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Nederlandse samenvatting:  
Consensus Sociale Bewegingen: 
Strategische Interactie in de Nederlandse 
LHBTI-Politiek
Sociale bewegingen roepen beelden op van grote demonstraties en 

straatprotesten tegen een overheid en haar beleid. Zulke beelden, gebaseerd 
op conflict, komen veel naar voren in de media, die vaak gericht zijn op het 
drama van protest, en binnen sociale bewegingsstudies, waar wetenschap-
pers zich vaak richten op de manieren waarop bewegingen zich verzetten 
tegen overheden en overheden zich verzetten tegen sociale bewegingen. 
Actoren binnen sociale bewegingen (hierna te noemen: bewegingsactoren) 
voeren echter op verschillende manieren actie en niet altijd in het zicht van 
het publiek. Door gericht te zijn op conflict en protest gaat het veld van 
sociale bewegingsstudies er misschien aan voorbij dat bewegingsactoren ook 
op andere manieren de maatschappij en de politiek proberen te beïnvloeden. 
Ik zie conflict als één uiteinde van het spectrum van belangenbehartiging. 
Om het evenwicht in sociale bewegingsstudies te herstellen richt ik mij in dit 
boek op het andere uiteinde van het spectrum, namelijk hoe bewegingsacto-
ren consensus gebruiken in hun belangenbehartiging.

In hoofdstuk 1 formuleer ik de centrale vragen die ik later in het boek 
beantwoord: Wat is consensus gerichte activisme? Hoe komen op consensus 
gebaseerde relaties tussen bewegingsactoren en andere actoren tot stand? En 
welke implicaties kan consensusgerichte belangenbehartiging hebben voor 
enerzijds belangenbehartiging en anderzijds actoren die betrokken zijn bij 
belangenbehartiging? Vanuit het strategisch-interactieperspectief gebruik ik 
termen als ‘overheidsactoren’ (actoren binnen de overheid) en ‘bewegingsac-
toren’ bewust om voorbij te gaan aan monolithische termen als ‘de overheid’ 
en ‘de beweging’. Dit stelt mij in staat om interacties tussen specifieke acto-
ren onder de loep te nemen. Ik definieer ‘sociale beweging’ als een netwerk 
bestaande uit verschillende soorten, gouvernementele en niet-gouvernemen-
tele, actoren dat voor gedeelde doelstellingen staat en dat gebruik maakt van 
geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde tactieken in haar streven 
om politiek en cultuur te beïnvloeden. Hierdoor kan ik zowel een confronta-
tie repertoire als een consensus repertoire van actoren in hetzelfde netwerk 
onderzoeken die binnen en buiten organisaties en overheden opereren. De 
onderzoeksvragen worden onderzocht aan de hand van een casus: de relatie 
tussen de Nederlandse overheid en de centrale organisatie van de Nederlandse 
lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans* en intersekse (LHBTI) beweging, 
Federatie COC Nederland (hierna te noemen: COC), van de jaren 60 tot 2020. 
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In hoofdstuk 2 analyseer ik de periode van de jaren zestig tot 1982. Dit 
hoofdstuk bespreekt de transitie van een naar binnen gekeerde organisatie 
naar een organisatie die zich op de buitenwereld richt. Deze transitie mani-
festeerde zich zowel in demonstraties als in de eisen die aan de Nederlandse 
overheid werden gesteld. Daarnaast behandelt dit hoofdstuk de conflictueu-
ze relatie tussen het COC en overheidsactoren die kenmerkend was voor die 
periode van activisme. In de jaren zestig en zeventig eiste het COC namelijk 
dat de Nederlandse regering wetgeving zou opheffen die discriminerend was 
voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Het COC was niet alleen 
succesvol met campagnes over het gelijktrekken van de leeftijd waarop jon-
geren heteroseksuele en homoseksuele seks mochten hebben, maar ook met 
een campagne over de opheffing van het verbod op homo’s in het leger. Vanaf 
1982 brak er een periode van op consensus gerichte activisme aan voor het 
COC. Dat kwam deels door een voorstel voor een grondwetswijziging waar-
in minderheden beter tegen discriminatie beschermd zouden worden. Op 
basis van dat voorstel begonnen geïnstitutionaliseerde organisaties die zich 
met vrouwenbeleid bezighielden te discussiëren over het opnemen van de 
bescherming van homoseksualiteit in antidiscriminatiewetgeving. Hoofdstuk 
2 beschrijft waarom het COC politici, ambtenaren, en overheidsorganisaties 
ging zien als mogelijke partners in het beïnvloeden van beleid. Deze strategi-
sche koerswijziging is bepalend geweest voor de wijze waarop de relatie van 
het COC met Nederlandse overheidsactoren zich heeft ontwikkeld.

Hoofdstuk 3 behandelt de periode tussen 1982 en 1986. Het beschrijft 
hoe het COC zijn eisen voor overheidsbeleid over homoseksualiteit wist te 
verwezenlijken. Opmerkelijk aan deze periode is dat het COC allianties sloot 
met zowel academici als overheidsactoren in de uitvoerende en wetgevende 
macht. Het heeft een beleidscoalitie van bewegings- en  overheidsactoren 
gesmeed, die het toen regerende kabinet succesvol onder druk zette om 
gecoör dineerd overheidsbeleid over homoseksualiteit in te voeren. De intro-
ductie van de nota Overheidsbeleid en homoseksualiteit creëerde een zekere 
mate van afstemming in de doelstellingen, waardoor op consensus gerichte 
relaties tussen het COC en de rijksoverheid tot stand konden komen. 

In hoofdstuk 4 wordt de aandacht gericht op de periode tussen 1986 
en 1994 en de wijze waarop het COC en de Nederlandse overheid hebben 
samengewerkt voor de uitwerking van de nota Overheidsbeleid en homosek
sualiteit. Kenmerkend aan deze periode is de manier waarop de corporatisti-
sche politieke cultuur de relaties tussen het COC en overheidsactoren beïn-
vloedde. Deze cultuur bleek een vruchtbare bodem voor consensus gerichte 
samenwerking tussen bewegings- en overheidsactoren, zowel als het gaat om 
de formulering van beleid als de uitvoering daarvan. Het COC werd immers 
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niet alleen geraadpleegd over beleidskwesties maar het COC werd ook inge-
zet voor de uitvoering van beleid, waarvoor het COC structurele en projectma-
tige subsidies ontving. Oftewel: COC- en overheidsactoren werkten in deze 
periode samen aan gemeenschappelijke doelen. Echter, in de nauwe samen-
werking op beleid vinden we ook de oorsprong van de ongelijke verhoudingen 
die zich later verder zouden ontwikkelen zowel tussen het COC en andere 
homo/lesbische organisaties als tussen het COC en de overheid. 

In hoofdstuk 5 ga ik in op de manieren waarop de corporatistische ver-
houding tussen COC- en overheidsactoren de organisatie van het COC heeft 
beïnvloed in de periode van 1986 tot 1995. Het hoofdstuk beschrijft de 
manieren waarop het COC zich met institutionalisering bezighield. Daarnaast 
wordt er in dit hoofdstuk de stelling geëvalueerd dat institutionalisering van 
sociale bewegingen resulteert in coöptatie. Hiertoe test ik vijf  mogelijkheden: 
een verschuiving in de tactieken van een beweging, deradicalisering, neutra-
lisatie van een beweging, een verschuiving van activisme naar dienstverle-
ning en een onvermogen om bewegingsdoelen te bereiken. De conclusie is 
dat het COC niet is gecoöpteerd, maar dat institutionalisering een tactiek is 
die bewegingsorganisaties kunnen gebruiken om hun doelstellingen te berei-
ken. Het hoofdstuk wijst tegelijkertijd op de rol die ruiltransacties speelden 
bij het onderhouden van een nauwe beleidsrelatie met overheidsactoren en 
laat zien hoe het COC als organisatie veranderde door zijn verhouding met de 
overheid.

In hoofdstuk 6 wordt de relatie die het COC onderhield met de over-
heid in de jaren 90 vergeleken met de manier waarop de vrouwenbeweging 
een relatie onderhield met de overheid, die op een meer formele manier was 
geïnstitutionaliseerd. Er wordt gesteld dat het COC heeft kunnen profiteren 
van het lage niveau van formalisering, omdat de organisatie daardoor zijn 
eigen middelen van onderop kon blijven genereren en mobiliseren in een 
periode waarin de Nederlandse overheid juist minder middelen van boven-
af ter beschikking stelde. Terwijl de geïnstitutionaliseerde kanalen voor de 
vrouwenbeweging grotendeels verdwenen tijdens de jaren 90, bleef het COC 
samenwerken met Nederlandse overheidsactoren. Tegelijkertijd zorgden 
bezuinigingsmaatregelen en een laag niveau van landelijke politieke priorite-
ring ervoor dat de samenwerking ook met conflicten gepaard ging.

Hoofdstuk 7 identificeert de tactieken die het COC heeft gebruikt bij het 
inzetten van een repertoire van consensus in jaren tussen 2000 en 2019. 
Het hoofdstuk beschrijft het proces waarmee het COC en overheidsactoren 
hun samenwerking hebben geïntensiveerd. Hierbij maak ik onderscheid tus-
sen cooperation (elkaar steunen bij het nastreven van gezamenlijke doelein-
den) en collaboration (het gezamenlijk formuleren van doeleinden en het 
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gezamenlijk zoeken naar middelen voor het verwezenlijken van deze doelein-
den). In deze periode werd de Nederlandse regering steeds minder gezien als 
een doelwit van COC-activisme en werd de regering steeds meer een partner 
in het aanpakken van gedeelde problemen, zowel als het gaat om het voor-
komen van LHBTI-discriminatie als wanneer het gaat om het bevorderen van 
LHBTI-emancipatie in binnen- en buitenland. Hierbij heeft de geïntensiveer-
de samenwerking tussen het COC en overheidsactoren bijgedragen tot de uit-
breiding van het Nederlandse LHBTI-beleid in binnen- en buitenland. Door 
langdurige relaties van consensus in stand te houden raakten het COC steeds 
meer betrokken bij bestuurspraktijken en de overheid steeds meer betrokken 
bij LHBTI-activisme waardoor het COC en de actoren van de Nederlandse 
overheid steeds meer op elkaar gingen lijken.

In Hoofdstuk 8 ga ik in op de grenzen van consensus gerichte activisme 
en draag ik mogelijkheden voor vervolgonderzoek aan. Het hoofdstuk conclu-
deert hoe het COC een consensus repertoire heeft ingezet en identificeert de 
voorwaarden voor relaties gebaseerd op consensus met de rijksoverheid. Daar-
naast traceer ik in dit hoofdstuk hoe de op consensus gebaseerde relaties tus-
sen het COC en overheidsactoren tot stand konden komen en onderhouden 
konden worden van de jaren 60 tot 2020 en analyseer ik hoe die relaties de 
beleidsvorming, de organisatie van het COC en de overheid hebben beïnvloed.

De bevindingen uit de casus worden gebruikt om zeven theoretische bij-
dragen te leveren aan onderzoek naar sociale bewegingen. Ten eerste toont 
de casus aan dat bewegingsactoren niet hoeven te kiezen tussen een reper-
toire van confrontatie en een repertoire van consensus. Ten tweede kunnen 
vele typen actoren, waaronder regeringsactoren, deelnemen aan een sociale 
beweging. Ten derde, als overheidsactoren deel kunnen nemen aan socia-
le bewegingen, kunnen bewegingen niet langer gedefinieerd worden aan 
de hand van hun plaats buiten overheidsinstellingen. Ten vierde heeft het 
onderzoek bijgedragen aan het conceptualiseren van twee vormen van rela-
ties gebaseerd op consensus tussen beweging en overheid: cooperation en 
collaboration. Ten vijfde toont het onderzoek aan dat pleiten voor overheids-
beleid ertoe kan leiden dat bewegingsactoren toegang krijgen tot de overheid 
en overheidsactoren toegang tot de beweging. Ten zesde kunnen overheids-
actoren deel uitmaken van een sociale beweging en kunnen bewegingsorga-
nisaties deelnemen aan de bestuurspraktijk. Ten zevende conceptualiseer ik 
consensus gerichte sociale bewegingen op basis van drie kenmerken: i) de 
centrale organisatie(s) van de sociale beweging in kwestie gebruikt een reper-
toire van consensus; ii) op consensus gerichte relaties zijn gelegd tussen de 
centrale organisatie(s) en diverse actoren; en iii) bewegings- en overheids-
actoren werken samen voor het bereiken van gemeenschappelijke doelen.



241

Het onderzoek is een analyse van het consensus repertoire en is niet 
geschreven om consensus te prijzen. Consensus kan effectief zijn, maar con-
sensus blijft beperkt tot een bepaalde politieke aanpak. Het COC heeft zich 
toegelegd op een evolutionaire aanpak, waarbij onder meer de manier werd 
veranderd waarop LHBTI-kwesties worden aangepakt via het overheidsbeleid. 
Door een evolutionaire aanpak kon het COC een groot aantal successen beha-
len. Consensus was mogelijk minder effectief geweest bij het nastreven van 
revolutionaire doeleinden waarbij LHBTI-identiteitscategorieën, en de hete-
roseksuele identiteit categorie die van deze afhankelijk is, aan de kaak zou-
den zijn gesteld. 

Ten slotte kunnen relaties gebaseerd op consensus ertoe leiden dat de 
doelen van een beweging zich verbreden en dat de middelen én succeskan-
sen toenemen. Dergelijke relaties tussen bewegings- en overheidsactoren lei-
den echter niet vanzelfsprekend tot verdieping van de democratie. Ze roepen 
zowel empirische vragen op over hoe de democratie functioneert en mogelijk 
aan het veranderen is, als ideologische vragen over het type democratisch 
systeem dat gewenst is en de manieren waarop democratische inclusie te 
organiseren en te structureren is, voor welke groepen en op welke manieren. 


