een van die twintig 

 Een op elke twintig die geboren worden 

 Een op die twintig zal, als hij een man is een 

 Man, en als hij een vrouw is een 

 Vrouw lichamelijk liefhebben 

 […]  

 Een op de twintig, geen verzinsel maar een 

 Feit, doodgewoon een feit, geen reclame maar een 

 Feit, geen propaganda of flauwe kul maar een 

 Feit, geen losse bewering of wens maar een 
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 Feit, doodgewoon een feit.
69

[p.65] 

 

Duidelijk is wel dat religie voor Reve een keuze was – een die niet alleen opviel omdat hij 

inmiddels openlijk de Griekse beginselen aanhing, maar ook omdat katholicisme in Nederland 

zo erfelijk was als een zachte g. Even duidelijk is dat hij zijn geloof eerder opvatte als een 

individuele gemoedstoestand of beleving dan als lidmaatschap van een geloofsgemeenschap – 

laat staan als horigheid aan een institutie. Bij zijn huldiging in de Allerheiligst Hart-kerk 

verklaarde hij bijvoorbeeld:  

 

De Katholieke Kerk is een heerlijke kerk maar is ook – en dan hoeft u alleen maar om 

u heen te kijken – een poppenkast. En in een poppenkast moet je ook een Jan Klaasen 

hebben. En de functie van de Jan Klaasen, die vervult deze paus. Deze man doet wat 

er van hem verlangd wordt: hij zegent automobielen, jachthonden, bromfietsen, hij 

ontvangt deputaties van huisvrouwen, en dan spreekt-ie mensen toe en dan zegt-ie hoe 

het verderf om zich heen grijpt in film, televisie en overal, en hoe de rokken van de 

dames maar steeds korter worden, en dat is heel goed dat-ie dat zegt, ik bedoel, dat is 

noodzakelijk, hè, dat is de Voorzienigheid, die wil dat zo, en daar is iedereen tevreden 

mee, maar daar hoeft niemand zich ook maar iets van aan te trekken.
70

 

 

Ook homoseksualiteit beschouwde Van het Reve uiteindelijk niet als het behoren tot een 

gemeenschap. Rond het midden van de jaren zestig betoonde hij zich weliswaar activist, maar 

op 8 december 1969 beëindigde hij zijn lidmaatschap van het COC. De aanleiding was een 

forumdiscussie, waarbij hij in aanvaring was gekomen met COC-bestuurder Joke Swiebel. Zij 

pleitte voor een maatschappijverandering waardoor monogame relaties niet langer de norm 

zouden zijn – terwijl Van het Reve juist heil zag in iets als een homohuwelijk.
71

 Ook de 

apotheose van zijn huldiging duidde daarop, al wil het verhaal dat Teigetje en hij enkel hand-

in-hand hadden gelopen omdat eerstgenoemde vreesde te struikelen: ijdel als hij was, 

had[p.66] hij zijn bril niet opgezet. ‘Maar het was een indrukwekkende scène’, schrijft Nop 

Maas, ‘Toen Gerard hem voor het eerst terugzag, barstte hij in snikken uit.’
72

 Vernieuwend 

was het ook, want Van het Reve presenteerde hiermee homoseksualiteit niet als individuele 

eigenaardigheid maar als een relatie. Daarmee gaf hij een nieuwe wending aan het discours 

over homofielen, die sinds het eind van de jaren vijftig veelvuldig ter sprake waren gekomen 

als object, maar zelden als subject van liefde.
73
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Katholieke en homo-emancipatie 

Van het Reves verwerping van het leergezag van ‘Jan Klaasen’ en de zijnen was brutaal, maar 

ergens ook in lijn met de veranderingen die waren voorgesteld door het Tweede Vaticaans 

Concilie (1962-1965) en het daaropvolgende Pastoraal Concilie van de Nederlandse 

Kerkprovincie (1966-1970) – het hoogtepunt van de naoorlogse ‘salto mortale van 

Ultramontanisme naar avant-gardisme’.
74

 De punch line van zijn boutade – ‘niets van 

aantrekken’ – was zelfs in overeenstemming met de geruchtmakende televisietoespraak van 

mgr. W.M. Bekkers, die ruim zes jaar eerder had verzekerd dat geboorteregeling een 

gewetenszaak was:  

 

…vanuit de menselijke beleving van het huwelijk […] kunnen de gehuwden – en ook 

zij alleen – de vraag beantwoorden wat Gods roeping en levensopdracht voor hen 

concreet betekenen, en welke die grootte van hun gezin en hoe de opeenvolging van 

de kinderen moeten zijn. […] Dit is hun gewetenszaak, waarin niemand treden mag. 

Zielzorger, arts of wie ook tot raadgever geroepen wordt, moet zoveel mogelijk het 

eigen geweten tot zijn recht laten komen.
75

 

 

Onderzoek leerde al gauw dat Nederlandse katholieken dit ter harte namen – ook na de dood 

van de Bossche bisschop (1966) en de uitvaardiging van de pauselijke encycliek Humanae 

Vitae (1968), die de kromstaf brak over ‘onnatuurlijke’ vormen van geboorteregeling. Zelfs 

de benoeming van de ene na de na de andere reactionaire bisschop (Simonis in 1970, Gijsen 

in 1972, enz.)[p.67] zou weinig afdoen aan de indruk dat in de Moederkerk de soep niet zo 

heet werd gegeten als ze werd opgediend; dat het leven er sterker was dan de leer.  

 In dit opzicht markeert het Ezelproces niet alleen een verandering in de verhouding 

tussen religieus en seculier in Nederland, maar ook in die tussen katholieken en protestanten. 

Op een onvoorziene en tegenstrijdige manier gaf Reve de Katholieke Kerk een nieuw, 

verdraagzaam voorkomen. Waar zij in Nederland lange tijd bekend had gestaan als cultureel, 

intellectueel en seksueel achtergebleven, leek ze nu beter ingespeeld op de moderne tijd dan 

(orthodox-)protestantse denominaties en partijen. Terwijl een vaderlandse calvinist als Van 

Dis namelijk Van het Reve het zwijgen trachtte op te leggen, en zei dat homoseksuelen 

‘natuurlijk’ in de hel kwamen (‘Ze zullen hun tongen kauwen van pijn in gezelschap van de 
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duivel, gescheiden van God.’
76

), nam de Moederkerk hem in haar midden op. Bij zijn doop in 

juni 1966 zei Reve daarover:  

  

Uit ‘Nader tot u’ heb ik in kloosters, katholieke vormingscentra en seminaries 

voorgelezen, ook uit de brief met de omstreden ezel-passage, zonder ooit enige klacht 

of verwijt te hebben. vernomen. En in al die zes, zeven jaren heb ik nimmer van enige 

katholiek, priester of leek, ook maar één onaangename afkeurende, laatdunkende of 

oneerbiedige opmerking vernomen over mijn zedelijke opvattingen of over mijn leven 

met mijn levenspartner. Noch zijn mijn vriend en ik door hen ooit anders bejegend dan 

met al het respect waarop wij recht hebben. De Rooms-Katholieke Kerk heeft mij 

opgenomen als de schrijver die ik ben, en als homoseksueel, niet uit zogeheten 

tolerantie, mededogen, begrip, christelijke barmhartigheid of soortgelijke onzindelijke 

overwegingen, maar van ganser harte en op grond van de fatsoenlijkst denkbare 

motieven: achting en liefde.
77

 

 

De katholieke religieuze en intellectuele voorhoede leek ingenomen met deze bekeerling, al 

droop zijn devotie van camp.
78

 Door hem zijn goddelijke gang te laten gaan, en hem zelfs te 

benoemen tot adviseur voor de nieuwe Bijbelvertaling, liet ze blijken dat zij wél kaas had 

gegeten van letterkunde. Dat vond althans de directeur van het IKOR (de latere IKON), ds. 

Wim Koole: 

 

….ik geloof dat er over het algemeen veel meer kan in de katholieke kerk. […] De 

protestantse kerk kent niet die culturele openheid, dat talent en dat ‘warme’ klimaat 

van de katholieke kerk. Welke auteur vindt zoveel ruimte binnen de protestantse kerk 

als Van het Reve die binnen de katholieke kerk vindt? Heel veel creatieve mensen 

hebben hun relatie met het protestantisme, waartoe zij aanvankelijk behoorden, 

verloren.
79

[p.68]  

 

Ook wat homoseksualiteit betreft waren katholieken vooruitstrevend, zo was inmiddels 

gebleken uit een eerste landelijke survey. De mate waarin Nederlanders homoseksuelen 

tolereerden, hing samen met hun leeftijd, opleidingsniveau en politieke voorkeur, maar ook – 

en anders dan men zou denken – met hun kerkelijke gezindte: 
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Mensen die voorkeur hebben voor VVD, KVP, PSP en D’66 zijn verdraagzamer dan 

mensen met voorkeur voor de ARP, CHU en PvdA. Buitenkerkelijken praten vaker en 

openlijker over homosexualiteit dan protestanten, maar minder vaak en minder 

openlijk dan katholieken. Katholieken en protestanten zijn over het algemeen beter 

voorgelicht over homosexualiteit dan buitenkerkelijken.80 

  

Het vooruitstrevende imago van Nederlandse katholieken dreigde even teniet te worden 

gedaan door sommige reacties op Van het Reves huldiging in de Allerheiligst Hart-kerk. 

Volgens behoudende gelovigen was die uitgedraaid op een ontheiliging van het godshuis – 

alleen al omdat het blauw had gestaan van de tabaksrook. ‘Ezelkerk’ en ‘flikker-kerk’ stond 

de volgende dag op de muren gekalkt. Er werd een Comité Eerherstel opgericht, dat een 

vlammend protest publiceerde in De Volkskrant, en een bijeenkomst belegde in Krasnapolsky. 

De vijfhonderd[p.69] conservatieven die erop afkwamen, toonden een heel andere kant van 

het vaderlands katholicisme. ‘Het Nederlandse godsvolk moet zich voorbereiden op een harde 

dictatuur van de R.-K. Kerk in dit land,’ zo concludeerde de verslaggever van Het Vrije Volk.  

    

Hoog laaiden de emoties op toen pater dr. G. Meershoek […] het woord vroeg. Hij las 

een brief voor van een zuster Karmelites die het optreden van Van het Reve ‘een 

heerlijke getuigenis’ noemde. […] ‘Ik hoop niet dat u deze mensen naar de 

brandstapel wijst.’ Uit de zaal klonken boze stemmen van protest op. Hier en daar 

klonk: ‘wél de brandstapel’ en verscheidene mensen drongen naar het spreekgestoelte 

naar voren waar zij de pater het verder spreken onmogelijk maakten. […] Velen 

verlieten de zaal teleurgesteld ‘omdat de pater nog erger was dan alle andere.’ Iemand 

zei dat ‘alle Karmelitessen runderen waren die niet eens tv mógen kijken’ en weer 

iemand ‘dat priesters tegenwoordig ook niet waren te vertrouwen.’
81

 

 

De geplaagde pater was kapelaan van de Allerheiligst Hart-kerk, maar niet verantwoordelijk 

voor wat daar was voorgevallen: hij had zich van tevoren  gedistantieerd van de huldiging – in 

hetzelfde parochieblaadje als waarin zijn superieur, pastoor van de kerk, deze happening had 

aangekondigd en verdedigd.
82

 Die herderlijke verdeeldheid gaf te denken, maar vooralsnog 

hadden veranderingsgezinde katholieken de overhand. 

 Waarom was de keus eigenlijk op juist dit kerkgebouw gevallen? Wat de VPRO 

betreft omdat de Mozes en Aäron-kerk niet geschikt was voor televisieopnamen, en wat Reve 
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betreft – zo wil het verhaal – omdat hij dit werk van Cuypers mooi van lelijkheid vond: ‘Net 

de Dom van Keulen maar dan gemaakt van lucifers door invalide mijnwerkers.’
83

 Zou Reves 

keuze,[p.70] en de bereidheid van de pastor loci, echter ook niet iets te maken hebben gehad 

met de bijnaam van dit godshuis? De ‘Vondelkerk’, zoals ze inmiddels bekendstond, was 

immers de aangewezen plaats voor de blijde inkomst van een katholieke bekeerling en 

literator die ervaren had hoe intolerant protestanten konden wezen.  

 Waar de huldiging van Reve vandaag de dag vaak wordt herdacht als een overwinning 

op de kerk, werd ze toentertijd – zoals aangehaald – door tenminste één commentator 

aangemerkt als mijlpaal in de katholieke emancipatie.
84

 Die indruk beklijfde ook nadat 

behoudende katholieken hadden geprotesteerd. Op 2 november 1969 zond de NOS de eerste 

aflevering uit van Video: een televisieprogramma over televisieprogramma’s, dit keer gewijd 

aan de omstreden VPRO-uitzending. Een van de gasten was de Haarlemse bisschop 

Theodorus Zwartkruis, tot wiens bisdom de parochie in kwestie behoorde. Het hand-in-hand 

lopen van Reve en Teigetje had hij te provocerend gevonden, zei Zwartkruis, maar sommige 

uitspraken van Van het Reve hadden hem diep geroerd. ‘Als een soort overkoepelend 

verzoeningsgebaar’ jegens de schrijver én diens tegenstanders besloot hij de uitzending met 

het voordragen van een gedicht – uit Nader tot U, nota bene:  

 

 Voordat ik in de Nacht ga die voor eeuwig lichtloos gloeit, 

 wil ik nog eenmaal spreken, en dit zeggen:  

dat ik nooit anders heb gezocht  

dan U, dan U, dan U alleen. 

 

Eerder in de uitzending waren de resultaten van een telefonische enquête bekendgemaakt, 

waaruit bleek dat 42% van de kijkers positief, en 41% negatief oordeelde over de VPRO-

uitzending. Bijna twee op de drie van de respondenten vonden dat de huldiging niet in een 

kerk had moeten plaatsvinden, maar dat gold voor minder katholieken  – terwijl het om een 

van hun godshuizen ging –  dan gereformeerden.
85

 

 Dik een week later, een dag na de protestbijeenkomst van het Comité Eerherstel, vond 

de forumdiscussie plaats waarover het in de vorige paragraaf al even ging. Ze was 

georganiseerd door studenten van de katholieke Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te 

Heerlen, en zou moeten gaan over ‘emoties rond de homofilie’. Van het Reve somberde: ‘Ik 

geloof, dat momenteel de homofilie in Nederland niet wordt aanvaard en dat dat ook 
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nog[p.71] niet het geval is over vijftig jaar.’ Toch bespeurde hij vooruitgang: ‘Het ziet er naar 

uit, dat de kerk de monogame homofiele relatie zal erkennen.’
86

 De Heerlense docent ethiek, 

dr. P. J. Heggen, beaamde dat: het standpunt van de Katholieke Kerk over homofilie was 

‘….zeker niet negatief. Hij bestempelde het als begrijpend en tolerant. Persoonlijk zou dr. 

Heggen, zo verzekerde hij de deelnemers, geen bezwaar hebben tegen een kerkelijke 

inzegening van een homofiele verhouding.’
87

  

 Op die uitspraak volgde spoedig een cascade aan controverses en canards, met als 

hoofdpersoon niet Van het Reve maar tovenaarsleerling Harry Thomas: een 24-jarige, dikke, 

brildragende boekhouder te Utrecht die in juni een sensationeel boek plus singletje over 

homoseksualiteit had uitgebracht.
88

 Op 11 december trad hij naar voren als oprichter van de 

Nederlandse Homofielen Partij: 

 

Haar enige doel is de homofiele vriendschapsrelatie te doen integreren in ons 

cultuurpatroon. De partij zal daarom streven naar wettelijke erkenning van de 

homofiele verbintenis. […] Ook kerkelijke inzegening van een vriendschapsrelatie 

mag de homofiel niet worden onthouden.
89

 

 

Enkele maanden later meldden veel kranten dat op zondag 28 juni de verbintenis van Harry 

Thomas en zijn vaste vriend Alex Verhoeven zou worden ingezegend, in een rooms-

katholieke kerk in het midden van het land. De eucharistieviering zou worden bijgewoond 

door veertien priesters en vier predikanten, door binnen- en buitenlandse media én door een 

ruime hoeveelheid politie, want de partij telde inmiddels 18.000 leden. Een groep 

conservatieve priesters in Limburg waarschuwde het Vaticaan – met kennelijk succes: in de 

Osservatore Romano verscheen een fel artikel over ‘tegennatuurlijke huwelijken’.
90

 Kardinaal 

Alfrink gaf geen toestemming voor de inzegening, maar noemde als reden onder meer dat de 

plechtigheid[p.72]  schadelijk zou kunnen zijn voor de sociale acceptatie van homofilie. 

Alfrink baseerde dit oordeel op een advies van de Pastorale Werkgroep Homofilie, die in 

1965 was opgericht door katholieke en protestantse pastors, psychiaters en psychologen als 

Klamer en Trimbos.
91

 Daarna duurde het nog enkele maanden voor duidelijk werd dat de 

Nederlandse Homofielen Partij – die een jaar lang veel aandacht van de pers had getrokken – 

alleen bestond in de verbeelding van Harry Thomas.
92

 Dat gold ook voor de aangekondigde 

inzegening, en vermoedelijk zelfs voor de verbintenis. Dat zo veel journalisten Thomas 

hadden geloofd, was niet heel onnozel van hen, want al in 1967 hadden twee homo’s in 
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Rotterdam tijdens een votiefmis ringen uitgewisseld – een actie die veel ophef had 

veroorzaakt in binnen- en buitenland.
93

 Nog eerder, in 1963, had Van het Reve in een 

interview gezegd dat de Katholieke Kerk steeds soepeler omging met homoseksualiteit: 

  

Formeel handhaaft men hier nog heel lang een onverdraagzaam standpunt, terwijl men 

in de praktijk zich al nergens meer druk over maakt. […] Mij heeft het in ieder geval 

getroffen dat het vooral katholieken waren die van mijn in Tirade gepubliceerde 

gedicht 'Een Nieuw Paaslied', waaraan heel wat mensen aanstoot hebben genomen, de 

essentie en de bedoeling hebben begrepen. […] Aldus is het denkbaar, dat een priester 

de ringen van een vriendenpaar zegent. Wat dan ook gebeurd is.
94

 

  

Wat de geïnterviewde met deze slotzin bedoelde, was toen waarschijnlijk niet duidelijker dan 

nu, maar ze wekte de indruk dat in de Katholieke Kerk in Nederland veel meer kon dan er 

officieel mocht – veel meer ook dan in protestants Nederland, waar de NCRV weliswaar de 

IKON achterna ging maar de Evangelische Omroep (1967) spoedig de strijd zou aanbinden 

met de vruchten van de seksuele revolutie: met name ‘vrije liefde’, abortus en 

homoseksualiteit.
95

 Die reputatie, waartoe Van het Reves camp katholicisme veel 

bijdroeg,[p.73] hield stand tot de eeuwwisseling, toen ze bezweek onder een vracht berichten 

over autoritarisme, onbarmhartigheid en seksueel misbruik.
96

 Het double entendre dat Van het 

Reve en zijn epigonen tot een kunst hadden verheven, verkeerde in een dubbele moraal waar 

de aardigheid van af was. Toch is er reden om de emancipatie van homoseksuelen die zich in 

het derde kwart van de twintigste eeuw in Nederland heeft voltrokken in nauwe samenhang te 

zien met die van rooms-katholieken; niet in termen van oppositie – alsof het succes van dezen 

ten koste ging van genen – noch in termen van een wezensverband, maar van een historisch-

contingente conjunctie.  

 Het Ezelproces is een lieu de mémoire, maar wat wordt  er nu herinnerd? Strikt 

genomen is zijn betekenis rechtshistorisch: de vrijspraak voor Van het Reve tekende het 

doodvonnis van de strafbaarstelling van smalende godslastering – al zou dat pas in 2014 

worden voltrokken, toen de Eerste Kamer het wetsartikel schrapte. Door zich niet te beroepen 

op zijn artistieke vrijheid maar op een oprechte, hoogstpersoonlijke geloofsovertuiging had 

Van het Reve de achilleshiel geraakt van het blasfemieverbod, dat uitging van een God van ’t 

Algemeen: een Opperwezen waarvan vaststond dat het bijvoorbeeld geen Ezel kon wezen. 

Het proces werd zo een kwestie van de rechten van de kleinst denkbare religieuze minderheid 
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(één gelovige) versus die van de religieuze meerderheid. Buiten de rechtszaal raakte die 

tegenstelling verknoopt met andere: tussen progressieven en conservatieven, tussen 

katholieken en protestanten, tussen leken en ‘geestelijk leiders’ (met seculiere deskundigen 

ergens daar tussenin) én tussen seksuele minder- en meerderheid. Die laatste verbinding zou 

duurzaam blijken: vandaag de dag wordt de Ezel vaak van stal gehaald ten bewijze dat de 

acceptatie en gelijkberechtiging van homo’s, lesbo’s en almaar andere anderen bevochten zou 

zijn op religieuze instituties. Deze voorstelling doet geen recht aan de innige, complexe 

verbanden tussen seksuele en religieuze ontwikkelingen in naoorlogs Nederland.[p.74]  
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