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INLEIDING

De periode rond 1900 is in velerlei opzicht een tijdperk van
verandering, De gevolgen van

de Industriële Revolutie,

die

in Nederland betrekkelijk laat op gang is gekomen, doen zich
gelden. De trek van het platteland naar de industrie in de
steden leidt tot een snelle en onevenwichtige groei van deze
steden. Armoede,

alcoholisme

en prostitutie

worden,

mede

door het wegvallen van traditionele kaders, tot ernstige
sociale problemen. Niet alleen op sociaal en economisch
gebied, maar ook op geestelijk
onzekerheid. Tot

dan

toe

terrein is het een tijd

algemeen

aanvaarde

van

religieuze,

intellectuele en morele opvattingen worden in
twijfel
getrokken. Dit wordt mede veroorzaakt door de ontwikkelingen
binnen de (natuur-)wetenschappen.
In dit klimaat worden een aantal bewegingen opgericht,
ijveren voor

maatschappelijke hervorming.

Gestreefd

die
wordt

niet zozeer naar een verandering van instellingen of insti
tuties, maar veeleer naar een mentaliteitsverandering die in
gang gezet zou moeten worden door het persoonlijke voorbeeld
c .q. een persoonlijke levenshervorming. Deze nieuwe

benade

ring van sociale problemen wordt het eerst zichtbaar binnen
de drankbestrijdingsbeweging, waar het principe van matiging
langzaam veld

ruimt voor

dat van

algehele onthouding,

geheelonthouding neemt ook een belangrijke plaats in
de christen-anarchistische beweging, die -ten dele
reerd door de ideeën van de Rus Tolstoj- rond de
ling een 'gezuiverd'
geert. Deze

binnen
geïnspi

eeuwwisse

en geseculariseerd christendom

beweging heeft

mede door

haar

De

propa

anarchistische

karakter als georganiseerde beweging geen lang leven geleid.
Daarentegen heeft zij belangrijke sporen nagelaten in onder
andere de Nederlandse Bond tot Bestrijding van Vivisectie,
de Nederlandse Vegetariërsbond, de

vrije jeugdbewegingen en

de Rein Leven Beweging.
De Rein Leven Beweging is door tijdgenoten wel de
ste' van hen

genoemd. Dit

heeft deels

-
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-

'subtiel

betrekking op

haar

bijzondere terrein, het sexuele leven, waarvan de

openlijke

bespreking in die tijd nog taboe was. Deels ook heeft het te
maken met het feit dat de geheelonthouding waar het de
sexualiteit betrof niet zo strict doorgevoerd kon worden als
bij de drankbestrijding en het vegetarisme, daar de beweging
anders haar doel voorbij zou schieten: er moest een
evenwicht gevonden worden.

subtiel

Het materiaal over de Rein Leven Beweging is schaars. Over
de beweging wordt in de vakliteratuur te weinig vermeld om
een beeld te krijgen,

echter genoeg om de

nieuwsgierigheid

op te wekken. Zo noemt Romein de 'reinleven-mensen' in

zijn

Op het breukvlak van twee eeuwen in één adem met de "homeopaten, (...) vegetariërs, de antirokers, de blootvoeters,
antikunstmesters, (en)
aardstralers" (1) . Nabrink vermeldt
de beweging als één van. de bestrijders van het Nieuw Malthu
sianisme, Harmsen brengt haar in verband met de vrije jeugd
bewegingen {2}, Van
aantal

brochures

orgaan, Rein

de
en

beweging
een

zelf

dertigtal

Leven (1901-1907),

resteren
jaargangen

een

groot

van

later Levenskracht

haar
(1907-

1929). Deze bevinden zich voornamelijk op het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis (I .I.S .G.) in Amsterdam.
Vergaderverslagen zijn

helaas

niet bewaard

gebleven.

Een

onontgonnen, maar vruchtbaar terrein zo leek het.
Ongeveer halverwege het bestuderen
ik erop attent

gemaakt, dat

Leven beweging gedaan
had in haar

er al onderzoek

was. Annemiek de

scriptie, in het

een overzicht

van de

van het materiaal,
Groot in

kader van MO-B

geschiedenis

naar de

van de

werd
Rein

Groningen

geschiedenis,
beweging

gege

ven {3), Gezien de hoeveelheid tijd en energie, die ik er
inmiddels in geïnvesteerd had, besloot ik met het onderwerp
door te gaan. Dat ging me niet altijd gemakkelijk af. Het
feit dat er al een scriptie over geschreven was, werkte
demotiverend. Daarbij gaf

het eclectische

karakter van

de

beweging soms aanleiding tot verwarring,
In deze

scriptie

overzicht van de
haar opheffing

geef ik

een

voornamelijk

beweging van haar
in 1931.

De accenten
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chronologisch

oprichting in 1901
zijn gelegd

bij

tot
die

episodes die in belangrijke mate bepalend zijn geweest

voor

de ontwikkeling van de beweging. Het zwaartepunt is hierdoor
komen te liggen bij de eerste tien jaar, waarin de beweging
verscheurd werd door interne ruzies. Vooraf wordt een
overzicht gegeven van het christen-anarchisme in

Nederland,

waarin de beweging de belangrijkste wortels heeft.
Veel

vrienden

en

vriendinnen

totstandkoming van deze

hebben

scriptie. In het

meegeleefd

met

de

bijzonder wil

ik

hier mijn waardering uitspreken voor Frans Birrer en Loes
Peeperkorn vanwege hun niet aflatende kritiek en morele
steun. Tevens

gaat

mijn

dank uit

naar

mijn

begeleiders

vanuit de subfaculteit geschiedenis van de Leidse universiteit. Prof. Dr. I. Schöffer en Drs. M.J. Schwegman.

Leony van der Splinter.
November 1986.
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HOOFDSTUK I

I.I. Het christen-anarchisme in Nederland

Op 6 en 7 november I896 vindt in Utrecht het 'Eerste
naal

Congres

voor

Geheel-onthouding

dranken' plaats. De organisatoren
land "de
maken en

van

Natio-

Alcoholhoudende

beogen hiermee in

Neder

beginselen der Geheel-onthouding meer bekend
daardoor den strijd tegen het alcoholisme

bevorderen"(1 ). Het

is een

belangrijke gebeurtenis

in

te
te
de

geschiedenis van de drankbestrijdingsbeweging: het streven
naar matiging van drankgebruik begint plaats te maken voor
dat van de algehele onthouding. Hierbij wordt vooral het
persoonlijke voorbeeld van belang geacht. Op dit congres is
een aantal mensen aanwezig, waaronder Lodewijk van Mierop en
Felix Ortt, die een belangrijke rol zullen spelen in de Rein
Leven Beweging. Ook binnen deze beweging, die in 1901 wordt
opgericht, wordt onthouding nagestreefd: echter niet van de
alcohol, maar van de sexualiteit.
De geheelonthouding is een belangrijk aspect van het Tolstojanisme, dat zich in Nederland vanaf het eind van de

vorige

eeuw ontwikkelt. Harmsen kenschetst het Tolstojanisme als de
meest karakteristieke uiting van een standpunt tussen het
socialisme van de arbeidersbeweging en het atheïsme van de
vrijdenkersvereniging 'De Dageraad’. Hij spreekt van mensen,
die "ofschoon gewekt door de socialistische arbeidersbewe
ging, toch de weg erheen niet konden vinden"(2). De meesten
van de Tolstojanen kiezen -in hun streven naar maatschappij
hervorming- juist voor deze richting vanuit een christelijke
instelling. Het is om deze reden, dat ze zelf de voorkeur
geven aan de naam christen-anarchisten boven die van Tolsto
janen: ze willen in de
worden. Hun naam
bijzonder

soort

eerste plaats als christenen

verraadt echter
christenen
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eveneens dat
gaat:

gezien

het om

christenen

een
die

onafhankelijk van de officiële kerk en haar instituties

hun

weg zoeken{3}.
De christen-anarchisten zijn in hun opvattingen over mens en
maatschappij sterk beïnvloed door de Rus Lev Nikolaevic
Tolstoj. Deze schrijver, die in Nederland vooral

bekendheid

heeft gekregen door zijn romans Oorlog en vrede en
Karenina, ontwikkelde zich aan het eind van de vorige

Anna
eeuw

tot een 'maatschappijhervormer'(4). Hen thema dat veelvuldig
terugkeert in zijn romans is
viliseerde en

de verhouding tussen de

gematerialiseerde

tuurlijke' staat van de mens. In

maatschappij

en

geci

de

'na

1879, als hij 51 jaar

is, komt deze problematiek tot uiting in een crisis in

oud
zijn

persoonlijke leven. Het antwoord op de vraag naar de zin van
het bestaan vindt hij in de leer van Christus, zoals geo
penbaard in het Nieuwe Testament en met name in de Bergrede.
Niet het 'ik’ moet het doel

zijn van het

leven, maar

het

leven voor God en de medemens.
Tolstoj's opvattingen

nemen de

vorm aan

van

'christelijk

anarchisme' (een term die hij overigens zelf nooit
bruikte). Hij verwerpt het gezag van de officiële kerk,
haar sociale

taak

verzet tegen de

verwaarloosd

zou hebben.

staat, "de heerschappij

steund door beestachtig
kan handhaven door

het privébezit. Uitgaande van het

komt

in

der kwaden

onder

het zich

alleen

geweld"(5), Omdat

middel van geweld,

Hij

ge
die

veroordeelt hij

ook

principe: "Ik zeg u,

dat

gij den boo ze niet wederstaat" ontwikkelt hij in de daar
opvolgende jaren een leer van geweldloosheid tegenover het
kwaad.
In tegenstelling tot het Marxisme, ziet Tolstoj de ontwik
keling van de mensheid naar een klassen- en statenloze maat
schappij niet tot stand komen door het economisch determi
nisme en de gewelddadige klassenstrijd. Hij gelooft eerder
in de groeiende morele vervolmaking van de mens door de
stricte

naleving

van

het

'Beginsel

der

Liefde'

(lees:

naastenliefde) en de consequente afwijzing van elke vorm van
geweld. Hij legt de nadruk op de praktijk van het
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Evangelie

en propageert -met Jezus

als voorbeeld- een

levenshouding,

die ascetische trekken vertoont.
Tot ongenoegen van zijn aristocratische familieleden pro
beert Tolstoj ook zijn dagelijks leven in overeenstemming te
brengen met zijn veranderde opvattingen. Hij stopt met roken
en drinken, onthoudt zich van

het eten van vlees en

zich in eenvoudige boerenkleding.

Hij tracht in zijn

levensonderhoud

streeft

betreft kuisheid
vele landen

te

voorzien

na. Het

van Europa

en

zijn vooral

wat

kleedt
eigen

sexualiteit

zijn volgelingen

die geprobeerd

hebben zijn

in

ideeën

middels georganiseerde bewegingen in praktijk te brengen.
In bepaalde opzichten, met name de nadruk op de vrijheid en
de eigen verantwoordelijkheid van het individu,
sluit de
leer van Tolstoj aan bij de moderne theologie in Nederland.
Deze vrijzinnige richting

ontwikkelde zich

na 1870

binnen

het protestantisme: "een theologie, aan geen enkele kerk,
geen enkele belijdenis, geen enkel van te voren vaststaand
'geloof' gebonden"(6), Zij is vooral sterk

vertegenwoordigd

aan de theologische faculteiten van de Groningse en Leidse
universiteit, De ideeën van de bekeerde Tolstoj vinden het
eerst weerklank bij een aantal theologiestudenten in Leiden.
Nicolaas Schermerhorn, Sibillus Kijlstra,

Anne de Koe,

Sevenster en Jacobus Klein zullen een aktieve rol binnen

Jan
de

christen-anarchistische beweging gaan spelen(7).
Het begin van

het Tolstojanisme

of christen-anarchisme

in

Nederland wordt in de vakliteratuur over het algemeen gelegd
in 1896.

In dat

jaar pleegt

de uit

Friesland

afkomstige

vrije socialist Jan Koenraad van der Veer -hiertoe geïnspi
reerd door de ideeën van Tolstoj- 'lijdelijk verzet' en
weigert schuttersdienst. Deze kloeke daad is voor een aantal
jonge, sociaal bewogen predikanten uit Friesland en Gronin
gen aanleiding zich te verenigen. In december 1896 vindt hun
eerste bijeenkomst plaats{8}. Al snel ontstaat er contact
tussen deze groep en een groep van personen rond Jacobus van
Rees, hoogleraar in de

weefselleer aan de universiteit

van

Amsterdam(9). Waarschijnlijk zijn deze contacten tot stand
gekomen zijn via de geheelonthoudersbeweging (van alcohol).
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Van Rees is

aktief binnen

de drankbestrijdingsbeweging

een fel geheelonthouder. In december 1897 is hij, na
discussie over her vóór of tegen van staatshulp in de

en
veel
neu

trale Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken
Drank, met onder andere Lodewijk van Mierop en Menno Huizinga betrokken bij de oprichting van de Algemeene Neder
landsche Geheel Onthouders Bond (A.N.G.O-B.). Van Rees wordt
de eerste voorzitter van deze

Bond, die zich in

tegenstel

ling tot de 'Vereeniging' op het standpunt van geheel
onthouding stelt er, afkerig is van wettelijke maatregelen
{1 C } .
Ever daarvoor is in Den Haag het blad Vrede opgericht en een
drukkerij onder dezelfde naam. Vrede. 'Orgaan tot bespreking
van de Praktijk der Liefde', dat vanaf 18 oktober 1897
tweewekelijks verschijnt,
van het

zal de

christen-anarchisme

belangrijkste

in Nederland

spreekbuis

worden.

Bij

de

oprichtingsvergadering in augustus 1897 zijn aanwezig de

al

eerder genoemde Van der Veer, Van Rees, Daniël de Clercq, de
predikanten Louis Adrien Bähler, De Koe, Klein, Van Wijk en
Kijlstra, Valk,
Jungius, Suze

Caroline

van

Groshans en

komt van Van der

der

Hucht-Kerkhoven,

Felix Ortt{1l}.

Veer, die tevens

Het

Marie

initiatief

de eerste redacteur

het blad is. Ortt, civiel-ingenieur bij Rijkswaterstaat,
Lodewijk van Mierop, student wis- en natuurkunde te
en de

drukkerij.

Van der

Veer, die

van

en

Leiden,

ontpoppen zich spoedig tot de belangrijkste medewerkers
het blad

van

van

beroep

typograaf is, krijgt al gauw genoeg van de samenwerking

met

deze intellectuelen. Hij raakt overspannen en vertrekt naar
een kolonie van Tolstojanen in Engeland(12). Het redac
teurschap wordt overgenomen door Ortt, die de drijvende
kracht wordt achter Vrede, dat in 1907 zal overgaan in De
Vrije Mensch. De groep rond Vrede noemt zich 'De Interna
tionale Broederschap'
boeren in

kolonie

van

ideeën

van

christen-anarchisten wordt wellicht

het

Rusland, die

naar

een

gelijknamige

zich eveneens

door de

Tolstoj heeft laten inspireren.
Het streven van de

best weergegeven door

Ortt, waar
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hij zegt:

"Aldus is

het

streven van de christelijke anarchie:
Koningschap afschaffen door

niet de staat en

geweld, maar door

het

geleidelijke

afsterving met gelijktijdige opwekking van het Beginsel

der

Liefde in de openbare mening (...) In de middelen om dit tot
stand te brengen

heerst volkomen vrijheid

(...) leder

die

het beginsel van
hart, werkt tot

de Liefde krachtig voelt werken in zijn
de verwezenlijking daarvan mee, volgens

eigen inzicht, in de richting die hem het meest aantrekt"
(13).
De christen-anarchisten hebben met elkaar
hun afkeer van dwang en geweld.

gemeenschappelijk

Dit uit zich in een

afkeer

var. de staat en staatsbemoeienis op velerlei terrein:

leger

en militaire dienst, politie,
justitie, gevangeniswezen,
maar ook in verzet tegen geboorteaangifte, de wettelijke
huwelijksbekrachtiging en vaccinatiedwang. Tegelijkertijd
leven er

echter

vele

andere idealen.

ethische principes -namelijk in
dieren-

zijn

de

meesten

Op

grond

van

hun

verband met het lijden

van

christen-anarchisten

overtuigd

vegetariër en tegen vivisectie. Tevens propageren zij een
'rein' leven, hetgeen onder meer inhoudt (geheel-)onthouding
van alcohol

en een

streven naar

betreft. Er

leeft onder

kuisheid wat

hen interesse

voor

sexualiteit
natuurgenees

wijzen en homeopatie, boeddhisme, theosofie en spiritisme.
Niet zozeer de afzonderlijke aspecten, alswel de combinatie
van idealen die tezamen

ook wel als 'humanitair

idealisme'

betiteld wordt, is uniek voor het christen-anarchisme.
Het brede scala aan interessegebieden weerspiegelt zich

ook

in de rubrieken van het blad Vrede, waarin uitspraken van
Jezus, Confucius, Tolstoj, (Frederik) Van Eeden en Boeddha
soms in één adem genoemd worden. Een tijdgenoot merkt
hierover op: "Wel beroepen zij zich op den stichter van het
Christendom, wel nemen zij enkele woorden over (...) maar
slechts zoveel als in hun stelsel past". Hij betwijfelt dan
ook of de naam christenen hen toekomt(14).
Ramaer schrijft met betrekking tot het anarchisme in
land, dat wat

de anarchisten

zelf de

beweging noemen,

feite nooit meer is geweest dan een verzameling van
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Neder
in

groepen

en groepjes

met

evenzeer voor
groep. Het

uiteenlopende opvattingen(15).

de christen-anarchistische

blad en

de

tak, de

drukkerij vormen

samenbindende elementen. Naast

Dit

de

geldt

'Vrede'-

belangrijkste

de eigen publicaties

worden

de ethische geschriften van Tolstoj in Nederlandse vertaling
uitgegeven en verspreid. Perdeck vertelt in Nakend o p de
fiets over zijn

ontmoeting in

de Amsterdamse

Kalverstraat

met een christen-anarchist, die colporteert met De weg
Geluk (16).
De meest op de voorgrond
ging zijn Van

naar

tredende personen binnen de

Rees, Ortt en

Van Mierop en

bewe

vooral de

twee

laatstgenoemden. Zij brengen de idealen van Tolstoj vergaand
in praktijk: ze geven zelfs hun carrière op om zich te
wijden aan de christen-anarchistische idee(17). Ortt neemt
in 1899 ontslag bij Rijkswaterstaat, omdat hij het werken in
staatsdienst niet langer in overeenstemming kan brengen met
zijn geweten.

Vanaf

die

secretaris bij

Caroline

richtster

de

van

tijd werkt
van der

natuurkunde af

in de

schappelijk werk

Bond

tot

particulier
de

op

Bestrijding

der

breekt zijn studie wis-

overtuiging dat

moet wijden:

als

Hucht-Kerkhoven,

Nederlandse

Vivisectie. Lodewijk van Mierop

hij

"Het was

hij zich
zijn

aan

en

maat

christelijke

instelling, die hem toen hij de overtuiging kreeg dat het
socialisme noodzakelijk was in plaats van de marxistische de
christen-anarchistische

vorm

daarvan

deed

kiezen" (18) .

Terwille van zijn familie, die in hem een predikant ziet, en
als 'overgangsmaatregel'

gaat

hij

in

1898

in

Amsterdam

theologie studeren. Als hij in oktober 1899 slaagt voor zijn
propaedeuse, neemt hij afscheid van universiteit en studie
om zich geheel voor het christen-anarchisme in te zetten
(19) .
Een poging om

de Tolstojaanse

praktijk te brengen

beginselen daadwerkelijk

wordt in 1899

tionale Broederschap, die dan

ondernomen. De

in

Interna

inmiddels een vereniging

is,

sticht in Blaricum in het Gooi een land- en tuinbouwkolonie,
waar gemeenschappelijk geleefd en

gewerkt zal gaan

worden.

Het initiatief wordt genomen door Van Mierop en Kijlstra, de

-

12

-

middelen worden voornamelijk ingebracht door Van Rees,
en Van Mierop(20 ).
Al in 1893 heeft Van Rees een plan ontworpen
kolonie, 'Heideplan', dat niet is uitgevoerd. Een

voor een
voorbeeld

uit de direkte omgeving is de een jaar eerder door
van Eeden in Bussum

Frederik

opgezette kolonie 'Walden’, zo

naar de nederzetting

van Henry David

setts, Verenigde Staten. De

Thoreau in

kolonie van ’De

Ortt

genoemd

Massachu-

Internationale

Broederschap' is geen succes. Opvallend weinig christenanarchisten blijken bereid have en goed te verlaten voor een
leven in de kolonie. Van de predikanten is alleen Kijlstra
hiertoe bereid. Ortt en Van Mierop verhuizen in april 1902
met drukkerij 'Vrede' naar Blaricum. De aangekochte grond
blijkt weinig geschikt voor produktieve verbouwing. Daarbij
is er onder de kolonisten, waaronder slechts één landarbei
der is, weinig kennis van

zaken. Belangrijker nog voor

het

mislukken is de verschillende geaardheid van de bewoners -de
kolonie trekt mensen

van zeer

verschillende pluimage

aan-

die al spoedig tot conflicten leidt,
De

buurtbewoners,

voornamelijk

protestantse

vissers

in

Huizen en katholieke boeren in Blaricum, hebben weinig op
met de eigenaardige kolonisten, die vooral opvallen door hun
uiterlijk. De vrouwen dragen grote schorten, de mannen

gaan

gekleed in manchester, lopen op blote voeten en dragen
hoed, zelfs niet op zondag. Als de kolonisten zich in

geen
1903

solidair verklaren met

de spoorwegstakers

en een

gedeelte

van de Gooische trambaan opbreken, is de maat vol. In de
nacht van 13 op 14 april wordt de kolonie door de omwonenden
bestormd. Lodewijk van Mierop, die als enige zijn lamp niet
dooft volgens het principe 'Gij zult den booze niet wederstaan’, krijgt een steen door de ruit van de drukkerij. Na
deze ’ramp van Blaricum' ont
staan er ernstige meningsver
schillen tussen de kolonisten over het al dan niet aan
schaffen van wapens

en gaat

kolonie(21).
Na 'Blaricum'

de

gaan

steeds meer hun eigen

het snel

verschillende
weg, In 1906
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bergafwaarts met

de

christen-anarchisten

doen Bähler, Van

Rees,

Ortt en Van Mierop nog een poging tot de oprichting van

een

nieuwe 'Vrede'-beweging{22}. De interessen blijken echter te
uiteenlopend om binnen één organisatie verenigd te worden.
Van Rees sluit zich aan bij de Bond van Christen-Socialisten
en legt zich vooral toe op de drankbestrijding op basis van
geheelonthouding, onder andere binnen de Orde van Goede
Tempelieren. Ook

zal

vervullen binnen de

hij een

belangrijke

vrije jeugdbewegingen.

aktief op het gebied van

voortrekkersrol
Ortt is

de anti-vivisectie en het

risme. Daarnaast houdt hij zich

vooral
vegeta

bezig met de in 1901

opge

richte Rein Leven Beweging{23}. Deze beweging, die voor

een

belangrijk deel de
christen-anarchistische ideeën
met
betrekking tot de sexualiteit verwoordt, is echter vooral
het levenswerk van Van Mierop.

1.2. H et christen-anarchisme en de sexualiteit

Tolstoj's ideeën met

betrekking tot

door de christen-anarchisten

de sexualiteit

slechts ten dele

worden

overgenomen.

Tolstoj, die tot zijn bekering min of meer gelukkig getrouwd
was en dertien kinderen had, meent op grond van zijn
overtuiging dat de morele gesteldheid van de mens
bepaald wordt

door de

de mate

waarin hij

het ideaal

kuisheid weet te benaderen. De innerlijke tweestrijd
zijn streven

naar

kuisheid

en

de

nieuwe
vooral

bevrediging

van

tussen

van

zijn

'vleselijke lusten', zal Tolstoj de rest van zijn leven
parten blijven spelen. Dit probleem is het centrale thema
van zijn roman De Kreutzersonate, 'verhaal over zinnelijke
liefde vóór en tijdens het huwelijk', die in I889 verschijnt
(24). De heersende sexuele moraal wordt hierin voorgesteld
als 'ontaard’,

het sexuele

oorspronkelijke doel, dat

leven

als afgeweken

van

uitsluitend de voortplanting

De roman is tevens bedoeld als een aanklacht tegen de

haar
is.
maat

schappij, die verzuimt jonge mannen en vrouwen sexueel op te

-

14

-

voeden met alle

consequenties van

dien. De

Kreutzersonate

bereikt in 1890 in de Duitse vertaling het Nederlandse
publiek (een Nederlandse vertaling zal in 1895 verschijnen)
en maakt 'als we Jans mogen geloven- "een verpletterende
indruk"(25). De strekking van de

roman, die er op

neerkomt

dat gehuwden hun 'zinnelijke liefdesverhouding'
moeten vervangen door de 'reine omgang van broer en
wordt over het

algemeen belachelijk

boek veel discussie oproept
met het

feit

vorige

eeuw

gevonden(26). Dat

hangt waarschijnlijk ook.

dat Tolstoj

brengt met de

zijn

nieuwe moraal

vrouwenemancipatie, die aan
in

bredere

kring

krijgen . Volgens Tolstoj wordt
niet verkregen door
lijke maatregelen,

zouden
zuster'

in

het
samen

verband

het eind van

belangstelling

begint

de emancipatie van de

de
te

vrouw

het geven van cursussen of via wette
maar begint deze in de slaapkamer.

Hierbij is het vooral de man die moet veranderen. Pas als de
man in zijn

omgang met

het andere

geslacht naar

kuisheid

streeft en de vrouw niet langer als het 'voorwerp' van
zinnelijke begeerte ziet, zal aan de slavernij van de
een einde komen(27).
Op Van

Mierop, die

in 1901

het initiatief

vrouw

zal nemen

oprichting van de Rein Leven Beweging, maakt De

zijn

tot

Kreutzerso-

nate diepe indruk. Bij verschillende gelegenheden memoreert
hij hoe bepalend het lezen van dit boek (hij las het als
17-jarige tijdens zijn middelbare schooltijd op het
dams gymnasium)

is geweest

voor de

Rotter

ontwikkeling van

zijn

ideeën over het sexuele leven(28).
Het zijn, zoals we gezien hebben, niet Tolstoj's ideeën

met

betrekking tot de sexualiteit, maar andere aspecten van zijn
leer, met name de geweldloosheid, die in de kringen van de
christen-anarchisten het eerst de aandacht krijgen. In 1892
doet Louis Bähler in het (landelijke) studentenblad Minerva,
een oproep tot oprichting van een 'Theologen-Vereeniging ter
bestrijding van onzedelijkheid’, die hij later de voorloper
van de Rein Leven Beweging zal noemen(29). Aan deze oproep
wordt echter geen gehoor gegeven.
Veer Tolstoj's Beschouwing

In 1898 vertaalt Van

over het

-15-

huwelijk, een

der

nawoord

bij de De

Kreutzersonate, waarin Tolstoj

het huwelijk verder uitwerkt. Dit
Kreutzersonate, binnen
veel geciteerd

zijn ideeën

boek zal, tezamen met

de christen-anarchistische

worden.

Zover als

kuisheid c.q. onthouding

Tolstoj,

volledige

christen-anar

chisten echter niet. Tegenover

Tolstoj’s geestes- of

le' -huwelijk,

liefst

slachtsgemeenschap

zou

het
moeten

De

beweging

die

propageert gaan de

waarbinnen

over

helemaal

plaatsvinden,

"zie

geen

ge

stellen

de

christen-anarchisten dat de huwelijksgemeenschap, waarbinnen
sexuele omgang plaatsheeft met voortplanting als doel 'rein'
mag heten(30).
In praktijk zijn

de christen-anarchisten op

grond van

het

idee dat alle mensen gelijk zijn (de 'broederschaps'-gedach
te) ook op het terrein van de sexualiteit vóór gelijkheid
van man en vrouw. Zij verzetten zich tegen de heersende
'dubbele moraal', waarbij
beoordeling van

verschillende maatstaven voor

het sexuele

gedrag van

mannen en

vrouwen

gehanteerd worden. Ook hun afkeer van staatsbemoeienis
tot uitdrukking waar het
meninging beschouwen

de sexualiteit betreft:

zij als

'onzedelijk' op

Veel christen-anarchisten gaan

een vrij

de
komt

staatsin-

dit

gebied.

huwelijk aan,

dat

wil zeggen gaan samenleven zonder dit wettelijk te laten be
krachtigen.

Voor

de

christen-anarchisten

dergelijk vrije huwelijk in
de publieke

opinie werd

gold

dat

een

principe onontbindbaar was.

het vrije

huwelijk echter

In

veelal

gelijkgesteld aan 'vrije liefde', dat geassocieerd werd

met

prostitutie. Dit bezorgde de naam 'christen-anarchisten' een
negatieve bijklank.
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HOOFDSTUK II

II.I. De oprichting van de Rein Leven Beweging

"Niet een vereeniging,

niet een bond

zelfs, niets dan

groep eenswillende jonge mannen; weinig in aantal nog,
allen bezield met een heilig vuur,

een
doch

allen gedreven door eenzelfden Geest !
In menig
kring, in

opzicht verschillend:
kennis,

in

in opvoeding,

geloof, maar

één

in

in

werk

streven

naar

volkomen reinheid van lichaam en ziel!" (l).
Met deze opwekkende woorden opent het eerste nummer van
maandblad Rein Leven op 20
van dit nummer is de
(R .L .B .) in

verschijnen

oprichting van de Rein Leven

Nederland een

"streven naar rein

juli 1901. Door het
feit. Haar

leven, dat

Beweging

doelstelling is

is een leven,

het

dat niet

een
be-

heerscht wordt door
zinnelijk-sexueele neigingen".
De
beweging staat open voor mannen en vrouwen, ongeacht gods
dienstige of politieke overtuiging.
De beweging wordt opgericht door een 8 a 10-tal

-ongetrouw

de- jonge mannen, in leeftijd variërend van 20 tot 25
Initiatiefnemer is Lodewijk van Mierop, die hiertoe

jaar.
besluit

in het voorjaar van 1901 in één van de buitenwijken van

Den

Haag. Hij

dame

van

laatste stoot.

Van

wordt

hierbij

gestimuleerd door

middelbare leeftijd: "Van

haar kwam de

een

hem het besluit om de poging te wagen"(2). Reden is de grote
behoefte die er onder jongeren zou bestaan aan voorlichting
omtrent "het intiemste en moeilikste deel van hun leven"(3).
Van Mierop doet een beroep op een aantal vrienden en
kenden om medewerking. Tot de mannen van het eerste uur

be
van

de R.L.B. behoren

Menno Huizinga,

Edo

Klerekoper (allen

uit

behalve Van Mierop:

Fimmen, de gebroeders
Amsterdam),

Herbert

Maurits en Jo
Plokker

-

17

(Rotterdam),

-

Jouke

Hoekstra

(Blaricum), J.S.

Dijckhoff (Den

Haag), Willem

Kooyman

en

Johan van Veen (Leiden)(4).
Hoewel sommigen van hen contacten hebben met de 'Vrede'-be
weging en 'De Internationale Broederschap’, is de benaming
'christen-anarchist' niet op ieder van hen van toepassing.
Edo Fimmen en Menno Huizinga, die samen de eerste redactie
van Rein Leven zullen vormen, zijn beslist geen anarchisten.
Fimmen werkt bij de American Petroleum Company in Amsterdam,
waar hij een administratieve

functie vervult. Hij is

sociaal geëngageerd; was

waarschijnlijk enige tijd

bij het Leger des Heils,

schrijft in Vrede onder het

sterk
soldaat
pseu

doniem 'Edo' en is aktief binnen de vakbeweging van handels
en kantoorbedienden( 5). Huizinga, die van zichzelf zegt geen
anarchist te zijn(6), studeert theologie in Amsterdam. Hij
is vanaf de oprichting aktief lid van de Sociaal Democra
tische Arbeiders Partij
kringen van

(S.D.A.P.) en beweegt

de drankbestrijdingsbeweging(7).

zich ook.
Zoals

in

eerder

vermeld, is hij in 1897 met Van Rees en Van Mierop betrokken
bij de oprichting
Mierop in

van de

A.N.G.O.B. In 1898,

Amsterdam theologie

als ook

gaat studeren,

zijn

Van

beiden

betrokken bij het zogenaamde achterbuurtwerk(8).
Het zal vooral

gedurende deze

'Amsterdamse jaren'

geweest

zijn, dat Van Mierop, Huizinga

c.s. in aanraking komen

het lijden op

dat zij door

Rein Leven

sexueel gebied,

Beweging

willen de 'sexuele

willen

bestrijden.

zonden' -men heeft

prostitutie en geslachtsziekten op
en daardoor de publieke opinie
de voornaamste oorzaken van de
ze de onwetendheid op sexueel
het functioneren en vooral de

De

middel van
jonge

in eerste

met
de

mannen

instantie

het oog- openbaar

maken

wakker schudden. Als één van
heersende zedenloosheid zien
gebied, de onbekendheid met
bedoeling van de geslachts

organen. Waar de ouderen in deze hun plicht verzuimen,
willen zij sexuele voorlichting geven om zodoende het
'kwaad' niet alleen te bestrijden, maar ook te voorkomen.
Het oprichten van een

beweging, die zich zedelijke

verhef

fing ten doel stelt, is in deze jaren weinig origineel.
aantal verenigingen, commissies en comités, die dit
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Het

adagium

in hun vaandel dragen is legio. Ze verschillen qua doelstel
ling, godsdienstige richting of sociaal niveau, maar hebben
vaak ook vele bindingen. Zo is er de, in 1879 door Ds. H.
Pierson als Nederlandse afdeling van de internationale
Fédération pour l' Abolition

de la Prostitution

Nederlandse Vereeniging tegen

de Prostitutie,

opgerichte,
die door

de

leden van de Rein Leven Beweging wel haar voorloper genoemd
wordt. Bij hun tochten door de roze buurten in Amsterdam
zijn Van Mierop
gekomen met de

en Huizinga ongetwijfeld ook in aanraking
in 1881 opgerichte orthodox-christelijke

Nederlandsche Middernachtzending Vereeniging, Deze

beweging

van uitsluitend mannen, richt zich bij haar bestrijding
de prostitutie niet op de prostituees, maar op de

van

'gevallen

mannen', waarbij direkte, harde aktie niet geschuwd wordt
(9). Hoewel de 'reinlevers' de aktiviteiten van deze bewegingen kunnen waarderen, menen zij dat er nog een taak

ligt

voor de Rein Leven Beweging.
De R.L.B .

wil zich

niet beperken

tot één

geslachtsleven, maar zich bezighouden
leven en alles wat daarmee

aspect van

met het hele

het

sexuele

samenhangt. Daarbij wil zij

een

neutrale beweging zijn, dat wil zeggen niet gebonden aan een
exclusief politiek, religieus of levensbeschouwelijk
punt. Onder

neutraliteit wordt

volkomen vrij wordt gelaten het
te streven en uit

dat

ieder

ideaal van 'rein leven'

te dragen vanuit

schouwing. Uit deze
zekere mate van
tot uitdrukking

tevens verstaan

stand

opvatting van

zijn of haar

na

levensbe

neutraliteit blijkt

een

'anarchistische' geïnspireerdheid, die ook
komt in het feit dat de beweging begint

zonder vaststaand beginselprogramma. Het oprecht willen
'streven naar rein leven' is het enige criterium voor
aansluiting bij de beweging. Dit criterium wordt aanvanke
lijk niet nader omschreven: de 'geest van reinheid' zal uit
het blad spreken, zo menen de oprichters. Ook enige mate van
organisatiestructuur zal zich pas in de loop van de tijd
ontwikkelen. De

eerste

jaren

is het

voornaamste samenbindende elementen.

-19-

orgaan

één

van

de

De eerste redacteuren van Rein Leven zijn dus Edo Fimmen

en

Menno Huizinga. Het blad wordt gedrukt bij drukkerij 'Vrede'
in Den Haag. De abonnementsprijs is naar keuze. Het blad, zo
wordt nadrukkelijk gesteld, is bedoeld als introductie tot
een persoonlijk gesprek: "...de zwakke, de achterlijke is
niet te redden en te helpen door blaadjes alleen, zelfs door
de beste en

meest pakkende niet

wij

kunnen

helpen

is

door

(...) Het eenige

persoonlijken

waardoor

invloed"(10).

Hiervoor dienen de leden allereerst zichzelf op te voeden en
vervolgens vertrouwen te wekken bij anderen. Het blad
de functie van propagandablad.

Er wordt driftig mee

heeft
gecol

porteerd, aanvankelijk vooral in de drukke winkelstraten van
Amsterdam en Den Haag.
Het propagandistische karakter weerspiegelt zich ook in het
uiterlijk van het blad. Het formaat is folio, de omvang is
aanvankelijk 4, later 8 pagina's. De koppen zijn vetgedrukt.
De artikelen

hebben vooral

de

eerste jaren

een

wervende

strekking en zijn weinig diepgaand. Kopy wordt geleverd door
de redacteuren, de leden en 'geestverwanten'. Zo
Ortt regelmatig in de eerste
van aanverwante bladen en

publiceert

jaargang. Uit een breed

scala

publicaties worden artikelen,

en

fragmenten van artikelen, overgenomen.
Het publiek waarop men zich

richt zijn in eerste

instantie

leeftijdsgenoten, 'mede-jongeren', en hun ouders, waarbij
rang of stand geen rol speelt. Een vaste rubriek is de
rubriek 'Woorden tot ouders',
hoe en waarom
De

waarin wordt ingegaan op

van sexuele, ’geslachtelijke',

onderwerpen

die

het

eerste

jaar

het

voorlichting.

prioriteit

krijgen

betreffen sexualiteit vóór en buiten het huwelijk: onanie
(masturbatie, ook wel 'zelfbevlekking’ genoemd) en prosti
tutie. De oprichters die, zo beweren ze, deze 'onreinheid'
eerst in zichzelf
anderen uitdragen.
Onanie wordt

bestreden

gezien als

schadelijke gevolgen

hebben,

een wijdverbreid

heeft,

lichamelijke,

geestelijke. Praktisering ervan
tot zedelijke

verzwakking

willen

nu

van

aan

kwaad, dat
maar

vele

meer

op jeugdige leeftijd

en verlies
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dit

nog
leidt

wilskracht,

en

daarmee tot prostitutie op latere
gangbare opvatting, dat jonge
is', zouden moeten

leeftijd. De in die

tijd

mannen 'wanneer de tijd

daar

toegeven aan

hun 'natuurlijke

driften'

wordt bestreden: het ongebreideld toegeven aan zijn driften
is géén natuurrecht, vooral niet wanneer daarvan onschuldige
vrouwen de dupe worden. Geadviseerd wordt deze drang in
bedwang te

houden tot

'dat gewichtige

ogenblik', dat

zeggen tot het huwelijk. Dat onthouding -zonder

wil

schadelijke

gevolgen voor de gezondheid- zeer goed mogelijk is, wordt
gestaafd met bewijzen uit de
medisch-wetenschappelijke
wereld. In de rubriek 'Woorden van medici' genieten met name
Dr. S . Sperry (Een boek

voor Jonge Mannen) en Prof.

Albert

Heim (Het sexueele leven van de mensch, van het standpunt
der natuurlijke ontwikke1ingsgeschiedenis ) grote populari
teit (11). Daarnaast zijn 'getuigenissen' opgenomen van hen,
die dankzij een 'rein leven' de weg naar het geluk gevonden
hebben.
Met klem

wordt gewezen

op de

steun die

het

christelijke

geloof in deze kan bieden. Hierbij wordt Jezus als voorbeeld
gesteld, De artikelen

hebben -vooral in

de begintijd-

een

onmiskenbaar christelijke ondertoon.
Voor persoonlijke

raad en

advies kan

men terecht

bij

de

zogenaamde plaatselijke correspondenten, die een brugfunctie
vervuilen tussen de redactie, de 'algemene correspondenten',
en de leden c.q . de abonnees van het blad. Deze plaatselijke
correspondenten worden
vermeld. Bij de

met

naam

oprichting, in

en adres

in

juli 1901,

Rein

zijn er

Leven
plaat

selijke correspondenten in Amsterdam, Blaricum (de kolonie
van 'De Internationale Broederschap') en Delft. In 1903 is
hun aantal gegroeid tot circa dertig. Aanvankelijk zijn er
vooral correspondenten in de grote steden (respectievelijk
Den Haag, Rotterdam, Leiden, Leeuwarden, Utrecht en Gro
ningen). Geleidelijk komen er ook in de middelgrote plaat
sen, Onder hen zijn veel predikanten en theologiestudenten.
Ongeveer drie maanden

na de oprichting

plaatselijke groepen

in het

Wanneer er

leden

meerdere

ontstaan de

Gooi, Amsterdam
c.q. abonnees
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van

eerste

en Den

Haag,

Rein

Leven

in één

plaats

zijn, wordt

-veelal

op initiatief

van

plaatselijke correspondent- geprobeerd een groep te
Ook worden

speciaal

met deze

georganiseerd of lezingen

bedoeling

gehouden, De

de

vormen.

propagandatochten
groepen worden

wat

betreft organisatie, financiën en aktiviteiten volkomen vrij
gelaten. Zo mag elke groep zelf bepalen wie als leden kunnen
toetreden. Wat aktiviteiten betreft
meen om de

twee weken cursusavonden

worden er in het

alge

georganiseerd voor

leden, waarop specifieke onderwerpen met betrekking tot
sexuele leven besproken worden.

Daarnaast zijn er

de
het

openbare

-voor iedereen toegankelijke- vergaderingen om de ideeën
bredere kring bekendheid te geven. Verslagen van de

in

groeps-

aktiviteiten worden in het blad opgenomen.
De grootste en meest aktieve groepen in de eerste jaren zijn
de groepen Amsterdam en Den Haag. De groep Amsterdam, onder
de bezielende leiding van Edo Fimmen en diens broer
heeft haar 'hoofdkwartier' op
van Annie van der Vliet,

Herman,

de Lijnbaansgracht ten

huize

het eerste vrouwelijke lid van

de

beweging. De groep Den Haag, waarvan Lodewijk van Mierop

de

spil is, vervult een voortrekkersrol met het organiseren van
(openbare)

’jongens-vergaderingen'. De eerste hiervan

plaats op 15

januari 1902.

personen, "leerlingen van

Voor een gehoor

van circa

hogere klassen Gymnasium,

Burgerscholen, Normaalscholen

en inrichtingen

vindt
150

Hogere

voor

Vakon

derwijs, alsmede leden van Jongelingenvereenigingen"

houden

Prof. J . van Rees en Dr. D. Snoeck Henkemans, arts, lezingen
over het sexuele leven,

waarbij de sleutelwoorden

'beheer

sing' en 'onthouding' zijn: "Hoe geheel anders, hoe oneindig
schoner en groter,

wanneer daar zo

sterk een

zielegemeen-

schap bestaat, een

zo samen opgaan

in geestelijke

dingen,

dat daar als 't ware bij wegvalt het geslachtsleven"(12).
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II.2. De eerste

reacties en

het openbare

karakter van

de

beweging

In een tijd waarin kinderen veelal met de ooievaar, de
of 'de Volewijk' werden

grootgebracht, vrouwen vaak

kool
'onwe

tend' het huwelijk ingingen en het bespreken van het sexuele
leven zelfs in medische kringen meestentijds nog taboe
roepen de aktiviteiten
eufemistisch

uit

te

van de Rein
drukken-

was,

Leven Beweging -om

nogal

gemengde

het

reacties

op(13).
Een algemeen verwijt aan het
dat rechtstreeks raakt aan

adres van de beweging, en

één

haar doelstellingen, is dat

zij

"de allerintiemste zijde van het persoonlijk leven duidelijk
en open will en) bespreken"(14). Positieve reacties op de
voorlichting over het geslachtsleven
progressieve kringen. Een waarderende
Leven verschijnt in

School en Leven,

komen vooral
recensie van

uit
Rein

een tijdschrift

voor

onderwijzers onder redactie van Jan Ligthart(15).
Uit dezelfde kringen

komt echter

ook kritiek

op de

voor

lichting, die zelfs voor deze meer verlichte geesten ronduit
revolutionair genoemd

kan worden.

Zo wordt

in Rein

Leven

ouders geadviseerd hun kinderen reeds op zeer jonge leeftijd
in te lichten over het geslachtsleven en de 'geheime zonden’
(gedoeld wordt op masturbatie), Nellie van Kol, auteur van
het voorlichtingsboek Moeder en Kind, dat in Rein Leven
onder de aanbevolen boeken is opgenomen, vindt dit vertellen
over 'geheime

zonden' aan

onbewuste kinderen

gaan. Zij raadt ouders aan hun kinderen
niet ongezien ter lezing te geven(16).

veel te

Rein Leven

Een ware stroom van afkeurende reacties, alsmede de
ging van enkele abonnementen, is het gevolg van de

ver
zeker

opzeg
publi

catie van een artikel van Berend Grashuis, waarin hij
jongens en meisjes van 12 tot 16 jaar wijst op de gevaren
van 'zelfbevlekking': "behoudt den blos op uw wang!"(17). De
inhoud van vlugblaadje nummer 3, bestemd voor verspreiding
in een grote oplage waarin een overdruk van dit artikel zou
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worden

opgenomen,

wordt

ijllings

gewijzigd.

Vanuit

de

redactie wordt tegen de ingebrachte bezwaren aangevoerd, dat
kinderen over het algemeen niet lang onbewust blijven:
ze
horen het op den duur toch wel, maar dan vaak uit een
'onreine' bron. Alleen een vroegtijdige voorlichting kan hen
voor dit gevaar behoeden(18).
Desondanks is het risico van "ontijdige of
voorlichting van onwetende kinderen",

onoordeelkundige

alsmede het feit

dat

de propagandistische functie van het blad zich slecht laat
verenigen met de behoefte aan onderling overleg tussen de
medewerkers, voor Huizinga aanleiding een verandering in de
inhoud en uitgave van het blad aan te kondigen. Het orgaan
zal gesplitst worden in een Correspondentieblad en een
Propagandablad, elk met een eigen redacteur. Het corres
pondentieblad, dat evenals Rein Leven maandelijks zal ver
schijnen, is

bedoeld

contacten. Hierin
groepsverslagen

ter

versterking

zullen meer
en

theoretische

mededelingen

worden gepubliceerd.

Met dit

van

de

beschouwingen,

betreffende

blad zal

niet

onderlinge
de

beweging

gecolporteerd

worden in tegenstelling tot met het Propagandablad. dat eens
in de twee maanden zal

verschijnen, en artikelen van

mene aard zal bevatten. Bedoeling is dat Huizinga

alge

redacteur

zal blijven van het correspondentieblad en dat Lodewijk

van

Mierop het redacteurschap van het propagandablad op zich zal
nemen(19).
Vanwege zijn

beroeping tot

predikant

in Nes

op

Ameland,

besluit Huizinga echter de redactie van Rein Leven neer te
leggen. Fimmen heeft al eerder afgehaakt als redacteur
vanwege moeilijkheden met zijn werkgever over zijn bijdragen
aan Rein Leven en zijn drukke werkzaamheden voor de vakbond.
Vanaf april 1902 wordt Van Mierop, die dan inmiddels naar de
kolonie in Blaricum

verhuisd is,

waarnemend redacteur

van

het correspondentieblad en redacteur van het propagandablad.
Eén van de eerste zaken waarvoor Van Mierop in zijn
van redacteur

de aandacht

vraagt, is

propaganda voor de beweging
de tweede

jaargang

de wijze

functie

waarop

plaatsvindt. Aan het begin

publiceert
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hij

een

'Proeve

van

de
van
een

artiekel voor een propagandablad’ (Van Mierop schrijft in de
vereenvoudige spelling van A .R . Kollewijn(20)) . Het is een
artikel in briefvorm, waarin een onanist ('Karel ') op niet
mis te verstane wijze wordt aangespoord met zijn gewoonte te
breken. Dergelijke 'brieven' zouden

volgens Van Mierop

een

zo ruim mogelijke verspreiding moeten krijgen: onder school
gaande

jeugd,

middelen van

fabrieksarbeid(st)ers
de

Rein

Leven

enz .

Beweging

acht

De

publicatiehij

hiervoor

ontoereikend(21).
Op 24 augustus 1902, ruim

één jaar na de oprichting,

wordt

een eerste landelijke bijeenkomst georganiseerd. Deze vindt
plaats op het terrein van de drukkerij 'Vrede' in B laricum
en staat onder voorzitterschap van Van Mierop. Er zijn circa
40 correspondenten en belangstellenden aanwezig,
zowel
mannen als vrouwen. Het
gaderingen die in

is de eerste

het vervolg twee

van de algemene
maal per jaar

ver

gehouden

zullen worden. Het blad telt op dat moment circa 50O abon
nees 22). Het onderdeel 'propaganda' vormt een belangrijk
agendapunt. Op grond van de eerdere ervaringen wordt
gepleit vooral

voorzichtig

aanleiding van een
dam,

wordt

te

werk

te

gaan.

Mede

mislukte jongens-vergadering in

besloten

alleen

dergelijke

ervoor
naar

Amster

bijeenkomsten

te

organiseren als er bij uitstek geschikte sprekers voor zijn.
De publicatie van eerdergenoemd artikel van Van Mierop geeft
stof tot een
Rees meent

discussie over
dat het

de inhoud van

propagandablad

de bladen.

niet geschikt

is

Van
voor

colportage ais er 'brieven' als die van Van Mierop in staan.
Ortt is van mening dat de wijze van werken aan ieders eigen
inzicht moet worden overgelaten en stelt voor de 'brieven'
als afzonderlijke vlugschriftjes

te verspreiden.

Uiteinde-

lijk wordt besloten dat het correspondentieblad en propa
gandablad niet van karakter zullen veranderen. Voor de
samenstelling van het propagandablad zullen in het vervolg
enkele personen
Mierop worden

geraadpleegd worden.
dit

J.S . Dijckhoff,

Ortt, Van Rees, en Van der Vliet(23).
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Op voorstel
L.

Flentge

van

Van

(Utrecht),

Van Mierop legt zich echter niet neer bij het besluit van de
vergadering. Het oktober-nummer van Rein Leven opent met een
artikel van zijn hand, ’Het karakter van openbaarheid van de
beweging’, waarin hij schrijft het te betreuren, dat het
"niet alleen voor de grote massa, maar voor de abonnees

van

ons blad, ja zelfs voor hen, die wij als dichtst-bijstaanden
moeten beschouwen”
zetten waarom

nog

de Rein

uitspreken over het

nodig
Leven

blijkt te

zijn,

Beweging zich

uiteen

te

openlijk

moet

het als

zijn

geslachtsleven. Hij ziet

taak -in zijn functie van redacteur- het specifieke karakter
van de beweging

te handhaven, waartoe

het openlijk schrijven

en spreken

volgens hem

over het

behoort

geslachtsleven

"zonder aanziens des persoons". Hij acht het spreken over
deze zaken niet intiem, wanneer hierdoor veel lijden voor
komen kan worden(24).
Op de

eerstvolgende algemene

vergadering, op

14

december

1902 in Amsterdam, wordt mede met het oog op de groei van de
beweging (er

zijn

leiding van

dan

circa

de beweging

700

over te

dragen aan

Commissie (C.C.). Deze Commissie,
personen, heeft

tot taak

de 'geest der

besloten
een

de geschiktheid

drie

van nieuwe

cor

en tijdschriften aan

gevallen uitspraak te doen

beweging'. In de

te

omtrent

eerste C.C. worden

J.J. Hoogewerff uit Rotterdam, Van Mierop en Marie

de

Centrale

die zal bestaan uit

respondenten te beoordelen, boeken
bevelen en in moeilijke

abonnees)

gekozen
Calisch,

beide laatsten woonachtig in Blaricum(25 ). Het punt 're
dactie der bladen’ staat wederom op de agenda en wordt
ingeleid door

Van

volgens hem de goede
tenwisseling
schappelijke
gandablad is
mensen in zo
Rein Leven

Mierop.

Het

correspondentieblad

lijn, namelijk ter onderlinge

heeft
gedach

met name van de correspondenten en de weten
behandeling van vraagstukken. Over het propa
hij minder tevreden. Het zou moeten dienen om
ruim mogelijke kring met het optreden van de
Beweging

bekend

te maken

en

daarom

geschikt

moeten zijn voor iedereen, ook voor jongeren. Het zou
daarom moeten
gebied en

handelen

met een

over

"reine

tastbare

bedoeling en
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dingen

op

in kiese

sexueel
taal

de

dingen bij hun
Rees die

volle naam noemen" (26).

waarschuwt tegen

portageblad, waarin de
worden, daar dit tot

een voor

Wederom is het

Van

iedereen bestemd

col-

sexuele kwesties openlijk behandeld
"onberekenbaar kwaad" kan leiden.

Tenslotte wordt een voorstel van Ortt aangenomen: het propa
gandablad zal qua vorm gelijk blijven, maar het karakter van
de Rein Leven-serie vlugblaadjes krijgen, dat wil zeggen elk
nummer voor een speciale doelgroep, zodat ieder daarmee
werken naar zijn

of haar

redactie van het

correspondentieblad te blijven

Als redacteur

van het

gading. Van Mierop

propagandablad wil

kan

biedt aan

waarnemen.

hij alleen

blijven als de commissie van advies vervalt. De
stemt hiermee in.

de
aan

vergadering

I.3. De controverse met het Nieuw-Malthusianisme

Naarmate jongeren minder de
van de

Rein Leven

geleidelijk uit tot

primaire doelgroep gaan

Beweging, breidt

haar werkterrein

sexualiteit in het

frontatie met de Nieuw-Malthusiaanse
daarbij niet uitblijven.
Deze Bond, die

in 1881 naar

vormen
zich

huwelijk. Een
Bond

con

(N.M.B.)

Engels voorbeeld vanuit

kan
radi-

caal-liberale kringen wordt

opgericht, heeft als

uitgangs

punt de 'Wet der bevolking'

van de Brit Thomas R.

Malthus.

Malthus vreesde dat de wereldbevolking sneller zou

toenemen

dan de beschikbare middelen van bestaan met alle economische
en sociale gevolgen van dien. Om deze sterke bevolkingsgroei
tegen te gaan bepleitte hij uitstel van het huwelijk tot er
een voldoende financiële basis zou zijn en sexuele onthou
ding vóór het huwelijk. De Nieuw-Malthusianen verwerpen
sexuele onthouding, onder meer omdat dit ongezond zou zijn
en aanleiding

zou

kunnen

geven tot

plaats daarvan propageren zij

sexuele

het gebruik van

ontucht.

In

voorbehoeds

middelen. Een redelijke beheersing van het geslachtsleven en
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de voortplanting op deze wijze

beschouwen ze als teken

zedelijke vooruitgang(27) .
De N.M .B. heeft de strijd "tegen
kendheid, tegen

alle

duisternis

vooroordeel en
op

seksueel

van

onnaden

gebied"

en

daarmee de sexuele voorlichting als één van haar doelstel
lingen (28). De R.L.B. van haar kant erkent de "ellendige
gezinstoestanden, wanneer het aantal kinderen maar
rend vermeerdert".

De wegen

scheiden

voortdu

echter waar

het

de

middelen betreft: tegenover de 'kunstmatige' middelen van de
N.M.B . stelt de R .L.B . de geslachtelijke onthouding als enig
geoorloofd middel, daarbij onder andere verwijzend naar
oorspronkelijke bedoeling van Malthus.

de

In het najaar van 1902 worden door onder andere Ds. J.A.
Cramer, predikant in Den Haag, en Felix Ortt voor verschil
lende Rein Leven-groepen lezingen gehouden over 'Geheel
onthouding en Nieuw-Malthusianisme',
, dat
zou propageren,

geslachtsgemeenschap zonder
als

onrein veroordeeld

algemene vergadering
aanleiding van een
uitspraak
keurt de

waarin het

van 14

de groep

voortplanting

wordt(29).

december 1902

vraag van

nieuw-malthusianisme
Op

komt het,

de
naar

Rotterdam, tot

een

ten aanzien van het Nieuw-Malthusianisme. Unaniem
vergadering het

Rees, die zich "uit alle
lijkheid" tégen het

af,

hierin voorgegaan

door

oogpunten, o.a. ook dat der

Van
erfe

Nieuw-Malthusianisme verklaart{30}.

De

daaropvolgende jaren zal de bestrijding van de N.M.B. en het
Nieuw-Malthusianisme tot

de

vaste programmapunten

van

de

R .L.B . blijven behoren.
Tot een eerste polemiek in het correspondentieblad komt het
in januari 1904. Aanleiding hiertoe zijn een tweetal arti
kelen van Van Mierop, onder de titels 'Met wie mag men trou
wen?’ en 'wanneer is geslachtsgemeenschap geoorloofd?’,
waarin het reine huwelijk en de reine geslachtsdaad gestalte
krijgen. Beslist onrein is het huwelijk, wanneer dat gelijk
staat met 'vleselijke gemeenschap'.

Het ideale huwelijk

is

het huwelijk als geestes- of ziele-gemeenschap, gebaseerd op
'werkelijke liefde'. Dit laatste

wordt omschreven als

drang

levensterreinen"(31).

tot

eenwording

op

alle

-
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"een
Wat

betreft

geslachtsgemeenschap

is

tenzij voortplanting mogelijk

het

ideaal

onthouding,

en geoorloofd is.

Geslachts

gemeenschap mag alleen plaats hebben in het huwelijk en dan
uitsluitend als voorplantingsdaad, welbewust en door beide
partijen gewild. Onthouding

is geboden als

de partners

jong zijn, niet gezond of onvoldoende middelen van
hebben. Ook tijdens de zwangerschap en het zogen is
verkeer niet toegestaan.

Dat dit

in praktijk

te

bestaan
sexueel

één jaar

en

negen maanden onthouding tussen twee opeenvolgende geboorten
kan betekenen, mag geen bezwaar heten, daar het volkomen

in

overeenstemming is met de
mens"(32).

de

"natuurlijke ontwikkeling van

Op deze artikelen komt een reactie van Dr. J . Rutgers, één
van de voormannen van de N.M.B. Rutgers keert zich tegen de
dualistische mensopvatting van de R.L.B ., waarin het gees
telijke en het lichamelijke zijns inziens ten onrechte
tegenover elkaar geplaatst worden. Gok in een rein
is er

volgens hem

plaats

voor 'zinnelijke

huwelijk

begeerte’,

zoals hij het stelt: "Mens in de hoogste betekenis, is

of

naar

mijn mening alleen hij of zij, die gevonden heeft de éénheid
van lichaamsbehoefte en zielenadel als harmonies geheel, het
ééne als uitvloeisel van het ander (...) Dan behoeft ook

in

het reine huwelijk de zinnelijke begeerte geen wanklank meer
te zijn, maar ziet men
twee reine

daarin het hoogste samenstemmen

lichamen, zich

uitende

in één

lijfsdaad,

van
één

zielskreet. Die zielskreet vraagt niet naar een tweede doel:
zij heeft het doel in zich ook zonder verdere gevolgen.”
volgens hem ligt het in de evolutie van de mensheid liefde
en geslachtsgemeenschap zo van elkaar

los te maken dat

elk

op ideale wijze geregeld kan worden(33).
Op verzoek van Van Mierop verwoordt Ortt in hetzelfde nummer
het Rein Leven-standpunt ten aanzien van het Nieuw-Malthusianisme. Hij meent dat het belangrijkste kenmerk van de
evolutie van dier tot mens de ontwikkeling van het verstand
en geweten is.

Kan hij

zich een beperking

van het

aantal

kinderen in bepaalde gevallen wel voorstellen, de propaganda
van

de

Nieuw-Malthusiaanse

-

Bond
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acht

hij

ten

enenmale

verkeerd. Zij prijst
het heil

haar middelen aan

der menschheid",

als "dienstig

terwijl door

voor

toepassing van

de

middelen de prikkel tot het 'hogere' wordt weggenomen.
"Zoo
doet de Bond het geweten indutten, en werkt hij als zedelijk
bedwelmingsmiddel", aldus 0rtt(34).

Deze discussie

eindigt

met een reactie van Rutgers. Sexuele onthouding wordt vol
gens hem door de Nieuw-Malthusiaanse Bond niet miskend, maar
niet verkieslijk gevonden en
daargelaten, blijft voor

hij besluit: "Alle

de Rein Leven

roeping voor hogere idealen

(...) Er is

casuïstiek

Beweging de

hogere

in de kerk

plaats

voor stovenzetters en voor een torenwachter"(15).

II.4. De kwestie 'Von Römer'

Ten aanzien van

het Nieuw-Malthusianisme

eenstemming binnen
moet als

onrein

kwesties

die

namelijk de

de

beweging:

veroordeeld

de

beweging

kwestie 'Von

het

over

Nieuw-Malthusianisme

worden Er

zijn

principieel
Römer' met

bestaat er
echter

zullen

twee

verdelen,

betrekking tot

homo-

sexualiteit en het vrije huwelijk.
In maart

1903 verschijnt

in

Rein Leven

van de

hand

van

L.S.A.M. von Römer een boekbespreking van twee uit het Duits
vertaalde werken over homosexualiteit. Von Römer is arts
Amsterdam en Nederlands correspondent van het

te

W issenschaft-

lich Humanitäre Komitee (W.H.K.), dat als één van haar
doelstellingen heeft de vooroordelen tegen homosexualiteit
te bestrijden door het verspreiden van objectieve weten
schappelijke kennis. In zijn bespreking zet Von Römer de
'Zwischenstufentheorie' van Magnus Hirschfeld uiteen, waarin
de voor die tijd nog weinig gangbare these wordt
dat homosexualiteit

een biologische

verkondigd

variant zou

zijn.

Op

grond hiervan bepleit Van Römer dat homosexualiteit niet als
onzedelijk of
waar werkelijke

strafwaardig veroordeeld
liefde het

motief voor

-30-

mag worden
de

en

dat

(homo-)sexuele

daad is,

deze ook

bij ’Uraniërs',

homosexuelen, rein

mag

heten(36).
Om discussie hierover in de kiem te smoren, vat Van Mierop
de reacties die hierop komen samen in een redactioneel
commentaar, dat aan duidelijkheid niets te wensen
er moet zacht

en medelijdend geoordeeld

sexuelen, maar

de

homosexuele

planting immers geen
(37).

daad,

sprake kan

overlaat:

worden over

waarbij

zijn, kan

homo-

van

voort

niet rein

zijn

Het is mogelijk, dat het mede deze 'kwestie' is, die binnen
de beweging stemmen doet opgaan voor een beginselverkla
ring (38). Als Ortt op de algemene vergadering van 30

augus

tus 1903 een plan indient met betrekking tot de organisatie
van de beweging (Rein Leven telt dan circa 1000 abonnees),
blijkt er met name bij Fimmen en de arts A. Kropveld behoef
te te bestaan aan een beginselverklaring, waarmee instemming
van de

leden

hechten hier

vereist
minder

is, Ortt,
belang

Van

aan.

Mierop

en

Uiteindelijk

Huizinga
wordt

een

commissie gekozen, bestaande uit A. Kropveld, L. Flentge, M.
Huizinga, J.J. Hoogerwerff, J.S . Dijkhoff, W . Reus, J .

v.d.

Heijden en E.Fimmen, om een concept-beginselverklaring voor
te bereiden(39). Op deze vergadering wordt ook op andere
fronten een splitsing der

geesten zichtbaar, die de

gende jaren haar beslag zal
de bladen

van toon

christelijke geest

navol

krijgen. Huizinga merkt op

veranderd

zijn: stukken

komen nauwelijks

opheldering gevraagd over de

in

meer voor.

dat

orthodoxOok

door drukkerij 'Vrede'

wordt
uitge

geven 'Bibliotheek voor Reiner Leven'. De R.L.B. wil hier
voor tenminste de de morele verantwoordelijkheid dragen(40).
Op de volgende algemene vergadering, die plaatsvindt op 24
januari 1904 te Amsterdam onder voorzitterschap van Fimmen,
wordt als belangrijkste punt een concept-beginselverklaring
behandeld. In dit concept, dat wordt verdedigd door Krop
veld, wordt de reine geslachtsdaad omschreven en stelling
genomen tegen bepaalde vormen van onzedelijkheid, met name
prostitutie, onanie, homosexualiteit en Nieuw-Malthusianisme. Aan

de

daaropvolgende discussie

-

31

-

nemen

vooral

Van

Mierop, Ortt,
bezwaar

Fimmen en

tegen

een

Von

Römer deel.

dergelijke

Als

voornaamste

beginselverklaring

wordt

aangevoerd, dat daarmee een 'recept van reinheid’ wordt
gegeven, terwijl de Rein Leven Beweging juist allen wil
omvatten

die

meerderheid

oprecht
wordt

naar

reinheid

tenslotte

een

door

streven.
Ortt

Het

grote

voorgestelde

beginselverklaring aangenomen, die minder specifiek is. Deze
luidt: "De R.L.B. stelt zich ten doel een streven naar

rein

leven, dat is een

beheerst wordt door

zin-

nog een staartje als

Von

leven dat niet

nelijk-sexueele neigingen"(41).
De kwestie homosexualiteit krijgt
Römer in februari en maart

1904 voor de Rein

Leven-groepen

Haarlem en Amsterdam lezingen houdt over homosexualiteit en
daarbij zijn eerder in Rein Leven verkondigde opvattingen
herhaalt (42). Dit leidt tot een fel protest van Ortt, die
meent dat Von Römer zich

door het houden van deze

tegen de beginselverklaring
reert hij dat

"de Rein

lezingen

heeft opgesteld. Voorts

Leven Beweging beter

wroeten in zulke treurige abnormaliteiten en

sugge

deed niet

te

perversiteiten

op sexueel gebied -omdat dit eensdeels voor ons doel onnodig
is en andersdeels een prikkeling op de verbeelding van

vele

jongeren zal teweegbrengen, welke door velen thans reeds als
gevaar van onze beweging
niet ten onrechte"(43).

wordt beschouwd,

maar dan

zeker

De groep Amsterdam organiseert een debat-avond met Von Römer
en Ortt.

Op

deze avond

handhaaft

Von Römer

zijn

eerder

verkondigde stelling, dat niet het voortplantingsdoel,

maar

de 'drang naar eenheid’ voorop moet staan als motief voor de
geslachtsdaad. Hij meent hiermee in de geest van de
selverklaring gesproken te hebben. Ortt en Von Romer

begin
plaat

sen tenslotte gezamenlijk een 'Verklaring in zake de Voor
dracht Von Römer' in Rein Leven, waarin zij hun verschillen
de standpunten ten aanzien van reinheid uiteen zetten en het
aan de groepen zelf overlaten om hun standpunt in deze te
bepalen, teneinde zo "een wellicht dreigende scheuring in de
beweging

te

voorkomen"(44).

reageert hierop met

Van

een artikel ’De
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Mierop,

als

redacteur,

norm van kuisheid

als

grondslag voor onze beweging'.

De 'Verklaring' van Ortt

en

Von Römer vindt hij onbevredigend. Ook al staat de beweging
open voor iedereen, dat sluit niet uit dat zij een grondslag
moet hebben

die

bindend

is voor

de

redacteuren

en

de

overige leiders, en die als maatstaf gebruikt kan worden

om

het standpunt van de R.L.B. aan af te meten(45).
Inmiddels hebben de
beweging stof doen

lezingen van
opwaaien. Het

Von Römer
is koren op

orthodox-christelijke kringen, waar

men toch

ook buiten

de

de molen

in

al de

mening

was toegedaan dat de R.L.B. "een vasten grondslag van moraal
mist"(46). Zo is deze kwestie voor G. Velthuysen Jr., redac
teur van De Middernachtzendeling, aanleiding de reinheid van
de R.L.B. ernstig in twijfel te trekken: "De
hunner eigen leer gedoogt niet een eerlijk
zonderling

en

verderfelijk

weren." Samenwerking
zending Vereeniging

zijne

tussen de
en

leringen

Nederlandsche

de R.L.B.

mogelijk(47). De

zwaarste

toegebracht door

Dr. A.

acht

slag wordt
Kuyper,

consequentie
streven hoe
ook

ook

beweging

die in

te

Middernacht-

hij dan
de

zijn

niet
echter

het vuur

van

de

verkiezingsstrijd, de R.L.B. ervan beschuldigt propaganda te
maken voor de 'zonde
lande oproept de

strijd aan

schandelijke uiting
uitlating van

van Sodom’ en
van

's lands

alle christenen in

te binden

den geest

tegen deze

onzer

eerste minister

den

"nieuwe

eeuw"(48).
bezorgt de

Deze
R.L.B.

nationale bekendheid.
Binnen de

beweging

worden

alle zeilen

bijgezet

om

deze

aantijging, die wordt overgenomen in de landelijke pers,

te

weerleggen. Von Römer laat in een openbaar, aan de minister
gericht schrijven weten, dat hij persoonlijk verantwoorde
lijk is voor zijn uitspraken en niet de R.L.B. Dit alles kan
echter niet verhinderen dat
weerslag heeft op het blad
worden opgezegd

en de

zijn de uitlatingen

de kwestie 'Von
en de beweging:

groepen verliezen

van Kuyper voor

zich 'orthodoxe christenen'

Römer' zijn
abonnementen

leden.

een aantal leden,

noemen, aanleiding zich

de R.L.B. apart te gaan organiseren. Het initiatief
wordt genomen door E. Fimmen en H . Plokker.

-

Bovendien
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die

binnen
hiertoe

Voorafgaand aan de algemene vergadering, die op 18

augustus

1904 plaatsvindt, houdt dit Christen Rein Leven-Verbond haar
eerste bijeenkomst
personen aanwezig

en een

bidstond, waarbij

zijn. Besloten

wordt om

zo'n

twintig

onderling

meer

voeling te houden om in de beweging het orthodoxe beginsel
beter tot zijn recht te doen komen en de hele beweging haar
oorspronkelijk karakter

van

getuigen en

geven(49). Op de aansluitende

redden

terug

te

algemene vergadering komt

de

C.C. met een voorstel voor een uitgebreidere beginsel
verklaring, dat met bijna algemene stemmen wordt aangenomen.
Discussie vindt plaats over de preciese formulering. In

het

voorstel, opgesteld door Huizinga, wordt het streven van de
beweging verwoord en "prostitutie, nieuw-malthusianisme,
homo-sexueele geslachtsdaden, onanie en elken anderen vorm
van onkuischheid

in daden,

deeld. Von

Römer stelt

perken tot

heterosexuele

buiten beschouwing

woorden en

voor de

veroor

beginselverklaring te

verhoudingen

te laten,

gedachten"
en

be

homosexualiteit

hierin bijgevallen

door

Van

Rees en Ortt, die menen dat het maar beter is de kwestie der
'Uraniërs' te verzwijgen, ook

al keuren zij hun

praktijken

af. Van Mierop is het hiermee niet eens. Vooral nu er zoveel
misverstand over blijkt

te bestaan, acht

hij het zaak

een

standpunt van de beweging tegenover de verschillende sexuele
afwijkingen te formuleren.
stem blanco)

Met 16 tegen

wordt tenslotte

4 stemmen (en

de formulering

aangenomen. Vanaf augustus 1904

van

één

Huizinga

heeft de R.L.B. een

begin

selverklaring, die luidt:
"De Rein Leven-beweging heeft tot grondslag en doel, het
streven naar sexueele reinheid.
Zij verstaat onder huwelijk de één-wording van man en vrouw
in de hoogste beteekenis van het woord.
Zij acht geslachtsgemeenschap alleen dan

volkomen

rein,

wanneer deze plaats vindt tusschen man en vrouw in hoogste
liefdeseenheid, en wanneer in de bedoeling van betrokken
personen de mogelijkheid van voortplanting niet is buitenge
sloten.

-
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Zij aanvaardt

als

ideaal

de

opvatting,

dat

alleen

die

geslachtsverrichtingen geoorloofd zijn, die voldoen aan dien
norm, en acht ongeoorloofd die
geslachtsverrichtingen,
waarbij geen rekening wordt gehouden niet schadelijke gevol
gen voor het lichamelijk of geestelijk welzijn der betrokken
personen zelf, of van de mogelijke nakomelingschap.
Daarom

bestrijdt

zij

prostitutie,

neo-malthusianisme,

onanie, homo-sexueele geslachtsdaden en iederen anderen vorm
van onkuischheid in daden, woorden en gedachten"(50).

II.5. Burgerlijk of vrij huwelijk en de neutraliteit van

de

b e w eg i n g

Is de

kwestie 'Von

Römer' aanleiding

tot een

afsplitsing

binnen de beweging, de interne verdeeldheid zal nog toenemen
naar aanleiding van de uiteenlopende visies ten aanzien
het vrije huwelijk.

van

De christen-anarchisten binnen de beweging, waarvoor Van
Mierop en Ortt de belangrijkste woordvoerders zijn, hebben
van meet af aan
een huwelijk

'buiten de

krachtiging zou
brengen en

geen geheim gemaakt
de vrouw

wordt

Binnen de R.L.B .

wet'. De

alleen

van hun voorkeur
wettelijke

tegenover de
daarom

al

bestrijden zij vooral

voor

huwelijksbe-

man ’in

slavernij'

onzedelijk

gevonden.

de gangbare

mening

dat een vrij huwelijk onzedelijk en onrein zou zijn, een
burgerlijk huwelijk daarentegen per se zedelijk en rein. Het
wezen van het huwelijk ligt in de zielsgesteldheid van beide
betrokkenen en niet in het al dan niet in acht nemen van
burgerlijke en kerkelijke formaliteiten(51). Deze opvat
tingen staan

haaks op

die van

de 'orthodoxen

christenen'

binnen de beweging, die het huwelijk, waarbij inbegrepen
wettelijke en kerkelijke
instelling zien. Echter
stelden

wordt

de

plechtigheden, als een
ook door de

burgerlijke
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goddelijke

minder orthodox

echtvereniging

de

als

ingeeen

instelling beschouwd, die maatschappelijk gezien een nuttige
functie vervult. Gedacht wordt dan

met name aan de

rechts

bescherming van vrouwen en kinderen. In deze zin beschrijft
Huizinga het burgerlijk huwelijk: als een maatschappelijk
'contract', dat echter los staat van de
huwelijk, dat een 'sacrament’ is{52).

essentie van

het

Het is tekenend voor de verslechterde verhoudingen binnen de
beweging, met name ontstaan na de kwestie ’Von Römer',
de visie van de anarchisten op het huwelijk juist nu

dat
tot

zo'n steen des aanstoots wordt. Van grote invloed hierbij is
ook de aanhoudende

kritiek op de

lijke kringen, waarin

beweging vanuit

het aannemen van

christe

een nieuwe,

uitge-

breidere beginselverklaring nauwelijks verandering heeft
kunnen brengen. Het voornaamste bezwaar hiertegen is , dat in
deze beginselverklaring geen uitspraak wordt gedaan over het
huwelijk en de 'vrije liefde'.
een vorm

is

het

"Smalen op het huwelijk

tegendeel van

godsdienst

(...)

Dit

als
is

anarchisme”, aldus Ds. H. Pierson(53).
Mede om dergelijke beschuldigingen

van 'anarchisme' de

kop

in te drukken, dient de C .C . op de algemene vergadering

van

24 april 1905

een voorstel in

een passage 'in het huwelijk’
naar de achtergrond

om in de

beginselverklaring

in te lassen. Als van

hiervan vraagt, ontstaat

Mierop

er een

woor

denwisseling tussen voor- en tegenstanders van het wettelijk
huwelijk. Van

Mierop is

van

huwelijk eerder een kwestie is

mening dat

de vorm

van

van sociale dan van

het

sexuele

ethiek en dat het als zodanig niet thuishoort op het terrein
van de R.L.B.
'wettelijk’ in
bijna algemene
de passage ’in
te nemen. Ook

Een voorstel van het bestuurslid Spoor om
de beginselverklaring op te nemen, wordt met
stemmen verworpen. Besloten wordt tenslotte
het huwelijk' wel in de beginselverklaring op
de organisatie van de beweging is op deze

vergadering een punt van discussie. Het gaat dan met name
om de vraag voor wie de beginselverklaring moet gelden, c.q.
door wie deze
zinga staan

ondertekend moet worden.
hierbij

ervoor dat dit alleen

tegenover

elkaar.

van leden van
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Van Mierop en
Van

Mierop

de C.C., de

Hui
pleit

redactie,

correspondenten en groepsleiders vereist wordt, om
de beweging zoveel

mogelijk voor iedereen

zodoende

open te

houden.

Huizinga stelt voor ondertekening tenminste ook van de
aktieve groepsleden te vragen om zo een hechtere organisatie
te krijgen. Het voorstel van Van Mierop wordt tenslotte
één stem meerderheid aangenomen(54).
In de zomer van 1905 lopen

de spanningen uit op een

recht conflict. Aanleiding

hiertoe is

een artikel

in Rein

Leven,

regel

het verschijnen

'Burgerlijk huwelijk

huwelijk?', waarin het huwelijk

met

van

of

als een goddelijke

vrij

instel

ling wordt verdedigd en de christen-anarchisten ervan worden
beschuldigd de
daarmee de

'liefde

zonder

onzedelijkheid

in

banden’
de hand

te
te

propageren

en

werken(55).

De

redactie van Rein Leven is dan niet meer in handen van Van
Mierop, die deze functie vanaf april 1902 ononderbroken
heeft vervuld. Vanaf juli

1905, het nummer waarin

noemd artikel verschijnt, voert
Ook wordt het blad niet
de’. Als reden

Huizinga de redactie

weer.

langer gedrukt bij drukkerij

'Vre

voor deze plotselinge

gevoerd, dat het blad

bovenge

en de beweging

wisseling wordt

aan

teveel met de

chris-

ten-anarchistische kleur geïdentificeerd zouden worden.

Dit

wordt toegeschreven aan de grote invloed, ja zelfs overheer
sing, door Van

Mierop en Ortt.

In bovengenoemd nummer

van

Rein Leven spreekt Huizinga ook zijn afkeuring uit over

een

eerder in Rein Leven
huwelijk van Ortt

verschenen aankondiging van het

met Tine

'heersende

geest’

tekent hij

protest

binnen

van Hinlópen: dit
de

aan tegen

beweging
de

vrije

zou niet

weergeven.

brochure van

de

Tevens

Ortt,

Een

zedelijke plicht der Ouders, die, verschenen in de Vredeserie 'Bibliotheek voor Reiner Leven’, wederom de indruk zou
bevestigen dat
de
R.L.B. onder
anarchistische
vlag
vaart(56).
Een reactie van de vorige
wachten. In

een

Huizinga ervan

redacteur laat niet lang op

ingezonden brief
door

de

opname van

beschuldigt
het

Van

bewuste

zich
Mierop

artikel,

waarin openlijk propaganda wordt gemaakt voor het burgerlijk
huwelijk,

te

hebben

gehandeld

-37-

in

strijd

met

de

beginselverklaring, en de

neutraliteit van

de beweging

te

hebben geschonden. Op grond hiervan stelt hij voor de redac
teur te vervangen en roept hij op tot een bijzondere algeme
ne vergadering in verband met de "De kriesis van onze Rein
Leven-beweging"(57).

Aan

deze

oproep

wordt

echter

geen

gehoor gegeven* Het antwoord van Huizinga vormt de aanzet
tot een felle polemiek tussen deze beide eerdere vrienden.
Huizinga bestrijdt dat hij
geschonden zou

de neutraliteit van de

hebben, daar

in de

beweging

beginselverklaring

nog

geen uitspraak gedaan is over het huwelijk*
Ook binnen de C .C . leidt

het 'vrije huwelijk' tot

discussies, met name over de vraag
vóór het burgerlijk huwelijk

verhitte

of men zich al dan

(en tegen het vrije

niet

huwelijk)

moet uitspreken. De volgende algemene vergadering staat het
punt 'Bepaling van het standpunt der beweging ten aanzien
van het huwelijk' op de agenda en liggen er twee voorstellen
vanuit de

C.C. In

ervan 'voorstel

het eerste

voorstel, naar

Schootman' genoemd,

de

indiener

wordt voorgesteld

positieve uitspraak ten aanzien van het burgerlijk
in de beginselverklaring
stel, geformuleerd door

op te nemen.
Huizinga en

huwelijk

In het tweede
onder andere

voor

gesteund

door Fimmen, wordt de suggestie gedaan om los van de
selverklaring een verklaring uit te geven, waarin

een

begin

duidelijk

wordt gemaakt waarom de R.L.B. zich noch voor noch tegen het
burgerlijk huwelijk kan uitspreken.
De algemene

vergadering waarop

deze voorstellen

besproken

zullen worden, vindt plaats op 26 november 1905 te Amsterdam
in het gebouw met de toepasselijke naam ’De Eensgezindheid',
op deze bijeenkomst, die zo bepalend kan zijn voor de
toekomst van de beweging, ontbreken twee van de hoofdperso
nen: Huizinga excuseert zich vanwege familie-omstandigheden,
Ortt laat het afweten, omdat hij "enkel met eerlijke

tegen

standers wil te doen hebben". Allereerst komt een motie

van

afkeuring van Van Mierop

een

tegen de C.C.

ter sprake. In

bewogen toelichting beschuldigt Van M ierop de C .C. ervan

de

neutraliteit van

te

hebben, onder

de

meer

beweging herhaaldelijk
door

de

-38-

kwestie

vrij

geschonden
of

burgerlijk

huwelijk op de

agenda van de

vergadering te plaatsen.

woord voor de C.C., die zich achter Huizinga opstelt,

Het
wordt

gevoerd door Fimmen. Deze meent dat er geen sprake kan zijn
van een schending van de neutraliteit, daar dit begrip zeker
niet kan betekenen "onze mening onder stoelen of banken ste
ken". En de daaropvolgende -tamelijk chaotische-

discussie

blijken de meningen te verschillen over wat onder 'neutrali
teit’ moet worden verstaan. Van Rees betoogt dat neutrali
teit inhoudt het uitsluiten van discussie over beginselkwesties die men

van tevoren met

kwestie vrij of burgerlijk

elkaar is overeengekomen:

huwelijk had niet gesteld

de

mogen

worden. Anderen menen echter dat er over de huwelijkskwestie
nog geen

overeenstemming was bereikt, omdat de beginsel
verklaring zich op dit punt nog niet had uitgesproken.
Uiteindelijk worden een

drietal moties

in stemming

gebracht,

waarvan er geen een meerderheid behaalt(58).
Als laatste punt komt de eigenlijke kwestie ter sprake:

het

standpunt van de beweging ten aanzien van het huwelijk.

Van

Rees stelt

het

voor zich

burgerlijk, noch

niet uit

tegen

wordt na enig debat met
plaats van
wordt een

de

te spreken,

het vrije

huwelijk.

Dit

voorstel

12 tegen 11 stemmen aangenomen.

eerdergenoemde voorstellen

motie van

noch voor

Van Rees

vergadering (...)

kennis

disharmonie onder

de strijders

vanuit

aangenomen, die

genomen hebbende
voor R.L.,

van

de

C.C.

luidt:
de

In
"De

groote

gewekt door

de

vrije gedachtenwisseling over de kwestie wettig of vrij
huwelijk verklaart dat deze kwestie niet ligt op het terrein
der R.L.B. en wenscht zich daarin van oordeel te onthouden,
noch wenscht zij deze kwestie wederom in het blad besproken
te zien"(59).
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I . 6 . 'Rein Leven' en 'Levenskracht'

Naar aanleiding van de wijze waarop de kwestie aangaande het
vrije huwelijk

is

nabeschouwing van

besloten,

voorspelt

Huizinga

bovengenoemde vergadering

in

zijn

dat deze

zaak

nog een 'naspel' zal krijgen(60).
Zijn woorden

zullen spoedig

bewaarheid worden.

nieuw benoemde C .C ., waarin

geprobeerd is de

Vanuit

de

verschillende

richtingen binnen de beweging evenredig te vertegenwoordi
gen, maakt Van Mierop bezwaar tegen een herbenoeming van
Huizinga als redacteur. Uiteindelijk wordt besloten Huizinga
voor één jaar te herbenoemen. Voortijdig moet Huizinga
echter het redacteurschap neerleggen. Hij heeft, naar zijn
zeggen, teveel

hooi op

zijn vork

genomen. Daarbij

blijkt

zijn woonplaats, Nes op Ameland, weinig gunstig gelegen voor
het redigeren van een landelijk tijdschrift. Op 26
1906

wordt

een

buitengewone

algemene

augustus

ledenvergadering

gehouden om een nieuwe redacteur te benoemen.
Op deze vergadering komt ook

het voortbestaan van de

ging ter sprake. Huizinga wijt de teruggang van de
aan de

verkeerde

richting die

zij

is opgegaan

bewe

beweging
onder

de

invloed van Van Mierop's opvattingen en wijze van spreken en
werken: de ideeënverspreiding is ten koste gegaan van het
praktische, reddende werk. Van opheffing wil men echter
niets weten.

Met

algemene stemmen

wordt

besloten

Fimmen

vanaf 1 januari 1907 te benoemen tot redacteur; tot die tijd
zal de C.C. de redactie

waarnemen. Op een voorstel van

Van

Mierop om Rein Leven in (zijn) eigen beheer uit te geven en
voor berichten van de beweging plaats af te staan wordt
vooralsnog niet ingegaan(61).
Onder de leden wordt een inventarisatie

gehouden.

Het

oktobernummer van Rein Leven gaat vergezeld van een inleg
vel, waarop abonnees die als 'aangeslotene' van de beweging
willen worden beschouwd dit kenbaar kunnen maken. Van de 602
abonnees reageren
wijze

waarop

de

er slechts

112(62).

ideeënverspreiding

-
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Onvrede met
voor

de

de

de

beweging

plaatsvindt, en met name

het onregelmatige verschijnen

Rein Leven, is

Mierop aanleiding

voor Van

op de

van

algemene

vergadering van december 1906 de uitgave van een eigen

blad

aan te kondigen. "Mijzelf is een redacteurschap dat door mij
aanvaard kan worden onmogelijk gemaakt. En andere geschikte
redactionele krachten, zie

ik niet

Mierop. Overigens benadrukt hij

voorhanden", aldus

dat hij binnen de

Van

beweging

blijft (63).
Vanaf 1

januari 1907

verschijnt naast

Rein Leven

Levens

kracht , Maandblad voor Reiner Leven, onder redactie van

Van

Mierop, Het blad heeft dezelfde doelstellingen als Rein
Leven, is echter op een iets 'degelijker’ leest geschoeid.
Het blad

heeft een

vaste abonnementsprijs

en een

tiental

vaste medewerkers, waartoe onder andere behoren: Ds. J .A.
Cramer, J.J. Hoogewerff, Ds. S.C. Kijlstra, Truus Mulder,
Felix Ortt, Herbert Plokker en Titia van der Tuuk. Daarbij
heeft het blad het voordeel van een redacteur, die niet
gehinderd door

betaalde nevenaktiviteiten ,

van zijn tijd kan vrijmaken

een groot

voor de redactie van het

deel
blad.

Rein Leven slaat vanaf 1 januari 1907 een ‘nieuwe koers’ in.
Het blad

krijgt

weer

het

propagandistische

karakter

uiterlijk van de eerste jaren. Een christelijke
klinkt versterkt in
benadrukt dat

het blad door.

de bladen

toonzetting

Van beide zijden

geen concurrenten

en

wordt

van elkaar

be

hoeven te zijn, in de praktijk zijn zij dit echter wel.
Grote ergernis wekt het bij

de redactie van Rein Leven

ais

Van Mierop in mei 1907 de oprichting van een Centraal Bureau
ter bevordering van Reiner Leven aankondigt. Het bureau, dat
’verreining van het seksueele leven' als doel heeft, zal
onder zijn beheer staan en Levenskracht als orgaan hebben.
Fimmen suggereert dat dit wel eens het begin zou kunnen zijn
van een nieuwe beweging

naast de oude.

Dit wordt door

Van

Mierop ontkend(64).
Een nieuwe aanvaring volgt spoedig daarna. De publicatie van
een artikel

over

aanleiding tot een
van de

Nieuw-Malthusianisme in
nieuwe discussie

beginselverklaring. De

-
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Rein

over de

auteur van

Leven,

is

interpretatie

dit artikel,

G.

Velthuysen

Jr.

redacteur

van

De

Middernachtzendeling,

betoogt hierin dat hij weliswaar tegen het gebruik van Nieuw
Malthusiaanse-middelen is, maar

desondanks meer voelt

voor

de eertijds door Rutgers in Rein Leven gegeven definitie van
geslachtsgemeenschap dan
R.L.B. op

de voorgrond

onthouding van
hij -wanneer
niet

die "door

sommigen leden

gesteld". Met

onmogelijk

aanwezig is

gemaakt

is-

de

name beperking

c.q.

het huwelijk,

acht

geslachtsgemeenschap in

ware liefde

van

en de

onnodig(65).

voortplanting
Hij

vertolkt

hiermee het orthodox christelijke standpunt.
Deze uitlating leidt tot een fel protest van Van Mierop, die
stelt dat hier wederom

"de redacteur, de

vertegenwoordiger

der R.L.B. als torenwachter naar beneden is

getuimeld"(66).

Het is juist deze opvatting van Rutgers,
Velthuysen, die de R.L.B, op grond van haar

verdedigd door
beginselverkla

ring zou moeten bestrijden: "De coïtus is als

(uitings)vorm

(van liefde) daarvoor niet bestemd, wanneer geen

voortplan

ting bedoeld en beoogd wordt"(67). Dit laatste wordt bestre
den door Fimmen, hierin bijgestaan door Huizinga, die meent
dat voortplanting niet de (bewuste) beweegreden hoeft te
2

ijn tot geslachtsgemeenschap, mits de mogelijkheid

hiertoe

maar niet is uitgesloten. Ongemeen fel reageert Huizinga
de reactie van Van Mierop: "0! hoe duidelijk hoor ik

op

daarin

doorklinken de dwaze, de treurige ascetische minachting voor
al wat ‘zinnelijk’ is, de ziekelijke afkeer van echt natuurlijke genietingen, de gruwelijke ondankbaarheid jegens

Hem,

die ons het lichaam gaf en ons vergunt ook in het lijfsleven
hooge en reine Vreugde te vinden"(68).
Het langdurige

gepolemiseer

over

het hoe

en

waarom

geslachtsgemeenschap, tot in de finesses uitgesponnen in
kolommen van Rein Leven en
wiskundig probleem" ,

Levenskracht, "als ware het

vindt

weinig waardering

bij

de

zers (69). Langzamerhand tekent zich ook een verschuiving
in het lezersbestand: terwijl
Leven daalt (op 1

het aantal abonnees van

januari 1908 telt het

abonnees)(70), neemt

het aantal

blad nog maar

abonnees van

van
de
een
le
af
Rein
588

Levenskracht

toe. Hiertoe zullen vooral het onregelmatige verschijnen van
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Rein Leven en

het veelzijdiger

hebben bijgedragen. De

karakter van

'stilstand in de

Levenskracht,

beweging', en

met

name het gebrek aan aktieve leden, is voor Fimmen aanleiding
op fundamentele veranderingen aan te dringen(71).
Op de

algemene

vergadering

van 26

januari

1908

is

'de

toestand van de beweging' hoofdpunt van de agenda. Huizinga
stelt wederom voor de beweging en het blad op te heffen,
daar deze zou zijn afgeweken van haar oorspronkelijke
het reddende

werk. Dit

voorstel

vindt bij

de

doel,

aanwezigen

weinig weerklank: de Rein Leven-idee zou nog wel degelijk
geldigheid hebben en ook de ideeënverspreiding wordt daarbij
van belang geacht. Besloten wordt tot een reorganisatie

van

de beweging (72).
Op initiatief van Van Mierop vindt er op 15 maart 1908 een
bijeenkomst plaats van het Centraal Bureau ter bevordering
van Reiner Leven en de C.C.

van de R.L.B., waarop de

lijkheden tot

besproken

samenwerking

bestaande uit Van Beemen en

worden.

Een

moge
comité

Lissauer zal een concept

reor

ganisatieplan voorbereiden.
Op een buitengewone algemene vergadering, die plaatsheeft op
26 april 1908, worden

een aantal voorstellen besproken.

De

meest ingrijpende verandering is die met betrekking tot

het

tijdschrift. Voorgesteld

met

Van

Levenskracht

als

Mierop aan

te gaan

orgaan voor

wordt

om een

de beweging

een

overeenkomst

gedeelte van

beschikbaar te

stellen. De

waarden van Van Mierop zijn dat in dit 'officiële
van de

beweging geen

artikelen komen

voor

gedeelte'

te staan

en dat

de

verantwoordelijkheid voor alle artikelen bij hem zal blijven
liggen. De vergadering stemt hiermee in: "Wij begrijpen die
eischen van Van Mierop. Hij heeft zich een orgaan geschapen,
waarin hij zijn eigen meeningen vrij uit. zeggen wil (.. .) en
hij wenscht de heerschappij over zijn rechtsgebied niet te
verliezen. Wij vertrouwen, dat Van
onze zijde

komt

weigeren, al

en

zal hij

wordt besloten tot het
voor

de

leden,

die

met zijn
zijn

Mierop niet al, wat

meening

niet

meening erbij

voegen."

instellen van een vaste
daarvoor
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stemrecht

strookt,

van
zal

Tevens

contributie

zullen

krijgen.

Ondertekening van

de beginselverklaring

niet vereist: een

te kennen geven

door de

leden

van een 'willen

naar rein leven’ volstaat. Voor de statuten zal

is

streven

goedkeuring

van de Kroon aangevraagd worden(73).
Bij Koninklijk Besluit

van 18 augustus

Leven Beweging een vereniging, zij
leden(74).

44

—

1908 wordt de

heeft op dat moment

Rein
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HOOFDSTUK III

III.1. De vrouw als bondgenoot

Werd de Rein

Leven Beweging

mannen ter bestrijding

in 1901

opgericht door

van onanie en

jonge

prostitutie, al

ging ook de verhouding tussen de sexen tot haar

gauw

arbeidster

rein behoren. Als in de jaren rond 1910 de activiteiten voor
het vrouwenkiesrecht vanuit de vrouwenbeweging toenemen,
werpt ook de R.L.B, zich met nieuw vuur op het ‘vraagstuk
der vrouw'. Hoewel zij zich positief opstelt tegenover de
invoering van het vrouwen
gunstige zedelijke

kiesrecht -van vrouwen wordt

invloed

verwacht- ligt hier niet

op

de

een

volksvertegenwoordiging

haar eerste prioriteit. Zij

richt

zich op vrouwen, die "niet langs den weg van geschreeuw voor
vrouwenkiesrecht, van

rooken, van

door het beleidvol kiezen van
de meerdere van
van de

den man

R .L .B . begint

pronken (...)

haar weg zich in het

toonen"(1). De

op het

vlak van

die

hoogste

vrouwenemancipatie
de

intermenselijke

verhoudingen en in het bijzonder op dat van de
het eerste recht van de

maar

sexualiteit:

vrouw is het mogen weigeren

te doen als ‘genotmiddel’ ter bevrediging van de

dienst

geslachts

drift van de man.
De R.L.B. bestrijdt de gangbare mening dat vrouwen weinig of
geen sexuele gevoelens zouden

kennen. Binnen de

wetenschap

is dit in ieder geval geen uitgemaakte zaak en met
Ellis is men

van mening dat

over de sexen verdeeld
te bespeuren daar

de geslachtsdrift

gelijkmatig

is(2). Een zekere ambivalentie

waar eveneens op

beargumenteerd wordt dat

Havelock

basis van

onthouding voor

(...), maar nooit onmogelijk",

valt

'vakstudiën'

de man

"moeilijk

voor de vrouw "zeker

zelden

onmogelijk" is(3). Bij de heren der schepping, die meer

van

de vruchten

hebben, heeft

het

gemaakt

een

van de

'natuurlijke'

beschaving geproefd

sexuele

instinct
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plaats

voor

ongebreidelde, 'ontaarde', geslachtsdrift. Bij de vrouw

zou

deze dichter bij de natuurlijke staat gebleven zijn.
De R.L.B . verzet zich tegen de heersende dubbele moraal, die
bij mannen goedkeurt wat bij vrouwen ais absoluut afkeurens
waardig gezien wordt. Dit "achterlijke sociale instinct, dat
botst tegen de verlichte rede en het humaan gevoel", wil men
met wortel en tak uitroeien(4).
Hiervoor roept de R.L.B . de hulp van de vrouwen in. "De rein
leven-propaganda vindt

weerklank

waarachtige vrouw, moet

in het

iets aan 't

hart

van

iedere

trillen brengen in

de

innigste, niet door conventie, gebrek aan zuiver nadenken of
erfelike iedeeën

bedorven diepte

moed" , zo luidt de

van het

boodschap, die de

vrouwelijke

ge

beweging in 1908

aan

alle vrouwelijke studenten in Nederland verstuurt(5), De
emancipatie van de vrouw kan, mits in goede banen geleid,
een belangrijke steun zijn voor de arbeid van de R.L.B .
de vrouw

kan een

gunstige invloed

uitgaan op

de

Van

sexuele

bevrijding van de man.
In het

uitgaan

van het

’vrouwelijke’

voor een

norm

van

sexuele reinheid, die voor man en vrouw dezelfde moet

zijn,

vertoont de

femi

R.L.B , een

nisme, zoals dat

zekere verwantschap

in bladen

kondigd wordt(6). Hieruit

met het

als Evolutie en

De Vrouw

wordt veelvuldig in

ver

Levenskracht

geciteerd, De zedelijke bewustwording van de vrouw is bij de
R.L.B . echter

een

eerste

fase

in

een

emancipatie,

die

uiteindelijk moet leiden tot haar ontwikkeling als 'Mensch',
als individu,

waarbij het

geslachtelijke ondergeschikt

is

aan het geestelijke.
Met haar aktiviteiten
bewust maken

richt de

van vrouwen

slachtsrecht en haar

R.L.B . zich

en meisjes

van haar

nieuwe geslachtstaak.

rijkste feministen binnen de

vooral op
nieuwe

Tot de

het
ge-

belang

beweging ontpoppen zich

Lode-

wijk van Mierop en Titia van der Tuuk, die hierover lezingen
houden voor de
ceren(7). Ook

verschillende Rein
Tine

Leven-groepen en

van Ortt-Hinlópen,

de

publi-

echtgenote

Ortt, en Truus van Mierop-Mulder, de echtgenote in een

van
vrij

huwelijk van Van Mierop, zijn aktief op dit gebied(8). Truus

-
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van Mierop geeft onder andere sexuele voorlichting aan
meisjes en jonge vrouwen op zogenaamde meisjes-vergaderin
gen. Enigszins teleurgesteld

toont zij zich

over het

'ni

veau' van de meisjes, waarvan de interesse eerder blijkt uit
te gaan naar de
Leven-ideeën.

limonade

in de

De R.L.B ., die sinds 1904

pauze

dan naar

de

is aangesloten bij het

Informatiebureau ter bestrijding van

Rein

Nationaal

de handel in

vrouwen,

sluit zich in 1908 ook aan bij de Nationale Vrouwenraad.
1913 is zij

met een stand

stelling 'De
opgave van

vrouw

vertegenwoordigd op de

18l3-l9l3'.

het ledenaantal

In 1914,

tentoon

wanneer

een scheiding

bij

naar sexe

wettelijke maatregelen.

deze jaren
De

is het

vrouw wordt

hierbij veelal

als argument

ander hangt

waarschijnlijk

ook nauw

manne

streven

achtergestelde positie

de

wordt

gemaakt, overtreft het aantal vrouwelijke het aantal
lijke leden(9).
Een nieuw werkterrein in

In

naar

van

de

gebruikt. Een

en

samen

de

toenemende

aktiviteiten van de overheid ’ter beteugeling van de openba
re onzedelijkheid'.

Deze zullen

zedelijkheidswetgeving van
.L .B . betreffen
R

in

1911 uitmonden

Regout. De

vooral wijzigingen

in

de

initiatieven van

de

in de

huwelijkswetge

ving.
In 1909

verstuurt de

een aanvulling

op de

C.C. een adres

huwelijkswetgeving over

kundig onderzoek

voor

namelijk met het

oog op de

slachtsziekten en

aan de Koningin

het

huwelijk.

Op

het

morele

genees
gronden,

mogelijke overbrenging van

andere erfelijke

ziekten op

voor

ge

onschuldige

vrouwen en kinderen, wordt bepleit dat beide partners elkaar
voor het huwelijk

een geneeskundige verklaring

overleggen.

Het adres, geformuleerd in de geest van Treubs Geneeskundige
huwelijkwetgeving, wordt

door

de

minister

afgewezen(10).

Twee daaropvolgende adressen in 1910 en 1911 hebben

evenmin

resultaat. Deze

kritiek

verzoeken

leiden

wel

tot

felle

vanuit confessionele kringen. Vanwege de vermeende nadruk op
een gezond nageslacht wordt de R.L.B. van een 'materialisti
sche’ en 'naturalistische' levenshouding beschuldigd(11).
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Op de

algemene

besproken van
onrecht der

vergadering
de groep

vrouw

aangedaan" te

1912

wordt

Amsterdam om

en in

streven

in

het

een

"in verband

bijzonder de

de

naar gelijkwaardigheid

echtscheidingsmogelijkheden

wordt een motie

van Van Mierop

met

gehuwde
van

vrouw in de huwelijkswetgeving. Tevens wordt een
van

voorstel

bepleit.

het
vrouw

man

en

verruiming
Uiteindelijk

aangenomen, waarin

protest

wordt aangetekend tegen de achterstelling van de vrouw in de
huwelijkswetgeving. Er wordt geen

uitspraak gedaan over

de

regeling van echtscheiding(12).
Het 'nationaal samenwerkingsverband', dat de uitvoering
deze motie zou moeten

voorbereiden, komt echter maar

van

moei

zaam van de grond. Binnen de Nederlandsche Vereeniging tegen
de Prostitutie ziet men
men wil niet meewerken

wel het belang van de aktie, maar
met de R.L.B.(13). Ook binnen de

R.L.B. zélf roepen deze

initiatieven gemengde reacties

Niet iedereen

vinden in

kan zich

een uitbreiding

op.

van

de

aktiviteiten in deze richting: "Gaat onze R.L.B . niet teveel
haar oude terrein verlaten en zich op demokratische
vestigen?", zo vraagt een ongeruste lezer zich af.
reerd wordt
huwelijk

in

mensen
plaats

betere
van

inzichten
te

te

strijden

geven

tegen

gronden
Gesugge
over

het

'verouderde’

wetten(14).

III.2. Banden

met de

'humanitairen' en

wederom het

vrije

huwelijk

In januari 1909 wordt in Levenskracht melding gemaakt van de
afscheiding van een aantal leden onder leiding van D.L.
Daalder. Deze groep, die zich de ’Etiese kring voor Reiner
Leven' zal gaan noemen, is van mening dat de beginselverkla
ring niet expliciet

genoeg is.

Met

name de zinsnede

"Ge

slachtsgemeenschap is alleen dan volkomen rein (. ..) wanneer
in de

bedoeling

der

beide
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personen

de

mogelikheid

van

voortplanting niet is buitengesloten" verwoordt volgens
onvoldoende dat de geslachtsdaad vóór alles

voortplantings

daad moet zijn(15). Deze 'Etiese kring' zal haar

aktivitei-

ten vooral in de omgeving van 't Gooi concentreren.
een aantal leden,

waaronder Van Rees,

hen

Wanneer

in 1510 opnieuw

een

poging doet om de beginselverklaring in deze richting
gewijzigd te krijgen, wordt besloten hierop niet in te gaan
om de 'rust' binnen de beweging niet in gevaar te brengen en
de potentiële doelgroep niet teveel te beperken(16), Aan
andere kant zijn er ook mensen zoals Ortt, die de

de

beginsel

verklaring te strak en te bindend vindt. Door zijn weigering
deze te

ondertekenen, kan

Ortt niet

als spreker

voor

de

beweging optreden.
Een belangrijke koersverandering die
sterkere profilering van de beweging

na 1908 inzet, is een
in de richting van de

humanitaire stroming (zie hiervoor ook pagina 11). Dit wordt
vooral bevorderd door de

keuze van Levenskracht als

en de dominante positie van

Van Mierop. Werd in Rein

het gebruik van alcoholhoudende dranken en dierlijk
vanwege hun
afgeraden, in

'prikkelende'

werking op

Levenskracht

onthouding sterker.

algemeen

als

Leven
voedsel

geslachtsorganen

beroep

op

boekbesprekingen en

literatuuroverzichten’ in het
van alcohol, vlees en

de

wordt het

Bij de

naast de beginselverklaring

orgaan

blad worden

algehele
'Krietiese

door Van

van de R.L.B.

Mierop

geheelonthouding

een 'natuurlijke' levenswijze in

criteria

gehanteerd.

De

het

drankbestrijdings-

bewegingen en het vegetarisme worden aangeduid in termen van
’bondgenoten'(17).

Regelmatig

verschijnen

er

artikelen,

veelal van de hand van Ortt, waarin het vleesloze menu als
een belangrijk hulpmiddel in de strijd voor reiner leven
wordt aanbevolen(18). In 1913 spreekt Van Mierop zelfs van
"een besliste Rein Leven-eis om vleesvoeding achterwege te
laten"(19). Hoewel hij dit stelt als zijn persoonlijke visie
op 'rein

leven',

dus niet

als

algemeen geldend

voor

beweging, blijkt dit onderscheid voor de lezers niet
even duidelijk te

zijn, getuige onder

brieven. Niettemin lijkt

de visie

-
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ander de

van Van

de

altijd

ingezonden

Mierop, die

de

strijd voor rein leven ziet als onderdeel van de humanitaire
stroming, dan door de

meerderheid binnen de R .L.B.

gedeeld

te worden. Als de Haagse Rein Leven-groep in 1908 op de
tentoonstelling ’De eeuw van het kind' een plaats krijgt
toegewezen naast de Nederlandse Vegetariërsbond en een
drankbestrijdingsvereniging, heet het "wij waren (...) in
goed gezelschap"(20).
zitter van de

Ds. A.

Klaver, in

beweging, kent

in zijn

deze jaren

voor

publicatie De

reli-

gieus-humanitaire strooming, de R.L.B. eveneens een

belang

rijke plaats toe(21).
Ook op andere gebieden wordt in deze jaren de band tussen de
beweging en het humanitair idealisme versterkt. De biblio
theek van de R.L.B. wordt in 1910 opgenomen in de 'uitleenboekerij' van de stichting 'Chreestarchia'. Deze stich
ting, die in 1908 door Van Mierop is opgezet, beheert een
leefgemeenschap te

Soest

waar

chistische idealen geleefd en
andere een

uitgeverij van
drukkerij

uitgave van

de 'Bibliotheek

christen-anar-

gewerkt wordt en omvat

'Vrede'

wordt

sep

gaat

Leven' over

sterkere 'binding’

'orthodoxen'

onder

Als in

opgeheven,

voor Reiner

stelling tot in de eerste jarenbeweging: de

de

dezelfde naam(22).

tember 1910

'Chreestarchia'. Deze

volgens

geeft -in

de
naar

tegen

weinig discussie binnen de

treden opvallend

weinig

op

de

voorgrond.
In 1914 bepleit Van Mierop
van een jeugdbeweging op

in een oproep tot de

oprichting

humanitaire grondslag, 'Het

Gilde', een ‘verbreding van

terrein'. Het streven naar

W itte
een

rein leven zou hierin verbonden moeten worden met geheelont
houding, niet-roken, en vegetarisme(23), 'Rein Leven' wordt
van een streven naar een bijzonder doel, reinheid op sexueel
gebied, steeds meer een pleidooi voor een bepaalde levensbe
schouwing en levenswijze.
Als op 11 november 1912 vooral door de inspanningen van

Van

Mierop ook in België een Rein Leven Beweging wordt opgericht
neemt deze de beginselverklaring
van haar
vertoont

Nederlandse
een

breed

en het neutrale

zustervereniging
scala
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aan

over.

Het

standpunt
bestuur

levensbeschouwelijke

richtingen: theosofen zitten naast vertegenwoordigers van de
Zendingskerk en de Capucijnen(24).
Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog telt de R.L.B.
451 leden(25). Binnen de beweging hecht men echter niet zo
aan dit cijfer: het aantal door het reine leven 'gegrepenen'
onttrekt zich

-mede

door

de aard

direkte waarneming: "Laat de
groeien (...) de

van

de

beweging-

aan

Beweging als organisatie

idee heeft postgevat:

niet

in vele kringen

is

her doorgedrongen dat de sexueele opvoeding van menschen

en

kinderen om herziening roept"(26).
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de daaropvolgen
de mobilisatie is een gevoelige slag voor de R.L.B. Het toch
al niet sprankelende verenigingsleven heeft te lijden van
het onder de wapenen geroepen worden van haar mannelijke
leden. Desondanks

zijn de

jaren

verhoogde aktiviteit, De oorlog,
de mensheid zo

duidelijk aan

1914-1918 jaren

van

een

waarin de degeneratie

van

het licht

treedt, geeft

een

nieuwe stimulans aan het werk van de beweging.
Met haar akties richt zij zich in deze jaren speciaal op
gemobiliseerde militairen. Er verschijnt een
voor

militairen,

'Mobiel',

waarin

wordt

de

propagandablad
gewezen

op

de

gevaren van buitenechtelijke geslachtsgemeenschap en prosti
tutie. Op dit blad, dat verschijnt in een oplage van 20.000,
zullen nog drie

afleveringen volgen. Voor

het eerst

sinds

jaren wordt er weer op grote schaal gecolporteerd, met
bij treinen

met

vertrekkende

militairen.

speciale bijeenkomsten georganiseerd
in de kazernes zelf. Dit
men. Verjaging door
tairen vallen

de

wordt niet altijd in dank

reinlevers
laten

worden

voor militairen,

stationschefs, hoon en

hierdoor geenszins

Ook

name

daarbij ten

ontmoedigen maar,

in

soms

afgeno

spot van
deel,

er

mili

die

zich

tegendeel,

juist worden aangezet tot verdubbelde aktiviteit.
Een nieuwe tak van werk in deze jaren is ook het
bij het in zwang komende
de film

'Mogen

wij

fenomeen van de bioscoopfilm.

zwijgen?’, over

slachtsziekten, worden vlugschriften
de arbeid van

aansluiten

de R.L.B. wordt
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het

gevaar

van

uitgedeeld, waarin

gewezen. De

Bij
ge
op

brochureverkoop

bereikt in deze jaren voor

de beweging ongekend hoge

opla

gen. Het ledenaantal dat aan het begin van de oorlog

daalde

vertoont vanaf 1918 een stijgende lijn: in juli 1918 zijn er
615 leden(27).
Ondanks de verhoogde aktiviteit als gevolg van het

oorlogs

geweld steken in deze jaren beginselkwesties weer de kop op,
die tot onenigheid binnen de beweging leiden. De voornaamste
oorzaak

hiervan

is

het

christen-anarchistische

'koersen'
richting,

wederom het vrije huwelijk. Van
voor

studie

in

Zwitserland

van

de

direkte

beweging

in

aanleiding

is

Mierop, die vanaf mei

verblijft

(de

1914

redactie

van

Levenskracht wordt waargenomen door Ortt), voelt zich tezeer
betrokken bij het oorlogsgebeuren

om zich daarvan

afzijdig

te houden. Begin 1916 keert hij terug naar Nederland. Hij
behoort tot de ondertekenaars van het Dienstweigeringsma
nifest, een protest tegen de militaire dienst en een

oproep

tot dienstweigering,

enkele

hetgeen hem

komt te

staan op

weken hechtenis(28 ).
In maart 1916 dient

Van Mierop een

motie van afkeuring

in

voor de algemene vergadering naar aanleiding van het ontslag
van twee

Amsterdamse onderwijzers,

A .R. de Jong, op grond van
wordt

afkeuring

waaronder de

anarchist

hun vrije huwelijk. In de

uitgesproken

over

de

motie

handelswijze

van

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam in verband met

"de

bescherming van een stuk schijnzedelijkheid" (29). Voorzitter
Klaver

maakt

uit

'taktisch

oogpunt'

indienen van een dergelijke motie

bezwaar

tegen

en roept op deze te

werpen: "Laat onze beweging u gaan boven persoonlijke
paardjes, getuigt

niet voor

onze beginselverklaring,
quaestie onopgelost
1916, heeft Klaver

laat"(30).

schen-verbond

niets

stok
waar

deugdelijke redenen

deze

Even daarvoor,

in

januari

van De Vrije

Mensch,

Vrije Menschen Verbond, in

Vroomheid geschreven: "Laat me

ver

vrije huwelijk

in een bespreking

het orgaan van het nieuwe
Rein Leven Beweging

of tegen

om zeer

het

Vrije

het hier even memoreren:

als zoodanig heeft
uitstaande;

de

met dit

de

vrije-men-

samenkoppeling

van

'geweldloosheid, militaire dienstweigering, geheelonthou
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ding, vleeschlooze

voeding

en

sching' gaat niet van haar

geslachtelijke

zelfbeheer-

uit, en is mij persoonlijk

niet

sympathiek"(31). Het conflict lijkt sterk op dat tussen
M ierop en Huizinga in de eerste jaren van de beweging.

Van
Nog

voordat via een referendum onder

Van

de leden de motie van

Hierop wordt afgewezen, bedankt Klaver als voorzitter en lid
van de

beweging, waarvan

voorzitter is
polemiek

in

hij sinds

geweest. Dit

1910 ononderbroken

geschil leidt

verschillende

bladen,

waarbij

Middernachtzendeling Klaver

ruimte

waarom van

uiteen te

zijn beslissing

wederom tot

geeft

met

om

de
een

name

De

hoe

en

het

zetten(32). De

C .C.

Het is in deze jaren dat er ook een discussie op gang
over de doelgroep van de beweging. Het gaat dan met

komt
name

stelt zich ditmaal op achter Van M ierop.

over de

vraag

of zij

zich

moet richten

op

de

'massa',

hetgeen tot nu toe weinig zichtbare resultaten heeft opgele
verd, of

in eerste

instantie

maart 1917 verschijnt in
Daalder,

waarin

voorhoudt en het

hij

op haar

Levenskracht een artikel van

de

'bleke

reinlevers'

elitaire karakter van

kaak stelt: "'t Is

geestverwanten.
een

D.L.

spiegel

de beweging aan

een uitspinning van fijne

In

de

beginselkwes-

ties, ’n angstig wikken en wegen, of 'n daad nog wel precies
de toets der reinheid
-voor die bestaan

kan doorstaan. De buitenwereld

eenvoudig die vraagstukken

lacht

niet- en

haalt dubbel de schouders op, wanneer er over al die

die

dingen

geschreven wordt in andere dan gezonde gewone-menschentaal".
Hij suggereert het

tweede en

verklaring, waarover

derde deel

in het

van de

verleden zoveel

beginsel

discussie

is

geweest, te schrappen(33).
Op de algemene vergadering in 1918 wordt mede op instigatie
van Ortt besloten tot een wijziging van de beginselverkla
ring. In de commissie
ting: Ortt, Elbrink,

om dit voor
Kool, C.J.

te bereiden hebben
van Beemen,

Van der

zit
Tol,

Helmus en namens de C.C. Van Mierop(34). op een buitengewone
algemene vergadering
zonder veel

op 20

discussie- een

oktober 1918

wordt

-overigens

nieuwe beginselverklaring

genomen, waarvan artikel 2 luidt:
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aan

De R .L.B .

stelt

als

beginsel het

streven

naar

sexueele

reinheid. Zij aanvaardt als ideaal een persoonlijk en
maatschappelijk leven volgens dezen norm:
a. De Geest voere heerschappij, naar Rede en Geweten, over
zinnen- en zieleleven, zonder de normale lichaams- en
zielsbehoeften te miskennen.
b . Voort
planting, niet

zingenot, is

het oorspronkelijke

en

wezenlijke doel van geslachtsgemeenschap.
c. De mensch is tot geslachtsgemeenschap alleen dan
tigd, wanneer deze plaats vindt uit liefde, in
naar wederzijdsch verlangen, rekening houdend met

gerech
huwelijk,
mogelijke

schadelijke gevolgen voor geestelijk en lichamelijk

welzijn

der betrokken personen zelven en hun nakomelingschap(35).
Deze beginselverklaring
spreekt zich duidelijker uit over
het doel van de geslachtsgemeenschap, maar laat tegelijker
tijd meer ruimte voor het individuele geweten.

III.3. De neergang en opheffing van de beweging

In de jaren

'20 zet de

hierboven gesignaleerde

verbreding

van terrein zich voort. In Levenskracht wordt 'Rein Leven’
niet alleen gekoppeld aan geheelonthouding en vegetarisme,
maar ook aan een wereldbeschouwing, die weliswaar vaag is,
maar duidelijk anti-militaristische en anti-kapitalistische
trekken vertoont. Hoewel al

eerder verbanden werden

gelegd

tussen sexualiteit en
maatschappijvorm, werd dit zelden
geëxpliciteerd. In deze jaren wordt in Levenskracht de
ethische strijd voor reiner leven nadrukkelijk verbonden met
de sociale strijd voor een andere maatschappijstruktuur. Dit
komt onder andere tot uiting in de beschouwingen over
huwelijks- en familieverhoudingen in het Rusland van
revolutie: het

vrije

huwelijk

schap(36).
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en

het

ongehuwde

de
na

moeder

Het is niet verwonderlijk dat juist in deze jaren de verhou
ding tussen Levenskracht en de beweging ter discussie wordt
gesteld. De artikelen in het blad zouden te moeilijk zijn
voor de 'eenvoudige mens', het geestelijk peil ver boven dat
van de massa(37). Daarbij is er ook kritiek op het feit
het op de voorgrond stellen van de humanitaire idealen
zelden gepaard

gaat met

het

impliciet afgeven

op

dat
niet

andere

levensbeschouwingen. De C .C . acht zich echter niet in

staat

een eigen orgaan uit te geven.
Met haar aktiviteiten

richt de

R.L.B. zich

in deze

jaren

vooral op de vrije jeugdbewegingen, die omstreeks 1920 een
periode van bloei doormaken. Binnen deze bewegingen leven
veel van de humanitaire idealen. In hun streven naar een
alternatieve levenswijze en maatschappijstructuur speelt met
name de geheelonthouding een belangrijke rol. Daarnaast
worden veelal ook het vegetarisme, het niet-roken en het
Rein

Leven-ideaal

van

omgang aktief beleefd.

de

'vrije',

kameraadschappelijke

Harmsen spreekt in

dit verband

van

"het afwijzen van de flirt en het propageren van de vergees
telijke kameraadschap
R.L.B. heeft vooral

tussen jongens en meisjes"(38). De
veel contacten met de Jongelieden

Geheelonthouders Bond, de Orde van Jonge Tempelieren en
de in

1919

opgerichte

Nederlandsche

Bond

van

met

Abstinent

Studerenden. Er worden lezingen gehouden binnen deze groepe
ringen door vertegenwoordigers
bezoeken vertegenwoordigers

van de

van deze

R.L.B. en

omgekeerd

groepen de

velddagen

van de beweging.
Dit aanboren van nieuw, jong potentiëel kan echter niet
verhinderen dat het aantal leden van de R.L.B. terugloopt.
Was er direkt na W.O.I nog sprake van een opleving, na 1920
vertonen de ledenlijsten slechts een constante afname.
Overigens is het heel goed denkbaar dat de bloei van de
jeugdbewegingen juist ook leden aan de R.L.B. onttrekt.
Op de algemene vergadering in 1925 geeft Ortt te kennen

dat

hij niet langer zitting wil hebben in de C.C., waarin hij
sinds het aannemen van de wijziging in de beginselverklaring
in 1918, een plaats heeft bekleed. Hij meent dat de beweging
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'historisch gezien' nauw samenhangt

met de persoon van

Van

Mierop met wie hij op sommige theoretische punten van mening
verschilt(39). Ortt zal wel bijdragen blijven leveren aan
Levenskracht.
In 1926 als het aantal leden nog maar de helft van dat in
1918 bedraagt, stelt de groep Arnhem op de algemene vergade
ring voor te

onderzoeken of

er bezwaren

wijze waarop de R.L.B. haar ideaal in de

bestaan tegen

de

beginselverklaring

heeft geformuleerd of de manier waarop zij dit wil bereiken.
Om dit voorstel te

bespreken wordt een buitengewone

dering uitgeschreven op
Ortt die hier

20 februari 1926.

betoogt dat

verga

Het is met

niet de formulering

name

van de

be

ginselverklaring het bezwaar is, maar het feit dat veel
leden ook aan andere verenigingen een deel van hun krachten
geven. Het voorstel wordt verworpen. Wel wordt besloten bij
wijze van

experiment naast

beweging in

het officiële

Levenskracht een

gedeelte van

nieuw tweemaandelijks

de

propa

gandablad het licht te doen zien. De uitgave van Haar Reiner
Leven moet

echter na

een jaar

wegens gebrek

aan

belang

stelling gestaakt worden(40).
Vanaf januari

1927 ondergaat

Levenskracht een

ingrijpende

wijziging. Door naast de behandeling van het sexuele vraag
stuk ook aandacht te besteden "aan invloed-oefenend nevengebied

natuurlike

leefwijze,

lichaamsontwikkeling,

voeding, genotmiddelen, spelen, goede lektuur, fabriekswoningtoestanden,

opvoeding

tot

zelfbeheersing,

tersterking, kinderverzorging en geestelike kultuur"
men nieuwe doelgroepen te bereiken(41).

en

karakhoopt

Deze nieuwe wijze van propaganda maken en met name het
politieke karakter ervan, schiet bij enkele 'oudere' leden
in het verkeerde

keelgat. "Laat in

het maandblad ieder

op

zijn eigen wijze aan het woord, maar laat het maandblad niet
de woordvoerder zijn van een beweging, die volgens de
overgroote meerderheid van de beschaafde menschen veel
onheil sticht, dan nut aanbrengt" , zo betoogt de
Kropveld. Hij meent dat van
gingen' slechts

de

de 'anti-dit en anti-dat

strijd tegen
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de

alcohol

meer
arts
bewe

noodzakelijk

verbonden is met die voor Rein Leven(42). Ook door het varen
op deze
worden.

nieuwe

koers,

kan echter

het

tij

niet

gekeerd

De neergang van de beweging kan niet alleen uit interne
factoren verklaard worden. Van groot belang zijn eveneens de
veranderende maatschappelijke
sexualiteit. Met name de

opvattingen ten

aanzien

visie, dat sexualiteit ook

van

zonder

het oogmerk van voortplanting geoorloofd is, wordt in steeds
bredere kring geaccepteerd. Het Nieuw-Malthusianisme en het
gebruik van voorbehoedsmiddelen wint terrein. Daarbij begint
ook het ideeëngoed van Sigmund Freud in Nederland bekendheid
te krijgen. De R.L.B. is er al vroeg bij om het wetenschap
pelijk gehalte van het 'pan-seksualisme van Freud'
in
twijfel te trekken. De theorieën van de arts Freud, waarin
het

ontstaan

van

'overprikkeling'

neurosen wordt toegeschreven

c.q.

zenuwzwakten

aan sexuele onthouding,

en

staan

loodrecht op het door de R.L.B. gepropageerde ideaal(43).
Ook in de kringen van haar geestverwanten, waar aanvankelijk
de R.L.B.-norm

van sexuele

beheersing centraal stond,
breken. Het zijn met name
N. Stopes en

B . Lindsey

onthouding

of in

begint nu de

ieder

geval

'anarchie' uit

de publicaties van de
die de knuppel

in het

Amerikanen
hoenderhok

gooien(44). In Bevrijdinqr het orgaan van de Bond van
gieuze Anarcho-Communisten, waarvan Van Mierop

te

Reli

redactie-lid

is, komt vanaf 1928 de discussie over het 'natuurlijke'

van

onthouding op gang. Steeds meer worden de positieve aspecten
van het gebruik van

voorbehoedsmiddelen benadrukt met

name

ook voor de vrouw. Eén van de eerste 'afvalligen' is A.R. de
Jong, wat bij Van Mierop de opmerking ontlokt:
"Wat een
geval als dit voor ons beiden nog zoveel te neteliger maakt
is dit, dat het hier niet de een of andere meneer Lindsey of
een zekere mevrouw Stopes betreft, maar dat het De Jong
betreft, die overigens in levensbeschouwing zo dicht bij ons
staat en

met

wie

wij de

laatste

jaren

in

verschillend

verband zo geregeld hebben samengewerkt"(45).
Vanaf het einde
redactie van

van 1928

Levenskracht

kan Van Mierop
niet langer
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wegens ziekte

voeren.

Truus

de
van

Mierop-Mulder, zijn echtgenote, neemt de werkzaamheden over.
Zij heeft echter niet de krachtige persoonlijkheid van haar
man. Daarbij blijft de medewerking van de leden gebrekkig.
In oktober 1929 kondigt zij de opheffing van het orgaan aan
met het beëindigen van de lopende jaargang.
De voortzetting van het orgaan is het hoofdpunt van be
spreking op een buitengewone algemene vergadering op 24
november 1929. Van Mierop wil niet dat Levenskracht door
beweging wordt overgenomen: als

de R .L.B. een eigen

wil, dan moet dat een heel nieuw tijdschrift zijn.
wordt de beweging

voort te

zetten met een

de

orgaan
Besloten

eigen blad

dat

vier maal per jaar zal verschijnen(46).
Op 1 maart 1930 verschijnt het eerste nummer van het Corres
pondentieblad der Rein Leven-beweginq onder redactie van J .
Assink. Spoedig daarna op 13 juni 1930 sterft Van Mierop.
Het Correspondentieblad van 1

september is geheel aan

zijn

nagedachtenis gewijd. Opvallend is de grote bewondering
hieruit spreekt voor de persoon van Van Mierop en de
ling die

van hem

uitging, een

bewondering die

en "het

levende voorbeeld".

bezie

nauwelijks

ruimte laat voor kritiek. "Een apostel", wordt hij
"een profeet”

genoemd,

Eén lid

vraagt

zich ongerust af wat er terecht zal komen van de Rein
Beweging nu Levenskracht heeft
betwijfelt

op

andere

Leven

opgehouden te bestaan .

gronden

beweging; hij vraagt zich af

die

het

bestaansrecht

of haar taak niet

Ortt

van

de

grotendeels

door de jeugdbeweging is overgenomen(47).
Eind september wordt te Soest een vergadering gehouden om de
voortgang van de beweging te bespreken. Er blijken op dat
moment nog geen vijf mensen gevonden te kunnen worden om het
contact met de jeugdbeweging te onderhouden. In het voorjaar
van 1931 heeft een laatste algemene vergadering plaats,
waarop een voorstel van de C .C. besproken wordt om de
beweging op te heffen, De bezittingen, het resterende
kasgeld en de brochures,

zullen overgedragen worden aan

de

door Van Mierop opgerichte stichting 'Chreestarchia'.
Op 31 maart 1931,

na dertig jaar

strijden voor Rein

Leven

als ideaal en haar eigen bestaan als beweging, wordt de Rein
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Leven Beweging

opgeheven(48), Met

de dood

van Van

Mierop

heeft de beweging haar felste pleitbezorger verloren voor
een ideaal, dat aan het begin van de dertiger jaren nog
slechts weinigen kan bekoren. Sexualiteit los van de
planting wordt

steeds

minder

als

onthouding wordt daarmee overbodig.
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onzedelijk

voort

beoordeeld,

SAMENVATTING

EN C O N C L U S I E S

In 1901 wordt de Rein Leven Beweging opgericht door een 8

a

10-tal jonge mannen, deels christen-anarchisten, deels van
andere, vrijzinnig-christelijke richting. Zij verenigen zich
voor een bijzonder doel

'verreining van de sexuele

levens

sfeer'. De beweging, die openstaat voor mannen en vrouwen,
is neutraal, dat wil zeggen niet gebonden aan een exclusieve
religieuze of politieke richting. Aanvankelijk kent zij geen
vastomschreven beginselprogramma
en/of
organisatievorm,
hetgeen een

indicatie

is voor

de

christen-anarchistische

invloed in de beweging.
De eerste jaren houdt men zich vooral bezig met
vóór het huwelijk: de bestrijding van onanie en
door het

geven van

sexuele voorlichting

sexualiteit
prostitutie

aan jongeren.

afkeurende reacties -het openlijk bespreken van
is aan het begin
tot een discussie

van deze eeuw
binnen de

voorlichting c.q. propaganda.
Rein Leven gesplitst in
extern propagandablad

sexualiteit

nog taboe- zijn

beweging over de
Begin 1902

aanleiding
aard van

wordt het

afgestemd

wordt

op

de

orgaan

een intern mededelingenblad en

dat

De

een

specifieke

doelgroepen.
Met de verschuiving van doelgroep -men richt zich niet
langer uitsluitend of voornamelijk op jongeren- breidt het
arbeidsterrein van de beweging
het huwelijk.

De R.L.B.

zich uit tot sexualiteit

komt hierbij

in conflict

met

in
de

Nieuw-Malthusiaanse Bond. De propaganda van de Bond voor
bewuste regeling van het kindertal, c.q. het gebruik van
voorbehoedsmiddelen, staat tegenover de heersende opvatting
binnen de R.L.B, dat alleen geslachtsgemeenschap met voort
planting als doel 'rein' en geoorloofd is en dat anders
onthouding geboden is.
De lezingen van L.S.A.M. von Römer voor de beweging in het
voorjaar van 1903, waarin hij bepleit dat ook de homosexuele
geslachtsdaad recht van bestaan heeft, geven aanleiding

tot

interne verdeeldheid.

het

Eenstemmigheid
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heerst

er

over

veroordelen van

de

homosexuele geslachtsdaad

Onenigheid ontstaat er over het

als

onrein.

al dan niet formuleren

van

de beginselen; door de tamelijk losse organisatiestructuur
is het niet onmogelijk dat personen de beweging voor eigen
doelen gebruiken. De christen-anarchisten voelen weinig voor
een scherpe

formulering:

de beginselverklaring

1904 wordt aangenomen verraadt
op de beweging
aanhoudt

met

hun invloed. Als de

naar aanleiding van
name

wordt eind 1904

vanuit

die

kritiek

de kwestie 'Von

orthodox-christelijke

onder druk

van de

begin
Römer'

kringen,

'orthodoxen' binnen

de

beweging voor een strakkere formulering gekozen,
In

deze

nieuwe

beginselverklaring

wordt

geen

uitspraak

gedaan over de vorm van het huwelijk, hetgeen leidt tot
escalatie van de
ten, die

interne conflicten. De

een vrij

huwelijk
de

huwelijk buiten

propaganda

de

wet,

R.L.B. gehouden kan worden.
een uitspraak ten gunste

christen-anarchis

verkiezen boven

gesanctioneerd door

menen dat
en

een

een

de

huwelijk

vorm

van

doelstellingen

het

van

de

De 'orthodoxen' dringen aan

op

van het burgerlijk huwelijk,

gezien de verdachtmakingen dat de beweging onder

mede

'anarchis

tische vlag' zou varen, hetgeen een nadelige invloed

heeft.

Deze interne strijd, breed uitgesponnen in het orgaan,
de beweging
circa 1000

geen goed:
bedroeg is

Onvrede met deze

het aantal
in

leden dat

1907 tot

gang van zaken

op de

in 190 2

helft

is voor de

doet
nog

gedaald.

christen-anar

chist Van Mierop aanleiding in 1907 een eigen maandblad voor
reiner leven, Levenskracht, uit te geven. Uit de
tussen Rein Leven en Levenskracht

polemieken

blijkt er nog meer

grond

van onenigheid over de beginselverklaring: waar Van Mierop
meent dat geslachtsgemeenschap uitsluitend met voortplanting
als doel geoorloofd is, wordt aan de andere kant het
dox-christelijke standpunt verdedigd

ortho

dat onthouding in

het

huwelijk onnodig is, mits de voortplanting maar niet onmoge
lijk gemaakt is.
Zonder de inzet

van Van

Mierop, die zijn

leven in

dienst

stelt van zijn idealen, blijkt Rein Leven moeilijk draaiende
te houden. In

1908 wordt overgegaan

-61-

tot een

reorganisatie

van de beweging. Het aanbod

van Van Mierop om een

gedeelte

van zijn blad beschikbaar te stellen voor berichten over
beweging wordt aangenomen. Eind 1908, als Koninklijke
keuring voor de statuten verkregen

de

goed

is, wordt de R.L.B.

een

vereniging.
De jaren

na

Parallel aan

1908
de

zijn

jaren

van

maatschappelijke

verhoogde

aktiviteit.

belangstelling

voor

de

vrouwenemancipatie, richt ook de R.L.B, zich op de bewustma
king van de vrouw, die minder bedorven door de vruchten
moderne beschaving,

als

een belangrijke

bondgenoot

der
wordt

gezien in de strijd tegen de dubbele moraal en vóór meerdere
kuisheid. In deze jaren

begeeft de R.L.B.

terrein van het streven
name op het gebied van
ongelijkheid tussen
Samenwerking

met

zich ook op

het

naar wettelijke maatregelen, met
de huwelijkswetgeving, waarin de

man en
andere

vrouw nog
groeperingen

sterk verankerd
komt

is.

echter

maar

moeizaam tot stand vanwege de vermeende (christen- )anarchis
tische sympathieën van de beweging en haar voorkeur voor het
vrije huwelijk. Deze beeldvorming
de constructie met betrekking
Mierop, die

bekend staat

wordt nog versterkt

door

tot het orgaan, waardoor

als een

Van

christen-anarchist,

een

sleutelpositie binnen de beweging heeft.
De Eerste Wereldoorlog, waarin als gevolg van de mobilisatie
het

buitenechtelijk

periode van

geslachtsverkeer

relatieve

bloei

vergrote werkzaamheid, blijven

voor

de

toeneemt,
R.L.B.

is

Ondanks

interne spanningen de

ging echter parten spelen. Het is niet onwaarschijnlijk
het

oorlogsgebeuren

en

vooral

de

een
de

bewe
dat

anti-militaristische

aktiviteiten van de christen-anarchisten hiertoe

bijdragen.

In 1919 ondergaat de beginselverklaring een wijziging

waar

uit de vergrote invloed van de christen-anarchisten blijkt:
hoewel de norm van kuisheid scherper wordt verwoord, wordt
meer ruimte gelaten voor individuele vrijheid.
Na 1919 vertoont het ledental van de R.L.B. nog slechts
constante afname. Er wordt toenadering gezocht tot de
jeugdbewegingen, waar

veel van

de

een
vrije

christen-anarchistische

idealen leven, echter zonder blijvend resultaat. Het is niet
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ondenkbaar dat deze jeugdbewegingen ook potentiële leden aan
de R.L.B. onttrekken. Zwaarwegender nog voor het

teruglopen

van de ledenaantallen en de neergang van de beweging zijn de
veranderende maatschappelijke

opvattingen ten

aanzien

sexualiteit. Het 'uitleefparool' om in termen van de
te spreken:

sexualiteit

om

het

genot

en

niet

van

R.L.B.
(alleen)

vanwege de voortplanting, wint veld. Deze opvatting staat in
schril contrast

tot

de vanaf

het

begin van

de

beweging

gehandhaafde 'norm van kuisheid van de R.L.B. Als Van Mierop
in 1930 sterft,

verliest de

beweging één

pleitbezorgers. Er blijken weinig
over te nemen. De beweging

van haar

gegadigden om het vaandel

waarin de organisatie zwak

dreef grotendeels op het charisma
wordt de R.L.B. opgeheven.

-63-

felste

van haar leider. In

was,
1931

NOTEN
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Hoofdstuk 1
1. Dit congres is georganiseerd door een comité, waarin
onder andere zitting hebben Prof.Dr. J.W . Gunning (vz .),
Prof. J. van Rees (vice-vz .) en Ds. A. de Koe (2e secr.). In
de lijst van deelnemers staan onder andere vermeld:
-Ds. L.A. Bähler, predikant, Schiermonnikoog.
-D. de Clerq, technoloog a/d Mij. 'De Veluwe', Nunspeet.
-Ds. J .L. Klein.
-D.L.W. van Mierop, phil.stud., Den Haag.
-Felix Ortt, ingenieur, Den Haag.
-Ds. N.J.C. Schermerhorn, predikant Nieuwe-Niedorp.
-Ds. J. Sevenster, predikant Beets (N-H).
-Mej. Titia K.E. van der Tuuk, letterkundige, Arnhem.
Verslag van het Eerste Nationaal Congres voor Geheelonthou
ding van Alcoholhoudende Dranken, T .J. Kousbroek (Gouda
1897) p.6-11.
2. Harmsen, Blauwe en rode jeugd, p.97.
3. Het zijn met name L.A. Bähler en J.A. van Rees die
bezwaar maken tegen de naam
Tolstojanen'. Zie Van Rees
'
geciteerd in: J . Heep, De vier hoofdrichtingen onder de
protestanten in Nederland, 1. De jongeren of Tolstojanen
(Leeuwarden 1901) p.35. Dit boekje uit het bezit van Bähler
wordt door hemzelf, blijkens een aantekening aan het slot,
getypeerd als 'Prullewerk!!'.
4. Voor de ontvangst en verspreiding van Tolstoj’s ideeën in
Nederland, zie: Rudolf Jans, Tolstoj in Nederland (diss.
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Nijmegen 1952). Een kritisch gebruik is hier wel
het boek gaat mank aan een gebrek aan bronnen en
wijzingen.

gewenst:
bronver-

5. L.N. Tolstoj geciteerd in Hans Ramaer, De piramide der
tirannie. Anarchisten in Nederland (Amsterdam 1977) p.23.
6. K.H. Roessingh, 'De theologische faculteit MCMXXV'.
In: Pallas Leidensis 1925 (Leiden 1925) p.137-152, p.140.
7. Het Album studiosorum academiae Lugduno-Batavae 1875-1925
(ed. Dr. J.E. Kroon) (Leiden (1925)) vermeldt met betrekking
tot de inschrijving:
-24 sept. 1887. Nicolaas Jacob Cornelis
Schermerhorn,
Scharwoude. 20 (jaar), theologie.
-27 sept. 1888. Sibillus Catharinus Kijlstra, Beers.
18,
theologie.
-30 sept. 1889. Anne de Koe, Lemmer. 21, theologie.
-idem, Jan Sevenster, Schingen. 20, theologie.
-30 sept. 1890, Jacobus Lambertus Klein, Niekerk,
20,
theologie,
Zij zijn gedurende hun studietijd allen lid van het ’corps’,
maar zitten -voorzover ik heb kunnen nagaan- hier niet in
eenzelfde dispuut of soortgelijk gezelschap (zie: Almanak
van het Leidsche studentencorps, jrg. 74-81 (1888-1895)
(Leiden)). Daar het aantal theologiestudenten in deze jaren
gering is -Roessingh vermeldt voor 1885 een totaal van 22is het waarschijnlijk dat zij elkaar via de studie kennen.
8. Hans Ariëns, Laurens Berentsen, Frank Hermans, In het
rijk der vrijheid. Religieus anarchisme in Nederland tussen
1918 en 1940. SVAG-studies 18 (Zwolle 1984) p .12,
9. Jans, Tolstoj, p .77.
Hetty Kock, auteur van Felix Ortt (1866-1959) Het leven van
een Christen-anarchist (doct. scriptie Nieuwe Geschiedenis
Un.v.Amsterdam 1986) maakte mij erop attent dat een deel van
de contacten waarschijnlijk ook tot stand gekomen is via de
'humanitariërs' in Den Haag. Dit is een kleine groep mensen
rond Ds. S.E.W. Roorda van Eijsinga en Caroline van der
Hucht-Kerkhoven, de redactrice van het tijdschrift Androcles. Dit tijdschrift zal vanaf 1904 voortgezet worden als
Orgaan van de Nederlandse Bond tot Bestrijding der Vivi
sectie. Het verdient m.i. aanbeveling deze contacten nader
te onderzoeken, daar hierover veel onduidelijkheid bestaat
en de bronnen elkaar nogal eens tegenspreken.
10. Van Mierop-Mulder Lod. van Mierop . Biografische gege
vens (ongepubliceerd) p.l. Van Mierop-Mulder spreekt hier
van de 'Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing
van
alcoholhoudende dranken'. Deze naam zal de 'Vereeniging'
(opgericht in Leiden, 1842) pas in 1899 aannemen als zij
overgaat op het geheelonthoudersstandpunt. Voor de discussie
binnen de 'Nederlandse Vereeniging' over het al dan niet in
politieke richting koersen, zie: Harm Oostland, Tussen bloei
en wederbloei- De Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing
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van Sterken Drank (Doct. scriptie Nieuwe Geschiedenis Un. v.
Amsterdam) met name p.36 en p.59. In haar afkeer van wettelijke maatregelen verschilt de A.N.G.O.B. bijvoorbeeld ook
van de in 1881 door C.S. Adama van Scheltema opgerichte
Nationaal
Christen
Geheelonthouders
Vereeniging
(N.C.G.O.V.).
11- Vrede 7e jrg. 26 (okt. 1904).
Louis Adrien Bähler, geb. Resteren 2-10-1867, vanaf 1886
student theologie in Groningen, 1893 diss. (Groningen): De
Messiaanse heilsverwachting en het Israëlisch koningschap,
vanaf 1895 Nederlands Hervormd predikant in Schiermonnikoog.
Publiceert in 1897 Hoe uit een godsdienstig oogpunt te
oordeelen over dienstweigering? (Amsterdam, z.j.).
Marie Jungius is aktief in de Kinderbond, die in 1891 in Den
Haag is opgericht door C.A. van der Hucht-Kerkhoven, en die
de 'gemoedsontwikkeling' van het kind beoogt. Van der HuchtKerkhoven, tevens oprichtster van de Bond tot Bestrijding
der Vivisectie, is een goede vriendin van Ortt. Jungius
publiceert bij 'Vrede' Vivisect
ie in Nederland (z.j.). In
1898 is zij betrokken bij de organisatie van de Tentoon
stelling voor Vrouwenarbeid, waar ook 'Vrede' vertegen
woordigd is.
12. Ariëns, Religieus anarchisme, p.12. Voor de conflicten
die zich met name in de begintijd van 'Vrede' afspelen zie
ook Kock, Felix Ortt. p.21-24.
13. Felix Ortt, Christelijk anarchisme (1898)
In: Ramaer, Piramide, p.78-79.

(fragment).

14. Heep, De jongeren, p .36.
15. Ramaer, Piramide. p.65.
16. Albert Perdeck, Nakend op de fiets. Aspecten, evenemen
ten, gedaanten (Den Haag 1976) p.6.
Lod. van Mierop, De weg tot geluk. Internationale Broeder
schap, Vrede-serie 9 (z.p., z.j.).
17. Overigens kwamen ook andere christen-anarchisten vanwege
hun overtuiging vaak in moeilijkheden tijdens hun loopbaan.
18. Jans, Tolstoj, p.79.
19. Mierop-Mulder, Lod. van Mierop, p.1.
20. Ariëns, Religieus anarchisme, p.13.
21. De problemen van de kolonisten in Blaricum zijn door een
aantal auteurs zeer uitvoerig beschreven. Een levendige
beschrijving van het leven in de kolonie geeft Henriëtte
Hendrix in Een week in de kolonie te Blaricum (Amsterdam
1901). Deze Telegraaf-journaliste verbleef een week in de
kolonie en sprak met verschillende van de bewoners. Zie ook:
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Alfred Perdeck, De ramp van Blaricum, in: Mededelingen
het Frederik van Eedengenootschap, III april 1937.

van

22. Idem, p.16.
23. Zie voor het leven en werk van Ortt: Kock, Felix Ortt.
24. L.N. Tolstoi, De Kreutzersonate. Verhaal over zinnelijke
liefde voor en tijdens het huwelijk. Bevat ook: Tolstoi,
L.N. en M.L. Tolstaja, Briefwisseling tusschen (Zandvoort

z.j.) .

25. Jans, Tolstoj in Nederland, p.159.
26. idem.
27. Perdeck, Nakend

op

de fiets, p.41.

28. Levenskracht. 22e jrg, 9 (sept. 1928) p.126.
29. Dit zou geweest moeten zijn
Nederlandsch Studenten Weekblad, 20
blijkt echter niet te bestaan.

in: Minerva. Algemeen
april 1892. Dit nummer

30. Felix Ortt, Liefde en huwelijk. (Den Haag, Vrede, 1898 ).

Hoofdstuk II
1. Rein Leven, le jrg. 1 (20 juli 1901) p.1.
2. Levenskracht, 5e jrg. 8 (aug. 1911), p.146. Wie deze
onbekende dame is, kan ik niet met zekerheid zeggen. Het zou
A. van Rees-Vatiché geweest kunnen zijn, de echtgenote van
J.A. van Rees. Zij zal de R.L.B. ter gelegenheid van haar
jaarvergaderingen 'warme' sympathiebetuigingen zenden. Het
kan ook
C.A. van der Hucht-Kerkhoven geweest zijn. Dit
laatste wordt ondersteund door E . Kuysten-Van Mierop, de
dochter van Van Mierop, in een interview met Hetty Kock op
15-3-1986 (ongepubliceerd).
3 . Idem.
4 . Rein Leven, 7e jrg. 1 (20 juli 1907), p.2.
Kooijman is zetter bij drukkerij 'Vrede'.
5 . Bob Reinalda, Bedienden georganiseerd: ontstaan
en
ontwikkeling van de vakbeweg ing van handels- en kantoorbe
dienden in Nederland vanaf het eerste begin tot in de Tweede
Wereldoorlog (Nijmegen 1931, SUN-schrift 183, tevens proef
schrift Groningen 1981) p.112. Een biografie van E. Fimmen
door Johanna M. Welcker is opgenomen in: Biografisch woor
denboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in
Nederland (deel I te verschijnen november 1986).
-67-

6. M. Huizinga geciteerd door A. Martinus, De historie van
den Algemeenen Nederlandschen Geheel-Onthoudersbond (z.p en
z.j .). De reden voor Huizinga om uit de Nederlandsche
Vereeniging voor Afschaffing van Sterken Drank te stappen,
is het sterke streven binnen de vereniging naar een wette
lijk verbod, waardoor diegenen die hiertegen waren in
'gewetensnood' kwamen. Hij zegt hierover: "persoonlijk geen
anarchist, noch zelfs tegenstander van wettelijke maatrege
len op het gebied der drankbestrijding, gaf ik nu 25 jaar
geleden, mijn krachten aan de oprichting en het leiden van
de A.N.G.O.B. in de overtuiging, dat voor gemoedsbezwaarde,
ijverige, hoog gewaardeerde medestrijders de toegang tot,
het blijven in de groote N.V. ten onrechte onmogelijk
gemaakt werd door een eenzijdig tactisch beginsel".
7. Evelyn de Regt, De hongerwinter in Den Haag gefotogra
feerd door Menno Huizinga (Bijvoegsel Vrij Nederland 4
februari 1984) p.5. Dit wordt bevestigd door Ir. W .F.
Huizinga, die zijn oom typeert als: "een dominante per
soonlijkheid met een
groot rechtvaardigheidsgevoel
en
strenge principes". Huizinga is afkomstig uit een oud
Gronings geslacht, waaruit veel doopsgezinde predikanten
voortkwamen. De laatste generaties hebben weinig religieuze
bindingen. J. Menno Huizinga, de vader van Menno Huizinga,
is arts en aktief bij de vrijmetselarij. Menno Huizinga Jr.
is een neef van de Groningse historicus Johan Huizinga. De
literator Menno ter Braak is een achterneef van hem.
3. Ariëns e.a. noemen als onderdeel van de 'Vereniging
Internationale Broederschap' het zogenaamde stadswerk,
"een
soort christen-anarchistische evangelisatie in Amsterdam,
opgezet door Lodewijk van Mierop" (Ariëns, Religieus anar
chisme, p.13). Dit zou hetzelfde kunnen zijn als het door de
weduwe van Van Mierop genoemde 'achterbuurtwerk (Van MieropMulder, Lod . van Mierop. Biografische gegevens, p .1).
9. Een levendig beeld van de akties van de Nederlandsche
Middernachtzending Vereeniging schetst Rudolf Dekker in:
'Gevallen mannen. De averechtse acties van de Middernachtzending'. In: NRC-Handelsblad (11 jan. 1986) p.5.
10. Rein Leven, le jrg. 11 (20 mei 1902) p.3.
11. S. Sperry, Boek voor Jonge Mannen (2e verb. dr.; Gro
ningen 1900) Vert. uit het Amerikaans.
A. Heim, Het sexueele leven van den mensch, van het stand
punt der
natuurlijke ontwikkelingsgeschiedenis
(Leiden
1901). Voor een bespreking van dit boek zie: Rein Leven, le
jrg. 6 (20 dec. 1901) p.8.
12. Een verslag van deze lezingen is te vinden in Rein
Leven, le jrg. 10 (20 april 1902) p.2-4 en in het Arbeiders
Weekblad van 25 januari en 1 februari. Dit blad wordt in
1901 naast 'Vrede' opgericht onder redactie G.F. Lindeijer
en L. van Mierop en heeft speciaal de arbeiders als doel
groep. Het blad heeft slechts één jaargang bestaan omdat de
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doelgroep weinig interesse
verbroedering'.

blijkt te

hebben in

'algemeene

13. Een helder overzicht van de sexuele moraal in deze
periode wordt gegeven in: J.M.W. van Ussel, Geschiedenis van
het seksuele probleem (Amsterdam 1982, 7e dr.) en A. RomeinVerschoor, Zedelijkheid en schijnheiligheid (N.V.S.H. Den
Haag 1962).
14. Rein Leven, le jrg. 2 (20 aug. 1901) p.5.
15. School en Leven. Weekblad voor opvoeding en onderwijs in
school en huisgezin, jrg. 3 no. 50 (14 aug. 1902) p.813-814.
16. Rein Leven, le jrg. 4 (20 okt. 1901) p.5. J.M.P. van
Kol-Porrey publiceerde onder de naam 'Nellie' een reeks
artikelen in het tweemaandelijkse tijdschrift De Vrouw, die
in 1898 werden gebundeld onder de titel Moeder en Kind. Deze
publicatie staat bekend als het eerste Nederlandse voorlichtingsboek. Bij de voorlichting wordt uitgegaan van het
analogie-beginsel: het voortplantingsleven van de planten
wordt vergeleken met dat van de mensen.
17. Rein Leven,

le jrg. 6 (20 dec. 1901) p.3-4.

18. Rein Leven,

le jrg. 3 (20 sept. 1901) p.5.

19. Rein Leven, le jrg. 9 (20 mrt. 1902) p.1.
20. R.A. Kollewijn gaf de stoot tot de spellingsvereenvou
diging ('spelling Kollewijn') in Nederland. Hij was tevens
de leidende figuur in de door hem opgerichte Vereeniging tot
Vereenvoudiging van onze Schrijftaal (1892). In hun streven
naar 'natuurlijkheid' bedienden veel christen-anarchisten
zich van deze spelling.
21. Rein Leven,

2e jrg. 2 (20 aug. 1902) p.10-12.

22. Rein Leven,

2e jrg.

3 (20 sept. 1902) p.17.

23. Idem p.19.
24. Rein Leven, 2e jrg.

4 (20 okt. 1902) p.22.

25. Rein Leven, 2e jrg.

7 (20 jan. 1903) p.46.

26. Idem p.49.
27. Jan de Bruijn, Geschiedenis van de abortus in Nederland.
Een analyse van opvattingen en discussies 1600-1979 (Amster
dam 1979) p.44-45.
28. M. Advocaat, T. Moll en J. Niekus, 'Geboorteregeling een
vrouwenzaak. Aktiviteiten van vrouwen en de vrouwenbeweging
ten aanzien van geboortebeperking'. In: Jaarboek
voor
vrouwengeschiedenis (Nijmegen 1980) p. 111-140, p.114.

29. De voordracht van Ortt is uitgegeven in de Vrede-serie:
Bibliotheek voor Reiner Leven, nr. 2 als Rein Leven en
Geheel-onthouding (Amersfoort 1903).
30. Rein Leven. 2e jrg. 7 (20 jan. 1903) p.47.
Aanleiding tot de vraag van de groep Rotterdam is een
opmerking van M.W.H. Rutgers-Hoitsema. Rutgers- Hoitsema is
voorzitster van de N.M.B. en aktief binnen de R.L.B. Hier is
zij onder andere betrokken bij akties tot sluiting van
bordelen. Haar echtgenoot, Dr. J. Rutgers, houdt lezingen
over sexuele voorlichting voor Rein Leven-groepen.
31. Lod. van Mierop, 'Met wie mag men trouwen?' In: Rein
Leven, 2e jrg. 9 (20 mrt. 1903), p.61-63 en 2e jrg.10 (20
april 1903) p.69-72. Uitgegeven in Bibliotheek voor Reiner
Leven no. 6 (1904).
32. Lod. van Mierop,
'Wanneer is
geslachtsgemeenschap
geoorloofd?' In: Rein Leven. 3e jrg. 5 (20 nov. 1903)
p.33-38 en 3e jrg. 6 (20 dec. 1903) p.43-50. Uitgegeven in
Bibliotheek voor Reiner Leven no. 5 (1904).
Hoe het in praktijk waarschijnlijk veelal gegaan zal zijn,
moge blijken uit het volgende fragment. Het betreft de
ouders van Cathrien Eimers, die socialist, geheel-onthouder
en vrijdenker waren. "Ze waren 24 jaar, toen ze in 1904
trouwden. Ze kregen drie meisjes, in 1905, 1906 en 1908 en
later nog een jongetje in 1914 (...) nadat het eerste kind
geboren was, waren ze lid geworden van de 'Rein Leven'-bewe
ging. Dat betekende algehele onthouding. Dat hebben ze maar
drie maanden volgehouden. In 1906 werd het tweede kind
geboren. Daarna zijn ze lid geworden van de Nieuw-Malthusiaanse Bond. Toen is er in twee en een half jaar geen kind
gekomen". In; Derk Ploeger, Cathrien Ploeger-Eimers, Dage
lijks leven in de vrij-socialistische beweging in Groningen
door henzelf verteld (Groningen 1979) p.12.
33. J. Rutgers, 'Gehuwd samenleven'. In: Rein Leven, 3e jrg.
7 (20 jan. 1904) p.55-56.
34. Felix (=Felix Ortt), 'Waarom wij het Nieuw Malthusianis
me bestrijden'. In: Rein Leven, 3e jrg. 7 (20 jan. 1904)
p.56-59.
35. Rein Leven, 3e jrg. 8 (20 febr. 1904), p.64.
36. L.S.A.M. von Römer,
'Boekbespreking: Dr. Ramien, Sapho
en Socrates, De liefde voor het eigene geslacht en Dr.
Norbert Grabowsky, De man-vrouwelijke natuur des menschen,
in verband met psycho-sexueel Hermaphroditisme'. In: Rein
Leven, 2e jrg. 9 (20 mrt.
1903) p.63-66. Dr. Ramien is een
pseudoniem voor Magnus Hirschfeld.
37. Rein Leven, 2e jrg. 10 (20 april 1903) p.75.
38 . Dit wordt geponeerd door Myriam Everard in: Vier femi
nisten en het Nederlandsch Wetenschappelijk
Humanitair
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Komité (Amsterdam 1984) p.8. Wat betreft de aanzet tot de
eerste beginselverklaring, die zal uitmonden in de 'ruime'
formulering van Ortt, ben ik daar niet zo zeker van. Voor de
beginselverklaring, die zal worden aangenomen in augustus
1904 gaat dit wel op.
39. Rein Leven, 3e jrg. 3 (20 sept. 1903) p.23.
40. Idem p.25.
41. Rein Leven, 3e jrg. 8 (20 febr. 1904) p.70.
42. Deze lezing is uitgegeven onder de titel Ongekend leed.
De physiologische ontwikkeling der geslachten in verband met
de homosexualiteit (z.pl. 1904). Voor een bespreking van dit
boek zie: Rein Leven, 4e jrg. 2 (20 aug. 1904) p.11-13.
Welk effect deze lezing had op de 'onwetende'
toehoorder
wordt treffend weergegeven in de navolgende passage: "Het
was aan het eind van het laatste H.B.S.-jaar, dat ik in
kennis kwam met de Rein Leven-beweging, waar ik niet alleen
de gewone sexueele raadselen op gezonde manier ontsluierd
kreeg, maar die mij bovendien in de gelegenheid stelde een
lezing bij te wonen van een bekend arts over -ik hoorde het
woord voor het eerst- homo-sexuali
teit of uranisme (..) Als
een herboren mensch wandelde ik dien avond naar huis. Er
waren er duizenden als ik! (...) Ik was dus niet noodzake
lijk gedegenereerd! (...) Ik nam mij voor te trachten, met
alle kracht die er in mij was, mijn leven goed en rein te
houden totdat de ware liefde er zou komen aankloppen".
(anoniem) in: Benno J. Stokvis, De Homosexueelen. 35 autobiographieën (Lochem 1939) p.83.
43. Rein Leven, 3e jrg. 9 (20 mrt. 1904) p.80.
44. Idem p.88.
45. Rein Leven, 3e jrg. 11 (20 mei 1904) p.91-93.
46. H. Pierson,

De Ware Macht (Den Haag 1904).

47. G. Velthuysen Jr., 'Rein Leven?' In: De Middernachtzendelinq (Orgaan van de Nederlandsche Middernachtzending-vereeniging) 12e jrg. 8 (april 1904).
48. Rein Leven, 3e jrg. 12 (20 juni 1904) p.104.
49. Rein Leven, 4e jrg. 3 (20 sept. 1904) p.23.
50. Idem p.20.
51. Rein Leven, 2e jrg. 4 (20 okt. 1902) p.25.
52. Menno Huizinga, Contract of sacrament? Eene huwelijksbeschouwing (Groningen 1906). Deze brochure wordt besproken
in: Rein Leven, 5e jrg. 5 (20 nov. 1905) p.52-53.
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53. Rein Leven. 4e jrg. 4 (20 okt. 1904) p.28.
54. Rein Leven, 4e jrg. 11 (20 mei 1905) p.91-97.
55. P. Schootman,
'Burgerlijk huwelijk of vrij huwelijk?'
In: Rein Leven. 5e jrg. 1 (20 juli 1905) p.2-7.
(Vervolg: Rein Leven, 5e jrg. 2 (20 aug. 1905) p.13-16.)
56. Idem p.7-9.
F. Ortt, Een zedelijke plicht der ouders. Verschenen in
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