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Inleiding

In deze scriptie wil ik trachten de geschiedenis weer te geven van de 
Rein Leven Beweging in Nederland, zoals die bestond tussen 1901 en 1930.
In de discussie over sexuele moraal en ethiek, die aan het einde van de 
19e eeuw op gang kwam in Nederland, nam de Rein Leven Beweging een ge
heel eigen plaats in tussen de aanhangers van de traditionele moraal en 
de 'vernieuwers' in het sexualiteits-denken.

De periode rond de eeuwwisseling werd gekenmerkt door aan de ene kant 
een optimistisch geloof in de wetenschap en de vooruitgang van de mens
heid en aan de andere kant een romantisch,irrationeel dwepen met mystieke 
filosofieën en utopische idealen.Deze tweesporigheid,dit bewieroken van 
de rede in een romantische waas, Is duidelijk terug te vinden in het idea
lisme van de Rein Leven Beweging.

Om de geschiedenis van de Rein Leven Beweging in Nederland te kunnen 
weergeven is het nodig eerst een kort overzicht te geven van het anar
chisme, zoals dat in Nederland bestaan heeft tussen 1890 en de Eerste 
Wereldoorlog. Het ontstaan van de Rein Leven Beweging is niet los te zien 
van met name het Christen-anarchisme. De rein leven-gedachte vormde een 
inherent onderdeel van de christen-anarchistische levensbeschouwing, wat 
echter niet wil zeggen, dat alle rein leven—aanhangers ook christen- 
anarchisten waren. De Rein Leven Beweging had in principe een a-politiek 
karakter. Haar doelstellingen waren gericht op de zedelijke verheffing 
van de mensheid, met name de sexuele ethiek betreffende.

Ook zal moeten worden gekeken naar de oorzaken van opkomst en 
verval van de beweging. Aangezien de Rein Leven Beweging onder grote 
invloed stond van Lodewijk van Mierop en, in iets mindere mate van 
Felix Ortt en professor J. van Rees zal aan hun persoon enige aandacht 
besteed worden.

Tenslotte is het van belang na te gaan in hoeverre er een discussie 
heeft bestaan tussen de Rein Leven Beweging en tijdgenoten, die op 
andere fronten voor sexuele hervormingen pleitten.

Ik wil hierbij drs. L. Kok bedanken voor de gedane suggesties en 
de boeiende gedachtenwisselingen. Rest mij nog dank te zeggen aan mijn 
vriendin Machteld de Wijs voor de hulp bij bet uittikken van de scriptie 
en aan mijn man Jacob Gunter voor zijn steun achter de schermen.
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Hoofdstuk 1 Het anarchisme in Nederland rond 1900

I.1 De opkomst van het anarchisme in Nederland

De industrialisatie heeft in Nederland, ten opzichte van andere 
Westeuropese landen, laat plaats gevonden. Rond 1870 was dat proces 
voltooid. De maatschappelijke veranderingen, die daarvan het gevolg 
varen, zoals een snel groeiende arbeidersklasse en een steeds groter 
wordende sociale nood riepen bij velen het inzicht wakker, dat de be
staande maatschappelijke verhoudingen aan een drastische hervorming 
toe waren. Om de schrijnende levensomstandigheden waaronder velen leefden 
te veranderen, moest de samenleving ingrijpend veranderen.

Het emancipatiestreven kwam voort uit de arbeiders zelf, daarbij ge
steund door jonge intellectuelen, kunstenaars en predikanten uit de vrij
zinnige hoek. Daarbij ondervonden zij veel tegenwerking van de bourgeoisie 
die in de steeds groter wordende arbeidersklasse een bedreiging zag. Zij 
was niet bereid de toenemende welvaart te delen met het proletariaat.

De arbeidersbeweging kreeg haar eerste georganiseerde partij in 1881 
toen de Sociaal Democratische Bond werd opgericht. De (toen nog) vrij
zinnige predikant Ferdinand Domela Nieuwenhuis was de eerste socialist 
die voor de Sociaal Democratische Bond ln 1888 in de Tweede Kamer werd 
gekozen. Langs parlementaire weg viel er vooralsnog weinig lotsverbete
ring te verwachten voor de arbeiders en de discussie binnen de Sociaal 
Democratische Bond over de verkieslijkheid van de parlementaire weg 
boven die van de directe actie mondde in 1894 uit in een scheuring van 
de Sociaal Democratische Bond. De voorstanders van de parlementaire weg 
scheidden zich onder leiding van de z.g. Twaalf Apostelen (waaronder 
P.J. Troelstra) af en vormden de Sociaal Democratische Arbeiders Partij. 
De Sociaal Democratische Bond verwierp de gedachte, dat de vooruitgang 
voor de arbeiders in het parlement bereikt kon worden. Zij veranderde 
haar naam in Socialistenbond en ging zich steeds anarchistischer op
stellen. Haar aanhangers noemden zich vrije socialisten, dit om een 
onderscheid te maken met het parlementaire socialisme van de Sociaal 
Democratische Arbeiders Partij.

De vrije socialisten, met Domela Nieuwenhuls voorop, wezen in hun 
streven naar sociale gerechtigheid het staatsgezag af. Het anti-milita- 
risme speelde een zeer belangrijke rol in hun overtuiging; zij zagen 
in het militarisme en het leger hèt onderdrukkingsmiddel bij uitstek 
van de bourgeoisie om de kapitalistische maatschappij in stand te



5

houden.
Het anarchisme had, ondanks haar faam van geweldadigheid , in Neder

land een zeer vreedzaam karakter. De vrije socialisten voor een groot 
deel verenigd in de Internationale Anti-Militaristische Vereniging (die 
werd opgericht in 1904), wezen weliswaar theoretisch het geweld niet 
af als het werd gepleegd in het kader van de klassestrijd, maar tot ge
welddaden kwam het nooit en de anti-militaristen bleven ijveren tegen 
het geweld en vóór dienstweigering.

Het vreedzame karakter van de Nederlandse anarchisten kon in be
langrijke mate worden toegeschreven aan de invloed van de Russische 
schrijver Leo Tolstoj (1828-1910). Naast romans, die al langer bekend 
waren onder een groot publiek, begon Tolstoj vanaf ca. 1880 zijn denk- 
beelden over de noodzaak van een grondige maatschappijverandering te 
publiceren. Hij predikte een hernieuwd, gezuiverd christendom, berustend 
op het beginsel der liefde, zoals verkondigd was in de Bergrede. Het 
uitgangspunt van Tolstoj's ideëen was de volledige afwijzing van geweld, 
zowel offensief als defensief. De enige juiste leefwijze was een weer
loze leefwijze. 0m die reden wees hij het marxisme af, omdat daarin de 
klassestrijd onvermijdelijk, ja zelf noodzakelijk is. Zijn afwijzing 
berustte ook op het feit, dat de heerschappij van de staat daarbij 
vervangen wordt door de dictatuur van het proletariaat. In lotsverbete
ringen op korte termijn voor de arbeiders (b.v. vakbonden, loonsver
hogingen of arbeidstijdverkorting) zag Tolstoj ook niets. Want al deze 
zaken handhaafden de status quo. De mens is vrij en niets mag die vrij
heid beknotten, ook geen bevoogdende hulp. Het bestaan van wetten ver
oorzaakt 'moderne slavernij',  want elke wet, die de ene mens dient, 
onderdrukt de ander. De enige oplossing, die Tolstoj zag was het weige
ren van elke dienst aan of werkzaamheid voor de staat. Naast zijn 
afwijzing van staatsgezag predikte hij ook een nieuwe huwelijksmoraal, 
beter gezegd een kuisheidsideaal, dat we in hoofdstuk II nader uit
gewerkt zullen zien.

I.2 De christen-anarchisten en hun beïnvloeding door Tolstoj

In 1896 vonden de eerste contacten plaats tussen de bewonderaars 
van Tolstoj's ideëen in Nederland. Zij werden al gauw Tolstojanen ge
noemd, een benaming die ze zelf liever niet gebruikten, omdat hun 
ideëen niet louter van Tolstoj kwamen, en omdat ze zich anarchist 
noemden, terwijl Tolstoj die term nooit op zichzelf beeft toegepast.



Liever noemden zij zich christen-anarchisten. Tenslotte gingen zij in 
hun practijk veel verder dan Tolstoj, die enkel getuigde, ooit gedaan 
had.

In augustus van het jaar 1897 richtten de christen-anarchisten het 
blad Vrede op, met J.K. van der Veer als redacteur. Tot de oprichters 
behoorden verder professor Jacobus van Rees, Felix Ortt en Lod. van Mierop. 
Het blad had als ondertitel 'Orgaan tot bespreking van de praktijk der 
liefde'. De mensen rondom Vrede vormden een groep, die zich de Internatio
nale Broederschap noemde. Tot de groep behoorden verschillende predikanten 
zoals Louis A. Bähler, A. de Koe, S.C. Kylstra , J . Klein en J. Sevenster.
In 1899 richtte de Internationale Broederschap een vereniging met dezelf
de naam op. Behalve hun afkeer van geweld en gezag hingen zij een veel
voud van idealen aan. Al deze idealen tesamen worden wel humanitarisme 
of humanitair idealisme genoemd. De leden van de Internationale Broeder
schap waren vegetariër uit ethische motieven; het lijden van dieren werd

3gelijkwaardig beschouwd aan het lijden van mensen. Bovendien was het 
doden van een dier ook een gewelddaad. Om dezelfde redenen waren ze fel 
tegen vivisectie. Ook wezen ze de vaccinatiedwang van overheidswege af.
De vaccin's waren getest op dieren en bovendien was de verplichting 
van de vaccinatie hen een doorn in het oog. Velen van de leden van de 
Internationale Broederschap propageerden de natuurgeneeswijzen als ge
zonder en beter dan de traditionele geneeskunde. Ze waren vaak overtuigd 
geheelonthouder of 'afschaffer’ en de meesten van hen waren tegen het 
roken. (In 1897 was professor van Rees betrokken bij de oprichting van 
de Algemeene Nederlandsche Geheelonthouders Bond). In principe waren zij 
voor het z.g. vrije huwelijk, dat wil zeggen een huwelijk, dat niet 
voor de wet gesloten was, omdat staatsinmenging in zo'n persoonlijke 
zaak onzedelijk werd geacht.

Ze waren socialist in die zin, dat ze alle mensen als elkaars 
gelijken, als broeders zagen. Ook vrouwen werden gelijkwaardig aan 
de man geacht. Hun socialisme was meer een kwestie van ethiek dan van 
politieke strijd. Waarschijnlijk is dat ook de reden, dat het christen- 
anarchisme nauwelijks aansloeg bij de arbeidersklasse, maar een zaak 
bleef van een kleine groep intellectuelen. De idealen waren zó divers 
en stonden vaak zó ver af van de leefwereld van de arbeiders (b.v. het 
vegetarisme of de natuurgeneeswijze), dat het christen-anarchisme nooit 
die aanhang heeft kunnen krijgen als het socialisme.

Het christendom van de christen-anarchisten tenslotte was onortho
dox. Het stond onder invloed van de moderne theologie van na 1870 en 
werd bovendien vermengd met boeddhistische en oosterse fllosofiën. 
Ook waren er banden met de theosofie.

-  6 -

2



7

De Christen-anarchisten gingen van het standpunt uit, dat ieder 
mens voor alles zijn eigen geweten als rechter heeft. De lotsverbetering 
van de mensheid moet dan ook beginnen bij een verandering van de mens 
zelf. Niet de maatschappij moet omvergeworpen worden, maar de mens moet 
trachten zijn deugden te vergroten en door zelfbeheersing, zelfdisci
pline en niet te vergeten door de Liefde een beter mens te worden.
Hier weken de christen-anarchisten duidelijk af van de vrije socialisten, 
zoals de anarchisten rond Domela Nieuwenhuis heetten, die wél de nood
zaak zagen van een maatschappijverandering door middel van een revolutie.

Romein schrijft in zijn Breukvlak enz wat schamper over de
idealisten die ' "veredeling" van mens en mensheid, liquidatie van het

4"lagere” en algemene broederschap’ in hun vaandel hadden geschreven.
Hij stelt, dat de vrede die er heerstte voor 1914 en de relatieve wel
vaart maakten dat men zich de 'idealistische extravaganties van gedroomde 
wereldverbeterlng kon veroorloven'. Maar hij ziet in deze wereld- en 
mens-verbeterende idealen wel het bewijs voor de geestelijke onvrede 
van de tijd.

tot de methoden om tot een socialistische maatschappij te komen 
hoorde voor de christen-anarchisten ook het gemeenschappelijk werken 
in kolonieverband. Daar kon men, terugkerend tot de natuur en in af
wijzing van het stadsleven, in socialistische gemeenschapszin en 
christelijke naastenliefde in eigen levensonderhoud voorzien.
De kolonie-gedachte hadden de christen-anarchisten niet zélf ontwikkeld. 
Frederik van Eeden had in 1898 , in navolging van de Amerikaan H.D. Thoreau, 
ln Bussum de kolonie "Walden” gesticht. In 1901 was hij de initiator 
van de vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit (GGB), die tot doel had: 
'Het brengen van de grond in gemeenschappelijk bezit en gebruik, waarbij 
de rechtvaardige organisatie van de gemeenschap die hem bewoont en be
werkt, de bestaande maatschappelijke bevoorrechting vermeden en de

6individuele vrijheid gewaarborgd wordt'.
In 1900 stichtten de christen-anarchisten, op initiatief van 

S.C Kylstra en Lod. van Mierop een kolonie in Blaricum. De kolonie werd 
bekostigd uit schenkingen en de bezittingen stonden op naam van de 
Stichting Internationale Broederschap. De drukkerij "Vrede" verhuisde 
van Den Haag naar Blaricum. Op de onvruchtbare grond trachtten de kolo
nisten zo goed en zo kwaad als het ging hun landbouwproducten te ver
bouwen. Er was maar één echte boer onder hen; de rest van de kolonisten 
wist niets van het boerenbedrijf. De bakkerij, die ze in de kolonie 
dreven was succesvol, maar het land- en tuinbouwgedeelte draaide moei
zaam. Net toen de productie wat toenam en de vooruitzichten verbeterden
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brak in 1903 de Spoorwegstaking uit. De dorpelingen, die toch al wan- 
trouwend tegenover het kolonie-gebeuren stonden, maakten geen onder
scheid tussen de christen-anarchisten en de stakers en vielen de kolo
nie aan. Na deze geweldpleging ontstond er in de kolonie onenigheid over 
de vraag of men zich al dan niet verdedigen moest met geweld; de kolonie 
viel uit elkaar en werd na verloop van tijd opgeheven. De drukkerij 
“Vrede" belandde uiteindelijk weer in Den Haag. De redactie van Het or
gaan van dezelfde naam berustte bij Van Mierop en Ortt. Intussen ver
scheen al vanaf 1901 het blad Rein Leven, waar beiden regelmatig bij
dragen aan leverden.

In 1903 werd naast het blad Vrede het Vrede-Tijdschrift opgericht.
In 1907 veranderde de naam ervan in De Vrije Mensch, omdat twee ‘Vrede’s 
naast elkaar tot verwarring leidden. Van Mierop en Ortt bleven actief 
op christen-anarchistisch gebied. In 1908 richtte Van Mierop de stichting 
Chreestarchia op, wat de 'heerschappij van het beste’ betekent.
De Vereniging Internationale Broederschap werd voortgezet in het 
Vrije Menschen Verbond, dat uiteindelijk grotendeels opging in de 
Bond van Christen-Socialisten, die in 1907 was opgericht en waarin 
niet alleen christen-anarchisten zaten, maar ook christen-socialisten 
van allerlei richtingen. Wat nog het duidelijkst van de oude idealen 
werd voortgezet was het radicale an ti-militarisme in de B.v.C.S., met 
name toen de Eerste Wereldoorlog een feit werd.

Het in september 1915 uitgebrachte en ondertekende "Dienstweigerings
manifest" bracht alle anarchisten, christen-anarchisten, christen-socia- 
listen en sommige sociaal-democraten nog één maal met een gemeenschappe
lijk doel bij elkaar, maar de echte christen-anarchistische beweging 
begon al af te brokkelen. Zeker na de Russische Revolutie van 1917, toen 
velen zich gingen bezinnen op hun socialisme, anarchisme en geweldloos
heid. Lod. van Mierop maakte zich met enkele anderen (waaronder Bart de 
Ligt) in 1920 los van de B.v.S.C. en stichtte de Bond van Religieuze 
Anarcho-Communisten (de B.R.A.C.). De B.R.A.C. verwierp alle vormen van 
geweld als politiek middel. Het blad Vrede bleef uitkomen tot 1918 .
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Hoofdstuk II Sexuele ethiek rond 1900

II.1 De heersende sexuele moraal

Sexualiteit was een zaak waarover een 'fatsoenlijk mens' rond de 
eeuwwisseling niet in het openbaar sprak. Nog steeds drukte de sexuele 
moraal uit de 19e eeuw haar stempel op de maatschappij. Deze moraal, die 
we 'Victoriaans' noemen, omdat ze in het Engeland van koningin Victoria 
in al haar gedaanten het duidelijkst tot uitdrukking kwam, had diepe 
sporen achtergelaten. Het beeld, dat oprijst uit de 19e eeuwse literatuur 
is een beeld van verdringing en verzwijging van alles wat met sexuali- 
teit te maken had. De maatschappij was ge-ontsexualiseerd, althans zo 
léék het. Door de onderdrukking van de sexuele gevoelens, de preutsheid 
en de lustvijandigheid kreeg het sexuele vaak het karakter van een ob
sessie. J.W .M. van Ussel stelt, dat dit uitmondde in 'een groot aantal 
zgn. frigide vrouwen, seksuele onkunde bij de man, de behoefte aan een 
sterke censuur, een neurotische angst voor bet lichamelijke, een prikkel-
vijandigheid, een lustangst en een grote seksuele onwetendheid’, hij

8noemt dit verschijnsel het 'anti-seksuele syndroom'.
Zoals de theorie vaak afwijkt van de praktijk, was er ook in sexu

ele zaken een enorme discrepantie tussen de heersende publieke opinie 
over 'hoe het eigenlijk hoorde’ en de excessen op sexueel gebied. De 
zogenaamde 'dubbele moraal' vierde hoogtij; een vrouw hoorde onwetend 
te zijn in sexuele zaken; maagdelijk en onwetend moest zij in het huwe
lijk treden. Ook als ze eenmaal getrouwd was, bleef een naïeve onwetend
heid het ideaal. Weliswaar werd ze dan moeder; maar van de verwekking 
van haar kinderen mocht ze niet genieten. De vrouw werd als het ware 
geslachtsloos gemaakt; een fatsoenlijke vrouw vond sex als vanzelf
sprekend vies, vond ze dat niet dan was ze geen fatsoenlijke vrouw;
De man daarentegen, werd wél geacht enige kennis en ervaring in het 
geslachtsleven te hebben opgedaan. Men ging er stilzwijgend van uit, 
dat de man zijn geslachtsdrift niet zonder schade voor lichaam of geest 
kon onderdrukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bet oogluikend toegestane 
'gebruik’ in studentenkringen, waarbij sommige studenten tot aan hun 
afstuderen samenwoonden met een 'vriendinnetje’ (waarmee ze dan natuur
lijk niet trouwden!).

Bovengeschetst beeld was het zedelijkheidsbesef van de burgerij.
Bij de arbeidersklasse lagen de verhoudingen anders; men leefde dichter 
op elkaar in kleine behuizingen, zodat de verdoezeling van al het sexu-
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ele daar iets minder makkelijk ging. In die klasse vielen ook de meeste 
slachtoffers van de dubbele moraal; ongehuwde moeders en vrouwen die af
zakten naar de prostitutie. Maar de burgerlijke moraal was toonaangevend 
en werd als zodanig aan alle klassen voorgespiegeld.

a. Het huwelijk
Het gezin was de hoeksteen van de maatschappij. Daardoor kwam het, 

dat het huwelijk als enige doel en roeping voor de vrouw werd gezien. 
Getrouwd zijn was vooral voor de vrouw van belang, ondat het naast een 
zekere status een vorm van (financiële) zekerheid gaf. Ongehuwd zijn was 
voor vrouwen een negatieve ervaring. Doordat vrouwen (in burgerlijke krin 
gen) niet in studie of werk hun ontplooiing en bevrediging konden zoeken 
bleef er dan ook weinig anders over dan wachten op de man, die haar ten 
huwelijk zou vragen. In zekere zin was het huwelijk een verzekering, een 
contract, waarbij de man de plicht tot onderhoud op zich nam en de vrouw 
de kinderen baarde, want bovenal was ze moeder. Indien een huwelijk kin
derloos bleef, werd de vrouw er op aangekeken.Dat de oorzaak van de kln- 
loosheid net zo goed bij de echtgenoot kon liggen, was toondertijd nog 
een zeer ongebruikelijke gedachtengang.

In de arbeidende klassen werkten de vrouwen, ook na hun huwelijk 
vaak mee voor de broodnodige aanvulling van het magere inkomen. Daarnaast 
hadden ze dan ook nog de zorg voor het huishouden en het (meestal) tal
rijke kroost.

Met de rechten van de gehuwde vrouw was het niet best gesteld. De man 
was het hoofd van het gezin. De gehuwde vrouw was onbekwaam en in haar 
naam oefende de man de rechten namens haar uit. Een vrouw kon niet als 
voogdes optreden over haar kinderen.

Verstandshuwelijken en huwelijken uit berekening waren heel gewoon. 
Er hoefde niet persé liefde aan een huwelijk ten grondslag te liggen. 
Tussen huwelijk, liefde en erotiek lag een hemelsbreed verschil.; de 
samenhang hiervan was niet vanzelfsprekend. Dat de sexuele bevrediging 
van de man dan ook vaak buiten het huwelijk werd gezocht, zorgde voor 
de instandhouding van de dubbele moraal. De vrouw was allereerst moeder; 
géén minnares. Echtscheidingen kwamen weinig voor; deels omdat de proce
dure niet eenvoudig was, deels, en dat woog misschien nog wel zwaarder, 
omdat de maatschappelijke schande erg groot was. Bovendien was er natuur
lijk het verzet van de kerken. Het huwelijk was een onverbrekelijke band, 
een door Christus ingesteld sacrament. In de Bijbel wordt vooral in de
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brieven van Paulus de nadruk gelegd op de ondergeschiktheid van de vrouw 
aan de aan en op de onontbindbaarheid van het huwelijk. Scheiden was zo
wel voor de rooms-katholieken als voor de protestanten een zware zonde.

b. De positie van de vrouw en haar beginnende emancipatie
'De plaats der vrouw, haar door de natuur aangewezen, is in het

9huisgezin, haar schoonste roeping, het moeder-zijn '. Dat was, in 1898 
geschreven, voor veel mannen (èn vrouwen) nog een zeer normale en accep
tabele gedachtengang. De vrouw werd, althans in burgerlijke kringen, als 
een zwak en teer schepsel beschouwd. Ze moest beschermd en op een voet
stuk geplaatst worden. Romein beschrijft, hoe de 19e eeuwse burgerlijke 
vrouw verheven was tot een 'afgodsbeeld', maar dan wèl een afgodsbeeld 
'onder een stolp1.10 Met andere woorden; ze werd aanbeden, maar het was 
haar verboden haar lot in eigen hand te nemen.

De vrouw was of maagd of echtgenote en moeder. In die hoedanigheden 
werd ze vereerd, maar andere aspiraties mocht ze niet hebben. Ze werd 
niet in staat geacht intellectuele prestaties te kunnen leveren. Men vond 
dat de vrouw de natuurlijke tegenhangster (met qualificaties als ‘zwak’ 
'gevoelig’, 'zachtmoedig' en 'opofferingsgezind') van de 'rationele', 
'krachtige' en 'intellectuele' man was.

Vrouwen uit de arbeidersklasse namen al vanaf het begin van de in
dustrialisatie deel aan het arbeidsproces. Zij waren, door de slechte be
taling van vrouwenarbeid, goedkopere arbeidskrachten dan mannen.
Als de burgerlijke vrouw al werkte om in haar eigen onderhoud te voor
zien, dan werd zij met een zekere meewarigheid en minachting bekeken.
Een vrouw van 'nette komaf' werkte niet (voor het huishouden waren er 
immers de dienstboden) studeerde niet...en verveelde zich vaak dood.

Rond 1870 ontstond er een verandering, zij het een subtiele. Twee 
vrouwen : Betsy Perk en Mina Kruseman (1839-1922) trokken door Nederland 
en hielden lezingen over de onderworpen positie van de vrouw en haar 
recht op zelfstandigheid. 'Waarom moet zij trouwen of bedelen, wil zij 
geacht worden door de maatschappij, die haar bespot als ze werkt en 
veracht als ze denkt?’ zo vroeg Mina Kruseman haar geschokte publiek. 
Zij en Betsy Perk kunnen als de eerste feministen van Nederland be
schouwd worden, hoewel ze In de eerste jaren van hun optreden, behalve 
negatieve reacties, weinig respons kregen.

Bekender is Aletta Jacobs geworden, de eerste vrouw, die in Neder
land een universitaire studie voltooide. Op haar werk, met name op het 
gebied van de sexuele emancipatie wordt in paragraaf 2 nader ingegaan.
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O o k op het gebied van de vrouwenemancipatie verdiende zij haar sporen. 
Haar leven lang heeft zij gestreden om het vrouwenkiesrecht verwezenlijkt 
te zien. Zover was het aan het einde van de 19e eeuw echter nog niet. De 
vrouwenbeweging ijverde vooraleerst voor erkenning van het recht op zelf
standige arbeid; in de loop van de jaren '90 van de vorige eeuw kwam de 
strijd voor het kiesrecht meer op de voorgrond te staan.

De emancipatiebeweging was een aangelegenheid van vrouwen uit burger
lijke, intellectuele milieu’s. De radicale liberalen hadden er een belang
rijk aandeel in. In de socialistische arbeidersbeweging vond de vrouwen
emancipatie aanvankelijk weinig aanhangers. De proletarische vrouw werkte 
immers al, noodgedwongen. Verder waren deze vrouwen in den beginne mis
schien te veel verstoken van scholing en vrije tijd om zich met de eman- 
ciptie van de vrouw bezig te houden. De socialisten wilden de gehéle 
maatschappij veranderen; niet alleen de positie van de vrouw. Haar onder
drukking was een logisch gevolg van het kapitalistisch systeem. Boven- 
dien waren de socialisten juist wat beducht voor uitbreiding van moge
lijkheden voor vrouwenarbeid, want door de lage lonen voor vrouwen, be
dreigden deze de arbeidsmarkt voor mannen. In socialistische kringen 
werden de krachten bovendien in de eerste plaats gebundeld voor het ver
krijgen van algemeen kiesrecht.

De Vrije Vrouwenvereniging , opgericht en gestimuleerd door 
Wilhelmina Drucker ( in 1889) pleitte vóór vrouwenkiesrecht; vóór uit
breiding van vrouwenarbeid en tegen alle belemmeringen ervan; en vóór 
een betere rechtspositie van de vrouw. In 1894 kwam uit deze gelederen 
de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht voort, die al haar krachten richt
te op dat ene doel: het verkrijgen van kiesrecht. Anderen, zoals het 
Comité ter verbetering van den maatschappelijken rechtstoestand der 
vrouw in Nederland (opgericht in 1897), hadden een breder terrein waarop 
verandering werd bepleit. In feministische bladen, zoals Evolutie, werden 
de ideëen der 'vrije vrouwen' uitgedragen. Ondanks de spotternijen, die 
deze vrouwen ten deel viel, hun als ’manwijvig’ en hysterisch betiteld 
gedrag, en de tegenwerking in de (semi-}wetenschappelijke publicaties, 
was er een weg ingeslagen door een groep vrouwen, die zou leiden naar 
een ingrijpende positieverbetering.

c. Sexuele voorlichting en zelfbevrediging.
De onwetendheid op sexueel gebied was enorm. Voorlichting over het 

geslachtsleven werd, vooral voor meisjes, als onkies gezien. Het zou 
kinderen hun 'onschuld' ontnemen en ze op ontoelaatbare gedachten bren
gen. De preutsheid en de anti-sexuele houding van de burgerij in de



13

19e eeuw maakten, dat voorlichting vaak als een verkapte vorm van porno
grafie werd beschouwd. Maar wel groeide in de loop van de eeuw de belang
stelling voor de wereld van het kind, wat zijn neerslag vond in de be
nadering van de kinder-sexualiteit. Want als er al iets verteld werd 
over sexualiteit, dan had het betrekking op de 'zonde der onanie'.
Deze term , waarmee de zelfbevrediging werd aangeduid, was afgeleid van 
het bijbelse verhaal van Onan, die zijn zaad op de grond stortte,(Gene
sis 38:8-10 ; overigens wordt in de betreffende tekst waarschijnlijk de 
coïtus interruptus bedoeld). De term onanie sloeg vooral op jongens; voor 
meisjes werd deze term minder vaak gebruikt. Er werd sowieso aan da zelf
bevrediging van meisjes (c.q. vrouwen) veel minder aandacht besteed, 
hoewel sommige schrijvers niet ontkenden, dat dat ook bestond.

Sinds de eerste helft van de 18e eeuw was er een stroom publicaties
verschenen, die allen over het kwaad van de zelfbevrediging handelden

12en er in felle bewoordingen tegen waarschuwden. Men vreesde, dat een 
schier eindeloze reeks van ziekten het gevolg kon zijn van zelfbevredi
ging; van impotentie en ruggemergstering tot allerlei geestelijke af
wijkingen. Beroemd en vele malen herdrukt en nagevolgd tot ver in de 
19e eeuw, was het in 1760 door S.A. Tissot geschreven boek De l 'onanis- 
me ou dissertation physigue sur les maladies produites par la masturba- 
tion. Naast al deze stichtelijke, medische en pedagogische vermaningen 
waren er zelfs allerlei apparaten in de handel die de zelfbevrediging 
zouden moeten tegengaan. G .Rattray Taylor noemt in zijn boek enkele voor
beelden van ingenieuze 'kuisheidsgordels’ en andere apparaten, die de

13zelfbevrediging onmogelijk zouden moeten maken.
In de 19e eeuw kwam de nadruk echter meer te liggen op de psychische 

en zedelijke dan op de fysieke gevolgen van zelfbevrediging; de jongen 
(of het meisje) die zich overgaf aan onanie zou verslappen van geest en 
wilskracht, in intelligentie achterblijven en levenslust verliezen, door 
het gebruik van zijn of haar geslachtsorganen voor een doel waar deze 
'niet toe dienen'.

Ook de kerken bogen zich over het probleem van de zelfbevrediging. 
Het enige doel van de sexualiteit was de voortplanting; de zelfbevredi
ging van de man was verspilling van het zaad en derhalve een onkuise 
daad en een zonde tegen de natuur on God zelf. Ook meisjes behoorden 
in de ogen der kerk zich rein en kuis te gedragen.
Aan kinderen werd zo al vroeg een schaamte- en schuldgevoel bijgebracht, 
wat de verdringing en de verhulling van al het sexuele in stand hield.
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d . Prostitutie en geslachtsziekten
Door de onkunde op sexueel gebied en door de prostitutie kwamen

buitenechtelijke geboorten en geslachtsziekten schrikbarend veel voor,
De dubbele moraal en de zwijgzaamheid bemoeilijkten een daadwerkelijke
aanpak van de ellende. H. Lewandowski geeft een overzicht van buitenechte-

14lijke geboorten van 1835 tot 1933. In de periode 1870-1879 werden er 
33,3 onwettige kinderen per 100 geboren (waarbij in de steden het aantal 
relatief hoger lag dan op het platteland; waarschijnlijk werd daar eerder 
getrouwd, wanneer bleek dat een meisje een kind verwachtte en in sommige 
streken was het zelfs een gewoonte eerst af te wachten tot een voorge
nomen huwelijk vruchtbaar gebleken was). De minachting voor ongehuwde 
moeders was erg groot.

Dat er aan prostitutie een sociale oorzaak ten grondslag lag, werd 
door nog maar een enkeling erkend. De meeste mensen zagen prostitutie als 
een noodzakelijk kwaad (vanwege de onbedwingbare driften van de man) , zo 
oud als de mensheid en daarom onuitroeibaar. Ook de kerken beschouwden de 
zedeloosheid als een logisch gevolg van de zondeval.

De prostitutie was sinds 1848 gereglementeerd, wat inhield dat de 
gemeentelijke overheden toezicht hielden op de bordelen en de prosti- 
tuées verplicht waren zich regelmatig aan een medische keuring te onder
werpen, om zo de verspreiding van geslachtsziekten tegen te gaan. Rond 
1880 ontstond er een discussie onder medici en juristen over het al dan 
niet instandhouden van de gereglementeerde prostitutie, al zou het tot 
1911 duren voor de reglementering werd afgeschaft met de zedelijkheids- 
wetgeving van Regout. De voorstanders van reglementering gingen ervan uit, 
dat de man zijn sexuele behoeften niet ongestraft kon bedwingen en dus 
de prostitutie als een 'uitlaatklep' nodig had. De tegenstanders stelden, 
dat er nog nooit iemand ziek geworden was van sexuele onthouding.

Een van de eerste mensen in ons land, die zich actief met het zo 
beladen prostitutieprobleem bezig hield was Ds. O.G. Heldring. Hij richtte 
in 1847 het "Asyl Steenbeek" op; een tehuis voor 'gevallen vrouwen'.
Later volgden er meer van deze inrichtingen, de z.g. "Heldringtehuizen". 
Ds. Heldring was een fel tegenstander van de gereglementeerde prostitu
tie. Er waren meer verenigingen, die de prostitutie trachtten te bestrij
den en prostituées wilden bekeren tot een kuiser leven. Zo was er de in 
1883 opgerichte Vrouwenbond tot verhoging van het Zedelijk Bewustzijn . 
Hun werkzaamheden bestonden uit het aanbieden van petities aan de rege
ring en aansporing tot individuele zedelijkheidsverhoging. Het nadeel 
van deze verenigingen en tehuizen was, dat de vrouwen er als boetvaar
dige zondaressen werden behandeld; vele prostituées weigerden dan ook de
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In neerbuigende liefdadigheid, naar hen uitgestoken reddende hand. Op 
dezelfde manier beschouwden hun, vaak christelijke weldoeners, de ge- 
slachtziekten: ze waren een gesel God's als straf voor de begane zonden.

e . Anticonceptie en gezinsplanning
Vóór 1880 was er eigenlijk geen betrouwbaar voorbehoedsmiddel. In de 

eerste helft van de 19e eeuw beval de Engelsman Francis Place een vagi
naal sponsje aan. Verder moest men zich behelpen met vaginale irrigators 
(de z.g. vrouwendouche), coïtus interruptus of...door onthouding. Condooms 
bestonden er al erg lang, maar waren ook onbetrouwbaar, onhandig en duur. 
(Pas met de uitvinding van de latex, in de jaren ‘30 van deze eeuw, zouden, 
ze een geschiktere vorm van anti-conceptie worden).

Er werden veel buitenechtelijke kinderen geboren (zie II.1.d)en de 
gezinnen waren over het algemeen groot. Vooral in de arbeidersklasse was 
het geen uitzondering als een vrouw 10 of meer malen zwanger werd. De ge
volgen, die dit had voor de gezondheid van die vrouwen, die veelal ln 
verpauperde omstandigheden leefden, laten zich raden. Kindersterfte kwam 
veelvuldig voor, al verminderde het aantal zuigelingen, dat het eerste 
levensjaar niet h aalde,langzaam onder invloed van de verbeterde medische 
wetenschap en de grotere aandacht voor de hygiëne. In 1870 was de zuige
lingensterfte nog 21 per 100; in 1895 was dat teruggelopen naar 15 per 
100.15

Zowel de Rooms-Katholieke kerk als de protestantse kerken keurden 
de verhindering van de bevruchting af. Het huwelijk was onverbrekelijk met 
de voortplanting verbonden. De geslachtsdaad was geoorloofd, maar dan en
kel in dienst van de voortplanting. Het "weest vruchtbaar en wordt talrijk; 
vervult de aarde" (Genesis 1:28) was de leidraad voor het huwelijksleven. 
Anticonceptie was een ingrijpen tegen de Goddelijke en natuurlijke orde
ning. De enige toegestane vorm was onthouding; overigens was de juiste 
kennis omtrent een goede toepassing van periodieke onthouding nog niet 
aanwezig.

Abortus kwam wel voor in de 19e eeuw, hoewel er aanvankelijk alleen 
maar interne en externe middelen werden toegepast (zoals b.v. dranken en 
zitbaden). Pas aan het einde van de 19e eeuw ging men ook mechanische 
midddelen gebruiken ('breinaalden' etc.). In die tijd kwam er  een discussie 
oussie op gang tussen medici en politici over de strafbaarstelling van 
abortus. Abortus was strafbaar (in het Wetboek van Strafrecht van 1881,
art. 295-298), maar de wetgeving was betrekkelijk ruim en de gevallen

16van veroordeling gering.
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Medische abortus werd wel toegepast, hoewel deze exceptie in wet niet 
voorkwam. Bij de zedelijkheidswet van Regout (1911) werd de strafmaat 
voor het plegen óf o ndergaan van abortus veel groter dan voorheen.

f . Homosexua l i t e i t

Homosexuele daden waren sinds de Middeleeuwen de meest verfoeilijk- 
ste zonden op sexueel gebied. Tot ver in de 19e eeuw werd de term 'sodomie' 
gebruikt, een woord, dat eigenlijk een grotere inhoud dekte dan het hui
dige woord homosexualiteit. Onder sodomie werden niet alleen sexuele 
handelingen tussen mannen verstaan, maar ook alle niet-genitale hetero- 
sexuele daden. Pas in de 19e eeuw ging men andere woorden gebruiken, die 
louter op de homosexuele aard van mannen duidden; zijn werden 'urning- 
en' of 'uraniërs' genoemd.

In 1811 was de strafbaarstelling van homosexueel gedrag uit de wet
geving geschrapt (behalve wanneer er sprake was van verkrachting of 
openbare schennis van de eerbaarheid). Dit gebeurde beslist niet omdat 
homosexualiteit opeens maatschappelijk aanvaard was, maar was eerder 
een gevolg van een veranderde staatsopvatting. De verlichtings-ideëen 
uit de 18e eeuw en de mening, dat de staat zo min mogelijk in moest 
grijpen in het persoonlijke leven van haar onderdanen, hadden daartoe 
bijgedragen. De machtspositie van de liberalen in de Kamer in de tweede 
helft van de 19e eeuw zorgde ervoor, dat deze situatie voorlopig niet 
veranderde. Het is niet verwonderlijk, dat de christelijke kerken hier
tegen fel geageerd hebben.

In de tweede helft van de 19e eeuw kwam er, onder invloed van het 
(natuur)wetenschappelijke denken een nieuwe visie op de homosexualiteit 
op. Het idee, dat homosexualiteit een ziekte was, begon veld te winnen.
Dat de 'zonde-gedachte' in een 'ziekte-gedachte’ veranderde, kwam vooral 
door de bemoeienissen van de medische wetenschap. In plaats van morele 
veroordeling kwam nu heel voorzichtig mededogen met de 'zieke' om de 
hoek kijken. Dat was maar een magere vooruitgang, want het 'begrip', 
dat de homosexuelen ten deel viel was neerbuigend en de gevoelens van 
walging bleven de boventoon voeren. Het gevolg was wel, dat er in de 
laatste decennia van de eeuw, in medische kringen veel gepolemiseerd 
werd over homosexualiteit. Geruchtmakend was ook het proces, dat in 
Engeland tegen de gevierde schrijver Oscar Wilde werd gevoerd, vanwege 
zijn homosexueel gedrag.

Over vrouwelijke homosexualiteit werd in publicaties zelden een
woord gerept.
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I I .2 De vernieuwers

In de voorafgaande paragraaf is beschreven hoe de moraal op sexueel 
gebied aan het einde van de vorige eeuw was, of althans: hoe de publieke 
opinie en de theorie waren. De praktijk liep niet altijd op het zelfde 
spoor, zoals we zagen.

In de jaren '80 van de 19e eeuw begon de verandering; naast de 
gevestigde 'comme-il-faut' moraal kwam er een stroom van publicaties 
en boeken met een nieuwe moraal op. De voorvechters van de nieuwe gedach
ten over sexualiteit waren aanvankelijk vooral in de medische wereld 
vinden. Maar ook anderen: pedagogen, politici en kunstenaars lieten 
zich niet onbetuigd. Eén van de eersten, die in ons land een lans brak 
voor verandering van de bestaande huwelijksopvattingen en zich tegen 
de dubbele moraal keerde was Multatuli. In zijn Japanse gesprekken (1865) 
verdedigde hij de ongehuwde moeder en bekritiseerde hij de christelijke 
'deugdzaamheid’, die hij bekrompen en benepen vond.17 Multatuli pleitte 
voor vrijere liefdesrelaties en grotere eerlijkheid binnen het huwelijk. 
Ook vond hij openheid inzake 'lastige' kindervragen van belang.

De opkomst van de nieuwe sexuele moraal loopt paralel met de ont
luikende vrouwenemancipatie-beweging en de veranderde ideëen over de 
verhoudingen tussen man en vrouw. De traditionele huwelijksmoraal, die 
zich op het Christendom baseerde en in de ogen van velen onaantastbaar 
was, vond tegenover zich een moraal, die gebaseerd was op een humanis
tische kijk op de samenleving. De mens was zélf verantwoordelijk en het 
eigen geweten was de maat. De zonde-gedachte werd verworpen en sociaal 
gevoel ten opzichte van de medemens kwam ervoor in de plaats. In de oude 
moraal golden ongelukkige huwelijken, ongehuwd moederschap en geslachts
ziekten als onvermijdelijke straf voor de zonde; de nieuwe moralisten 
wensten de onontkoombaarheid van deze zaken niet te aanvaarden. Zij 
vonden de bestaande instituten als het huwelijk met de dubbele moraal 
en de gereglementeerde prostitutie een schijnheilige zaak. De vernieuwers 
wilden niet zozeer de maatschappelijke verhoudingen wijzigen (behalve 
dan natuurlijk de socialisten onder hen, maar die waren aanvankelijk 
niet zo actief op het gebied van de sexuele hervorming), maar ze wilden 
de schijnheiligheid dóórprikken en de individuele mens opvoeden om zo 
de weg vrij te maken voor meer eerlijkheid en openheid. Bovendien hoopten 
ze de sociale nood op te lossen door beperking van het kindertal te
propageren.
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Buitenlandse publicaties brachten voor het eerst de gedachte, dat 
de mens een biologisch wezen is met natuurlijke driften en behoeften, 
die, mits rationeel beheerst, best hun uiting mochten krijgen.
Schrijvers als A. Forel (Die sexuele Frage, 1907), Havelock Ellis (Sex 
and society, 1915) en I. Bloch (Das Sexualleben unserer Zeit in seinen 
Beziehungen zur modernen Kultur, 1907) brachten een nieuwe kijk op de 
sexualiteit. Het huwelijk werd niet meer gezien als de legitieme staat 
waarin geslachtsgemeenschap gepleegd mag worden en waarbij de voortplan
ting centraal staat; de onderworpenheid van de vrouw aan de man werd 
bestreden; lustbeleving werd van de voortplanting losgekoppeld en er 
werd een pleidooi gehouden vóór een hernieuwde kijk op het huwelijk, 
waarin geestelijke èn lichamelijke eenheid de basis moest zijn.
Sigmund Freud ontwikkelde de theorie, dat veel handelingen van de mens 
bepaald worden door (onderdrukte) sexuele drijfveren. Kortom, de dis
cussie was op gang gebracht. De vernieuwers en de aanhangers van de 
oude waarden bestreden elkaar fel, waarbij de laatsten ethische en re
ligieuze argumenten gebruikten tegenover de biologische, psychologische 
en economische argumenten van de eerstgenoemden. Een feit is wel, dat 
deze discussies zich afspeelden in burgerlijke, wetenschappelijke kring
en en nog niet direct doordrongen tot de massa des volks.

a. De Nieuw-Malthusiaanse Bond
Economische argumenten hadden ook ten grondslag gelegen aan de idee- 

en, die Robert Malthus in 1798 in zijn An essay on the principle of 
population verkondigde. De wereldbevolking zou toenemen volgens een meet
kundige reeks en de beschikbare voedings- en bestaansmiddelen volgens een 
rekenkundige reeks. Het gevolg zou zijn, dat de wanverhouding overbevol- 
king/voedseltekort steeds groter zou worden. Zijn remedie om dit proces 
te vertragen was: de huwelijksleeftijd verhogen of de huwelijken uit
stellen tot de betrokkenen in hun levensonderhoud konden voorzien en de 
toepassing van 'moral restraint' oftewel sexuele onthouding buiten en 
(soms) binnen het huwelijk om de bevolkingsaanwas af te remmen. De na
volgers van Malthus zeiden, dat je de mensen dan moest dwingen zich te 
onthouden, omdat moral restraint toch niet volgehouden werd.

In Engeland ontstond de nieuw-malthusiaanse beweging; zo genoemd, 
omdat de ideëen van Malthus over overbevolking en pauperisme wel gedeeld 
werden, alleen de toepasbare oplossing voor de problemen elders gezocht 
werden. Er zouden middelen gevonden moeten worden om de bevruchting te
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voorkomen, bij het normaal doorging vinden van de geslachtsgemeenschap.
De vaste relatie gemeenschap-voortplanting moest worden doorbroken.
Voor het eerst werd het gebruik van voorbehoedsmiddelen in plaats van 
onthouding aanbevolen. Pioniers op dit gebied waren Francis Place,
Charles Knowlton, George Drysdale, Ch. Bradlaugh en Annie Besant.

The Malthusian League werd in Engeland in 1879 opgericht. In Neder
land maakte de vertaling van de Engelse boeken veel indruk, vooral in 
vrijdenkerskringen en onder radicale liberalen. Hier was een mogelijkheid 
geschapen, om door middel van geboortebeperking, het pauperisme te be
strijden en het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw te vergroten. Mensen 
als de liberaal Sam van Houten (1837-1930) en de gyneacoloog Hector Treub 
(1856-1930) bepleitten de geboorteregeling in Nederland. De reacties van 
de tegenstanders van het nieuw-malthusianisme logen er niet om; de rede
lijke achteruitgang van het volk, indien de mensen over kunstmatige ge- 
boortebeperkingsmiddelen zouden kunnen gaan beschikken werd in levendige 
kleuren geschilderd.

In 1881 werd de Nieuw-Malthusiaanse Bond opgericht. De Nieuw-Malthu- 
siaanse Bond ijverde voor betere voorlichting op sexueel gebied en een 
vrijere sexualiteitsbeleving zonder het drukkende gevolg van een groeiend 
kindertal (met alle medische en sociale gevolgen van dien). Daartoe 
bracht de bond een Middelenboekje met uitleg over anti-conceptiva op de 
markt. Via advertenties in dagbladen werd kenbaar gemaakt, waar die mid
delen te koop waren. Doordat de tegenwerking niet alleen uit religieuze 
en politieke kringen kwam, maar ook van medici, was het moeilijk artsen 
te vinden, die voorlichting en hulp wilden bieden. Daarom ging men er in 
de Nieuw-Malthusiaanse Bond toe over leken op te leiden tot 'deskundige 
medewerksters'. Dit laatste maakte, dat Aletta Jacobs uit de bond stapte; 
zij was van mening, dat het deskundige werk enkel aan medici moest wor
den overgelaten.

b. Aletta Jacobs
Aletta H.Jacobs (1854-1929) was de eerste vrouwelijke arts in Neder

land. Zij vestigde zich in 1879 in Amsterdam en kwam al spoedig in aan
raking met de schrijnende toestanden ' van het vele en zware leed door 
vrouwen geleden, die maar telkens weder zwanger werden hoewel die toe
stand om een of andere reden noodlottig voor haar leven kon worden. In 
lange gesprekken die ik in de kraamkamer met haar voerde hadden ze mij 
uiteengezet, waarom het voor haar onmogelijk was nieuwe zwangerschap 
te voorkomen, als onthouding van geslachtsgemeenschap daarmee gepaard
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moest gaan. Vrouwen die niet anders dan kwijnende of levenloze kinderen 
ter wereld brachten, zoo goed als zij voor wie elke nieuwe bevalling
een nieuwe worsteling net den dood betekende, kwamen toch steeds weer
. 18in zwangeren toestand in de kraamkamer terecht'. Z o kwam Aletta Jacobs 
ertoe zich te buigen over de vraag hóe ze verandering in deze zaken kon 
brengen. Een betrouwbaar middel tegen conceptie kende ze niét, tot ze 
het door de Duitse arts Mensinga aangeprezen pessarium occlusivum leerde 
kennen. In 1882 opende zij een kosteloos spreekuur voor geboortebeperking 
voor arme vrouwen in de Jordaan. Ze moest veel weerstand en verdacht
makingen overwinnen. Herhaaldelijk moest ze het opnemen tegen collega- 
medici als Dr. H. Pinkhof en Dr. M.A. Mendes de Leon , die beiden felle 
tegenstanders van de Nieuw-Malthusiaanse Bond waren.

Aanvankelijk trad Aletta Jacobs toe tot de Nieuw-Malthusiaanse Bond 
(haar vriend en latere echtgenoot C.V. Gerritsen zat in het bestuur), maar 
later verliet zij de bond, omdat zij zich niet geheel met de handelwijze 
van de bond verenigen kon. Wel bleef ze strijden voor het 'willekeurig 
moederschap', waarmee ze zeggen wilde: de vrije keuze voor iedere vrouw 
om al dan niet moeder te worden en om het aantal kinderen te regelen.
(Dit in tegenstelling tot het 'onwillekeurig moederschap' waarbij de

19vrouw een willoos slachtoffer was van wat haar overkwam).
Ook op het gebeid van de prostitutiebestrijding was zij actief; ze 

bestreed de regelementering en de opvatting van het 'noodzakelijk kwaad'. 
Over de verplichte medische keuring zei ze, dat die er tenslotte alleen
maar was 'om de mannen die hunne geslachtsdrift willen bevredigen zoveel

20mogelijk gezonde vrouwen te leveren'. De verspreiding van de geslachts
ziekten was voor een groot deel het gevolg van onkunde. Daarom achtte zij 
het haar taak, daar in het openbaar over te spreken. In 1897 hield ze in 
Rotterdam een lezing over prostitutie. Zij was de eerste vrouw, die pu
bliekelijk dit onderwerp durfde te behandelen. Alleen voorlichting, open
heid en waarschuwing konden naar haar mening de openingszet vormen voor 
de aanpak van de geslachtsziekten.

c. Het echtpaar Rutgers-Hoitsema
Het echtpaar Rutgers-Holtsema heeft voor een belangrijk deel het ge

zicht van de Nieuw-Malthusiaanse Bond bepaald in de eerste jaren. In 1898 
werd Dr. J. Rutgers (1850-1924) hoofdbestuurslid, terwijl mevrouw 
M .W.H. Rutgers-Hoitsema (1847-1934) van 1901 tot 1912 voorzitster was.
Dr. Rutgers hield in zijn woonplaats Rotterdam het eerste speciale 
spreekuur voor geboorteregeling in Nederland. Onder leiding van mevrouw
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Rutgers richtte de Nieuw-Malthusiaanse Bond zich meer tot de arbeiders
klasse. De heer en mevrouw Rutgers hebben op het gebied van emancipatie, 
geboorteregeling en prostitutiebestrijding veel gedaan.

Bij Dr. Rutgers komt duidelijk naar voren dat lustbeleving en ge
not in de sexualiteit natuurlijk en wenselijk is. 'Sexuele omgang is

21een levensvoorwaarde. Dat hij met zulke ideëen in aanvaring kwam met
de Rein Leven Beweging behoeft geen betoog; in hoofdstuk IV wordt hierop 
nader ingegaan.

d. Ellen Key
Ook Ellen Key(1849-1926) heeft veel bijgedragen tot een veranderen

de opvatting over de moraal. In haar boek De eeuw van het kind (1899) 
stelde zij, dat het kind van nature goed is en dat in de opvoeding de 
liefde centraal moet staan. In vrijheid en openheid moet het kind onder
wezen en ontwikkeld worden. De sexuele opvoeding hoort in het gezin een 
belangrijke plaats in te nemen.

Nog meer invloed had haar boek De ethiek van liefde en huwelijk(1903). 
Ellen Key pleitte voor gelijkheid van man en vrouw, juridisch, maatschappe
lijk en in de privé- sfeer binnen het huwelijk. Ze ontkende met klem, dat 
de erotische liefde onzedelijk zou zijn, want waar twee mensen elkaar 
liefhebben is de lichamelijke éénwording een zuivere daad. Door de kracht 
van de liefde is er een plicht die liefde voort te zetten in de schepping 
van nageslacht. Ellen Key pleitte ook voor een nieuwe huwelijkswetgeving; 
het recht op moederschap voor iedere vrouw; geneeskundig onderzoek v o o r  

het huwelijk (dit om besmetting met venerische ziekten tegen te gaan) en 
vrijheid om te scheiden als er geen liefde (meer) is binnen het huwelijk.
'Als leidende grondslag echter moet aan de eenheid van echt en liefde

22onwrikbaar worden vastgehouden'. Over vrouwen, die afzien van het 
moederschap is ze toch niet al te best te spreken: 'Maar, volgens zeer 
milde berekeningen, worden jaarlijks door vrouwen der aarde wel honderd
duizend dichtwerkingen en scheppingen der kunst gewrocht, waarvan het
beter ware geweest, als in plaats ervan kleine jongens en meisjes ter

23wereld waren gekomen'.

e. Nellie van Kol
Naast andere sexuele hervormers van het eerste uur is het van belang 

mevrouw J.M.P. van Kol-Porrey (1851-1930) te noemen. Zij schreef onder 
de naam "Nellie" het eerste voorlichtingsboek in Nederland: Moeder en Kind,
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in 1898 verscheen. Het was een bundeling van artikelen, die voordien 
in het tijdschrift De Vrouw verschenen waren. Mevrouw van Kol was geruime 
tijd redactrice van dat tijdschrift. Zij ging ervan uit, dat op alle 
vragen van kinderen over het sexuele leven, een eerlijk antwoord gegeven 
moest worden. Daarin was zij een geestverwante van de Rein Leven Beweging 
en voor de maandbladen Rein Leven en Levenskracht heeft ze dan ook menig 
artikel geschreven.

f . De homosexuele emancipatie
Wetenschappelijk onderzoek of pogingen de homosexualiteit bespreek

baar te maken stuitten af op een muur van wantrouwen. In de publieke 
opinie was de homosexueel smerig en pervers, zodat eenieder, die zich in 
het openbaar opwierp voor de emancipatie van de homosexuelen al gauw werd 
uitgemaakt 'ook zo’ te zijn. Dat merkte de eerste pleitbezorger in Neder
land voor een betere behandeling van homosexuelen, de arts Arnold Aletrino 
(1858-1916). Hij presenteerde zichzelf altijd nadrukkelijk als hetero- 
sexueel, omdat hem anders geen ruimte zou zijn vergund in de kolommen van 
de (medische) vakpers. Op een lezing voor het Vijfde Internationaal 
Congres voor Criminologie, dat in september 1901 in Amsterdam gehouden 
werd, verdedigde hij de biologische geaardheid van de homosexueel. Dus 
niet meer een zonde-gedachte; maar een verklaarbare biologische oorzaak, 
die maakt, dat de homosexueel een normaal mens is met een andere sexuele 
voorkeur als de heterosexuele mens. In zijn ideëen kwamen duidelijk de 
nieuwe natuur — wetenschappelijke veronderstellingen over determinisme 
en biologische drijfveren naar voren. Zijn lezing La situation sociale 
de l' uraniste bracht een storm van protest aan zijn adres. (Niet voor 
niets had hij de lezing in het Frans uitgesproken; het onderwerp was al 
'schokkend' genoeg; het brede publiek zou er nu minder snel kennis van 
kunnen nemen). De door Aletrino voorgestelde gelijkwaardigheid van homo- 
en heterosexueel werd absoluut verworpen. Het wil overigens niet zeggen, 
dat hij de homosexuele geslachtsdáád goedkeurde; de homosexueel kon en 
moest kuis zijn volgens hem.

L.S.A.M . von Römer, ook een medicus, publiceerde in 1904 het boek 
Ongekend leed, in 1905 gevolgd door Het uranisch gezin, hetgeen de 
eerste enquete was onder homosexuelen in Nederland. Ook Von Römer be
hoorde tot de weinigen, die het aandurfden om begrip te vragen voor 
de onderdrukte en verguisde positie van de homosexueel. (Het ging hier 
nog steeds vrijwel uitsluitend om mannen). Op de uitgebreide discussie 
tussen Von Römer en de Rein Leven Beweging komen we in hoofdstuk IV terug.

Deze publicaties en publieke discussies bleven niet zonder gevolgen.
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De publieke belangstelling è n de politieke belangstelling waren gewekt.
In 1904 deed Abraham Kuyper in de Eerste Kamer bij de algemene beschou- 
wingen een heftige uitval naar Aletrino en zijn ideëen over het 'crimen 
nefandum' (de onnoembare zonde). Dit alles maakte de weg vrij naar een 
nieuwe wetgeving, die steunend op de christelijke meerderheid in de Kamer 
uitmondde in de hernieuwde strafbaarstelling van homosexuele daden in 1911 
(art. 248 bis van het Wetboek van Strafrecht). Eveneens ln 1911 richtte 
Jhr. J.A. Schorer het Wetenschappelijk Humanitair Komnmitee op, de eerste 
emancipatievereniging voor homosexuele mannen in Nederland. Als voorbeeld 
diende hem het Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee door Magnus Hirsch- 
feld in 1897 in Duitsland opgericht.
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II.3 Tolstoj en de sexualiteit

Vanuit een heel andere hoek kwam er ook een aanval op de bestaande 
huwelijksmoraal. In het jaar 1889 verscheen van de hand van de Russische 
schrijver Leo Tolstoj (1828-1910) de Kreutzersonate. Het was een novelle 
waarin Tolstoj, middels de beschrijving van de lotgevallen van de figuur 
Dozdnysjew, zijn ideëen over sexualiteit en huwelijk aan de wereld ken
baar maakte. Tolstoj was toen al begonnen met het prediken van het her
nieuwde christendom, na zijn morele en religieuze crisis aan het einde 
van de jaren '70. Zodoende had hij al een grote schare van bewonderaars 
en aanhangers, zowel in Rusland als in het westen. De vertelling de 
Kreutzersonate sloeg in als een bom. Door de net op gang gebrachte dis
cussies over sexuele vernieuwing en de bevrijding van de vrouw, kwam 
het boek op een juist moment op de markt. Omdat het verhaal blijkbaar 
nog veel vragen opriep bij de lezers, schreef Tolstoj de brochure 
Beschouwing over het huwelijk (die in 1898 in Nederland verscheen) als 
nawoord en verklaring bij de Kreutzersonate.

Tolstoj's ideëen, zoals vertolkt in beide geschriften, komen in 
het kort hierop neer; van alle hartstochten die er zijn, is de sterkste 
en ook de kwaadaardigste: het sexuele instinct. Liefde tussen man en vrouw 
is eigenlijk niets anders dan zinnelijke begeerte of wellust. Tolstoj 
bestreed het idee, dat liefde het huwelijk heiligt, want die liefde 
komt voort uit onzuivere motieven, ingegeven door het sexuele instinct.
Het huwelijk wordt door de christelijke kerken als een christelijke in
stelling beschouwd en binnen de grenzen van dat, door de kerk gesanc
tioneerde verbond, mag de christen zijn zinnelijke liefde uitleven.
Christus heeft nooit een instelling gevestigd, ook het huwelijk niet.
Het ideaal van de ware christen is liefde voor God en voor zijn naaste; 
daarin ligt besloten de dienstbaarheid aan God en de naaste. Maar de 
zinnelijke liefde is een dienst aan het eigen ego, en staat daarom in 
de weg bij het pogen het ideaal te naderen. Het huwelijk, beheerst door

24de zinnelijke liefde, is vanuit dit standpunt gezien, een val en een zonde,
De algemeen heersende overtuiging, dat geslachtsgemeenschap onmis

baar is voor de gezondheid en zelfs wenselijk wordt geacht, wordt door
2 5de 'bedrieglijke wetenschap' nog gesteund. Gemeenschap wordt zelfs 

v o or het huwelijk bij mannen aangemoedigd. De man, met deze ideëen als 
vrijbrief, heeft zich alle rechten toegeëigend om de vrouw te gebruiken.
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En de vrouw láát zich gebruiken. De vrouw wordt zo gedegradeerd tot een 
object op de slavenmarkt van de liefdeshandel; ze is als een verdorven 
lokaas in een val. Ze slooft zich uit om begeerd te worden en is zo tot 
de laagste trap van vernedering gebracht. Echtelijke ontrouw is heel ge
woon geworden. De geboorte van kinderen is niet meer een rechtvaardiging 
van een huwelijk, maar wordt eerder als een last gevoeld en daarom 
heeft de medische wetenschap methoden uitgevonden on de conceptie te 
voorkomen. Dat is immoreel, omdat het de mensen vrijwaart van de zorg

26voor kinderen, die immers de 'losprijs voor de zinnelijke liefde zijn’. 
Bovendien staan die methoden op dezelfde moreel ontoelaatbare lijn als 
moord. De kinderen, die wel geboren worden, worden zó verwend en verweekt, 
dat ze al zeer jong verdorven en vol zinnelijkheid zijn. Verliefdheid 
en liefdesbetrekkingen worden in de maatschappij als iets verhevens en 
poëtisch beschouwd; zinnelijke liefde is niet verheven, maar een voor de

27mens vernederende toestand. Het is 'weerzinwekkend, beschamend en pijnlijk'.
Onthouding van geslachtelijke omgang is de enige oplossing. Het is 

een noodzakelijke voorwaarde om de menselijke vaardigheid in stand te 
houden. De mensheid zal echt niet uitsterven, want kuisheid is het ideaal, 
maar het ideaal wordt nooit bereikt. De ware christen zal telkens weer 
blijven streven naar naar een hogere trap van volmaaktheid, als hij een 
bepaald punt heeft bereikt. We moeten het ideaal niet aanpassen aan onze 
zwakheid, maar we moeten onszelf opwerken naar het ideaal, ook al vallen 
we telkens terug.

Het voorgaande geeft kort Tolstoj 's mening over sexualiteit weer.
Het is onnodig te zeggen, dat de christelijke kerken zeer afwijzend 
reageerden op zijn ideëen over de legitimiteit van het huwelijk. Maar 
toch konden veel mensen zich, al dan niet gedeeltelijk, vinden in zijn 
ideëen over de heersende sexuele moraal en omgangsvormen. Hij gaf onom
wonden zijn mening over zaken als prostitutie, de dubbele moraal en de 
vernederende positie, waarin de (bourgeois) vrouw verkeerde, die, wilde 
zij een 'goed huwelijk' sluiten, mee moest doen aan de conventionele 
omgangsvormen. Ook wees Tolstoj op de ellende, die door de geslachts
ziekten en het ongehuwde moederschap veroorzaakt werden. Feit is wel, 
dat hij in zijn protest tegen de bestaande orde en in zijn pleidooi 
voor verandering, een nieuwe, drukkende ascetische moraal propageerde.
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Hoofdstuk III De Rein Leven Beweging 

III. I De beweging

a. Oprichting, doelstelling en eerste jaren
Zoals we in hoofdstuk I zagen, ontstonden er in de jaren '80 van 

de vorige eeuw verschuivingen in en nieuwe beschouwingen over de sexuele 
moraal. Weliswaar werd de grote massa nog niet erg beïnvloed door de nieuwe 
ideëen over sexualiteit, maar de pioniers van de nieuwe moraal volhard
den in hun arbeid en kregen steeds meer respons. Het geestelijk klimaat 
bleek een goede voedingsbodem te zijn voor de ontwikkeling van deze 
nieuwe ideëen. Ook tot de aanhangers van de verschillende humanitaire 
stromingen drong het besef door, dat de algemeen heersende moraal op sexu- 
eel gebied een geur van schijnheiligheid had.

De theologische student Louis A. Bähler (1867-1941 ) schreef in 
1892 een artikel in het studentenblad Minerva , waarin hij pleitte voor
de oprichting van een 'Theologen-Vereeniging ter bestrijding van de on-

23zedelijkheid". Het zou niet een vereniging moeten zijn, die voor ieder
een open stond, maar een club van aankomende predikanten, die door haar 
getuigenissen en levenswandel een zedelijke ommekeer bij de mensen teweeg 
zou moeten brengen. Bählers oproep uit 1892 werd niet beantwoord, maar 
de gedachte aan een vereniging die de zedelijke verheffing van de mensheid 
tot doel zou hebben bleef hem bezig houden. En niet alleen hem; ook an
deren, die samen met hem als 'Tolstojanen' in 1896 de 'Vrede-groep' 
zouden vormen meenden, dat een zuiverder kijk op het geslachtsleven een 
onderdeel moest vormen van de noodzakelijke verandering van de maatschap
pij. In de kringen van 'humanitairen' en vrijzinnige predikanten was 
het streven naar een betere maatschappij niet zozeer een politieke zaak,
doch bovenal een zaak die verandering van de gehele levenshouding nodig 

29maakte.
In het voorjaar van 1901 werd er weer een poging ondernomen om een 

organisatie in het leven te roepen, die tot doel zou hebben het geslachts
leven te hervormen. Ditmaal was het Lodewijk van Mierop, toen werkend in 
de christen-anarchistische gemeenschap in Blaricum, die de aanzet gaf 
tot het vormen van een groep. Met een achttal geestverwanten (waaronder 
Bähler) werd besloten een vereniging voor zedelijke verheffing op te 
richten. Voor het uitdragen van hun ideëen had de groep een spreekbuis 
nodig; op 20 juli 1901 verscheen het eerste nummer van het maandblad
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Rein Leven, waarmee de oprichting van de Rein Leven Beweging een feit 
was geworden.

In het eerste nummer van Rein Leven zeiden de initiatiefnemers 
'niets dan een groep eenswillende jonge mannen (te zijn); weinig in
aantal nog, doch allen bezield met een heilig vuur ... één in streven

- 30naar volkomen reinheid van lichaam en ziel'.
Ook al kwam een aantal van hen uit christen-anarchistische en 

humanitaire hoek, toch was er ook medewerking van mensen uit andere rich
tingen, Naast Van Mierop, Ortt, Van Rees en Bähler, die allen nauw ver
bonden waren met het christen- anarchisme, traden er ook christenen toe 
als de doopsgezinde predikant Menno Huizinga en Edo Fimmen, die zeker 
niet anarchist genoemd kunnen worden. De laatste twee voerden vanaf 
het begin de redactie van Rein Leven. Het blad werd gedrukt bij de druk
kerij "Vrede", van de Christen-anarchistische gemeenschap in Blaricum .
De abonnementsprijs was naar verkiezing van de abonnee's. Wie het niet 
kon betalen kreeg het blad gratis, terwijl op de draagkrachtiger abon
nee's een beroep werd gedaan een flinke bijdrage te leveren. Zo kon de 
boodschap ieder bereiken, die daar prijs op stelde.

Uitdrukkelijk werd in Rein Leven vermeld, dat de godsdienstige richting 
of politieke overtuiging van diegenen, die mee wilden streven naar een 
reiner geslachtsleven, er niet toe deed. De beweging zou neutraal zijn.
Zo konden orthodoxe christenen en socialisten, Joden en anarchisten 
toetreden. De verheffing van de zedelijkheid zou het bindend element zijn. 
Het ging vooral om de persóónlijke verheffing van do mens. De sociaal- 
economische omstandigheden, die vaak oorzaak waren van onzedelijke zaken 
als prostitutie en buitenechtelijke kinderen werden wel erkend en daar
tegen werd in Rein Leven ook wel geprotesteerd, maar daarvoor waren er ook 
andere verenigingen of politieke partijen geschikt. Bij de Rein Leven 
Beweging lag de nadruk op de principiële, persoonlijke reinheid. Zonder 
de verandering van het individu, kon de samenleving als totaal ook niet 
veranderen.31

Het doel van de Rein Leven Beweging werd als volgt omschreven: men 
wilde voorlichting geven over het geslachtsleven, waarschuwen voor ver
zoekingen en gevaren, steunen en helpen bij onreine aanvechtingen en de

32Reinheids-idee verspreiden. Concreter gezegd: met hun werk wilden de 
rein leven-aanhangers trachtten de dubbele moraal te doorbreken, de 
prostitutie te bestrijden (en daardoor de verbreiding van de geslachts
ziekten tegengaan) en het sexuele leven van de mens te verheffen door
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hem het inzicht te verschaffen, dat gemeenschap de voortplanting dient en 
niet bedoeld was om sexuele begeertes te bevredigen. En die gemeenschap 
werd alleen als rein en zuiver gezien, indien ze plaats vond tussen man 
en vrouw in de hoogste liefdes-eenheid. De mens stond op een hoger plan 
dan het dier en kon zijn driften en begeertes dus sturen en beheersen.
De geest moest meester zijn en blijven over het lichaam. In de Rein Leven 
Beweging werd de sexualiteit zeer rationeel beschouwd. Onthouding werd 
aangeprezen en goed mogelijk geacht. Een toegeven aan elke sexuele impuls 
duidde op een zwakke geest, een zwak karakter en op ... onkunde. Sexuele 
voorlichting was noodzakelijk en broodnodig. Met dat standpunt begaf de 
Rein Leven Beweging zich wel terdege op 'modern' terrein; sexuele voor
lichting zoals gepropageerd door de Nieuw-Malthusiaanse Bond en andere

esexuele vernieuwers aan het eind van de 19 eeuw was een novum. Er werd 
gepleit voor voorlichting voor jongens én meisjes. In die voorlichting 
werd vooral de nadruk gelegd op het kwaad, dat zelfbevrediging of onanie 
teweegbracht bij zowel jongeren als ouderen. Niet zozeer een fysiek kwaad, 
zoals tot dan toe zo vaak in voorllchtingslectuur was betoogd, maar een 
zedelijke verslapping en een achteruitgang in wilskracht. Door zelfbevre
diging leerden jongens zich als vroeg over te geven aan sexuele uitspat
tingen en konden zij zich later niet meer beheersen; dan vervielen ze tot 
het bezoek aan bordelen, met alle gevolgen vandien. In de eerste jaargang 
van Rein Leven lag het accent dan ook vooral op de bestrijding van zelf
bevrediging, op voorlichting voor jongeren en op de herhaalde stelling 
dat sexuele onthouding absoluut onschadelijk was. Behalve het feit, dat 
onthouding de jonge man vrijwaarde van besmetting met geslachtsziekten 
was het ook zedelijk verheffend het lichaam rein en vrij van alle sexue
le daden te houden tot in het huwelijk. Maar ook in het huwelijk werd 
het onrein geacht om zich in ongelimiteerde mate aan geslachtsgemeenschap 
over te geven. Nóóit mocht het voortplantingsdoel uit het oog verloren, 
of, erger nog, belemmerd worden. Genot om het genot pastte de ethisch 
hoogstaande mens niet. Indien het krijgen van kinderen niet gewenst was, 
in verband met lichamelijke zwakte van de vrouw of in verband met finan
cieel onvermogen een groot gezin te onderhouden, was alleen onthouding 
van gemeenschap een reine oplossing. Daarmee plaatste de Rein Leven 
Beweging zich aan de zijde van de bestrijders van de Nieuw-Malthusiaanse 
Bond. Het gebruik van voorbehoedsmiddelen werd krachtig veroordeeld; 
daarmee immers voerde de lichamelijke begeerte de heerschappij over de
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geest. Het doel van de gemeenschap, de voortplanting, werd door het 
toepassen van kunstgrepen ondergeschikt gemaakt aan genots-beleving.

Vaak werd de man afgeschilderd als een wellustig dier, dat de vrouw 
voor zijn lage doelen (sexuele bevrediging) misbruikte. De man was de
gene, die zijn vrouw, zonder acht te slaan op haar geestelijk of licha
melijk welzijn, iedere keer weer zwanger maakte. In de Rein Leven Be
weging werd wel degelijk ingezien, dat beperking van het kindertal in 
vele gevallen noodzakelijk was, maar daartoe moest de mens zich leren 
onthouden. Als de meest ideale situatie werd gezien, dat de vrouw in het 
huwelijk aan zou geven wanneer zij bereid was tot gemeenschap. Blijkbaar 
werd de vrouwelijke begeerte als niet zo veelvuldig voorkomend en in ieder 
geval als minder heftig gezien. Overigens beschouwde men in de Rein 
Leven Beweging man en vrouw als gelijkwaardig. De vrouw werd niet onder
geschikt of minder geacht dan de man. De vrouw mocht dus nooit een 
voorwerp van genot of een gebruiksartikel van de man zijn. Uit dien 
hoofde werd prostitutie dan ook scherp veroordeeld.

Al spoedig sloten zich ook vrouwen bij de Rein Leven Beweging aan. 
Nellle van Kol en Titia van der Tuuk schreven vanaf het vierde nummer hun 
bijdragen voor Rein Leven. Aanvankelijk richtten hun artikelen zich meer 
speciaal tot de vrouwelijke lezers. Meisjes werd gewezen op de plicht 
hun lichaam rein en fris te houden voor het huwelijk en de grootse taak 
van het moederschap.

Ook Annie van der Vliet was een actieve vrouw uit beginjaren der 
beweging. Haar huis op de Lijnbaansgracht in Amsterdam, vaak als het 
'hoofdkwartier' aangeduld, was een verzamelpunt van waaruit de rein leven
aanhangers hun propaganda- en reddingstochten ondernamen op de Walletjes.

De artikelen in Rein Leven werden door de redacteuren en door geest
verwanten geschreven. Er werden getuigenissen afgedrukt van mensen, die, 
na zondig en onwetend geleefd te hebben, nu de weg naar een reiner leven 
hadden gevonden en zo gelukkiger waren geworden. Verder waren er artikelen 
over de sexuele opvoeding van het kind, homosexualiteit, opoffering, open
heid, de vraag wanneer geslachtsgemeenschap geoorloofd was en over het 
verwerpelijke van nieuw-malthusiaanse methoden (het gebruik van voor
behoedsmiddelen). Veel artikelen hadden aanvankelijk een christelijke toon; 
de redding uit de maatschappelijke en sexuele nood was mogelijk gemaakt 
door het offer van Jezus' dood. Ook werd er nadruk gelegd op christelijke 
naastenliefde en opofferingsgezindheid. In ieder blad verschenen boeken
lijstjes met aanbevolen voorlichtingslectuur, zoals bijvoorbeeld de 
boeken van Dr. S. Sperry: Een boek voor jonge mannen en Een boek voor jonge
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vrouwen.
Het blad was een bindend element voor de zich ontplooiende beweging.

Een duidelijk verenigingsverband was er nog niet. Ook onduidelijk was 
het wie er bij de beweging hoorde. In feite was er een actieve groep mensen 
rond het blad Rein Leven en verder waren er de abonnee's . In enkele steden 
had de beweging plaatselijke correspondenten; deze zorgden voor kopij 
voor Rein Leven en fungeerden tevens als contactpersonen. Geïnteresseer
den konden zich tot deze correspondenten wenden om raad of hulp. Op ver
schillende werden groepen opgericht, die aanvankelijk tamelijk autonoom 
handelden. De plaatselijke correspondenten onderhielden het contact tus
sen de groepen en de actieve kern. Het aantal correspondenten nam snel toe; 
al na een half jaar waren alle grote steden in het westen van het land 
vertegenwoordigd. Daarna volgden het noorden en het oosten. Beneden de 
grote rivieren echter waren er geen correspondenten of groepen, wat ver
klaard kan worden uit het feit dat de Rooms-Katholieke kerk op locaal 
niveau vaak haar eigen clubs en verenigingen ter bevordering van de 
zedelijkheid had. Bovendien sloot de mening van de Rein Leven Beweging 
over onthouding-in-het-huwelijk (indien nodig) , niet aan bij de officiële 
katholieke leer.

De groepen in de verschillende steden hielden geregeld bijeenkomsten en 
deden daarvan verslag in het maandblad. Ze hielden z.g. cursusvergaderin
gen, waar specifieke vraagstukken op sexueel gebied behandeld werden. Ver
der werden er lezingen gehouden voor eigen kring of met een openbaar 
karakter. Op deze openbare avonden werd het grote publiek vertrouwd gemaakt 
met de ideëen van de Rein Leven Beweging. Sprekers voor deze avonden wer
den gevonden binnen de actieve kern of bij geestverwante verenigingen 
of stromingen. Zo kon het gebeuren, dat Dr. Rutgers op groepsavonden sprak 
over de noodzaak van sexuele voorlichting, terwijl men binnen de Rein 
Leven Beweging de Nieuw-Malthusiaanse Bond, waarin Rutgers een vooraan
staande positie bekleedde, bepaald geen warm hart toe droeg. Maar op het 
gebied van voorlichting was men het volkomen eens. Uiteraard sprak Rut
gers op zo’n avond niet over voorbehoedsmiddelen!

Bij de uitgave van het negende nummer van Rein Leven werd een tech-
33nische verandering bekendgemaakt. In het vervolg zouden er twee uitga

ven van Rein Leven naast elkaar verschijnen, te weten:
a. een correspondentieblad, een voortzetting van het voorgaan

de en eens per maand verschijnend. Het correspondentieblad 
zou de meer principiële besprekingen, pedagogische en eco-
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nomische beschouwingen, boekbesprekingen, verslagen en mede
delingen van de beweging bevatten, hetgeen voor een algemeen 
publiek niet geschikt werd bevonden. De prijs bleef nog steeds 
naar eigen verkiezing van de abonnee's; 

b. een propagandablad, nieuw van opzet en onregelmatig verschij
nend. Het blad zou een thematische aanpak hebben en was daar
door meer geschikt voor colportage en als propaganda bij open
bare bijeenkomsten. Er zouden speciale nummers komen voor 
studerende jongelui, jonge meisjes en gehuwden.

Over het propagandablad zou Van Mierop de redactie voeren, terwijl het 
correspondentieblad onder redactie stond van Huizinga.

In de beginjaren van de Rein Leven Beweging werd er door de groeps
leden regelmatig gecolporteerd op straat en op stations. De nadruk lag 
toen nog op het uitsteken van de reddende hand. Tijdens die propaganda- 
en colportagetochten werden er vlugblaadjes uitgedeeld met als titel:
Wilt gij vrij zijn?, Een raad aan wie het niet begrijpen (voor jongens 
en meisjes) en Is onthouding mogelijk? (voor jonge mannen). Het baarde 
opzien als jonge mannen en vooral vróuwen met vlugblaadjes over prosti
tutie de 'rosse buurten' in gingen waar 'het nachtvolk en het passagieren
de scheepsvolk met sletten stonden te praten aan de deuren der kroegen,

34in de vunze straat'. Het wekte verbazing en hoongelach, maar ook ont
zag, zoals jaren later gememoreerd werd in Levenskracht: 'Toneeltjes zijn 
daar voorgevallen ... Een paar jonge meisjes, met tengere lijfjes en 
lieve gezichtjes, midden tussen twistend kroegvolk. Het waren de held
haftige figuren van Rein Leven's reddingswerk. Zelfs de ruwsten hadden

v . 35ontzag voor haar'.
Met dat al was de organisatie van de beweging nog steeds niet afdoende

geregeld. Daartoe kwamen op 24 augustus 1902 de actieve kern en de corres-
36pondenten bij elkaar in het gebouw van de drukkerij 'Vrede' in Blaricum.

Lod. van Mierop zat de vergadering voor en betoogde, dat de beweging, 
aanvakelijk opgericht door jonge mannen ter bestrijding van prostitutie 
en onanie allengs breder was geworden en meer het gehele gebied van rein
heid, zowel in het huwelijksleven als daarbuiten, tot arbeidsveld had ge
kregen. Betere organisatie was nu nodig, temeer daar het blad Rein Leven 
inmiddels al rond de vijfhonderd abonnee’s had. Ondanks de roep om een 
betere organisatie kwam die maar moeizaam van de grond. De angst voor 
strakke organisatie-structuren bij het christen-anarchistische deel van 
de beweging was daar debet aan. Toch werd er op het volgende algemene
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samenzijn op 14 december 1902, besloten een Centrale Commissie samen
te stellen, die de leiding van de beweging formeel op zich zou nemen.
Lod. van Mierop, J .J.Hoogerwerff en Marie Calisch vormden de Centrale
Commissie. De Commissie moest in vertrouwenskwesties uitspraak doen en de
geschiktheid van aspirant-correspondenten beoordelen.

Op de algemene samenkomst van 30 augustus 1903, waar een zestigtal
38aanwezigen waren, werd weer gediscussieerd over de organisatie. Inmid

dels waren er 989 abonnee's op Rein Leven maar de vraag was nu, of die 
allemaal te beschouwen waren als aangeslotenen bij de beweging. De roep 
om een beginselverklaring, waarmee meer duidelijkheid zou worden gescha
pen in de beweging, werd verwoord door Edo Fimmen. Men was het erover eens 
dat voor do rein leven-mensen de persoonlijke levensdaad van groot belang 
was; naast propaganda en hulpverlening aan anderen, dienden de rein leven
mensen een 'kuisch, gezond, rechtvaardig, liefdevol en vertrouwenwekkend 

39leven te leiden'. Probleem bleek echter deze eisen te formuleren tot een 
voor alle rein leven-aanhangers aanvaardbaar beginsel. De christen-anar
chisten waren huiverig voor een strakke definitie van rein leven; zij 
vroegen zich af of het lidmaatschap van de beweging een 'brevet van rein
heid' zou moeten zijn. Zij achtten het persoonlijk stréven naar reinheid 
voldoende om bij de beweging te kunnen behoren. De niet-anarchisten en
met name de 'orthodoxe' christenen wilden een nauwkeurige formulering van

40de rein leven-idealen vastgelegd zien. Er werd besloten een commissie 
in te stellen, die een concept voor een beginselverklaring zou moeten 
maken. In die commissie werden gekozen: A. Kropveld, L. Flengte, M. Huizinga, 
J.J. Hoogerwerff, J.S. Dijkhoff, W . Reus, J.v.d. Heijden en E. Fimmen.

Felix Ortt stelde een organisatieplan voor. In grote lijnen kwam het 
erop neer dat de hoofdleiding der beweging werd gevormd door de Centrale 
Commissie en de redactie van Rein Leven. De Centrale Commissie zou bestaan 
uit minstens 3 en hoogstens 5 personen; zij zou op en door de (halfjaar
lijks gehouden) algemene vergadering worden aangewezen. De Centrale Com
missie zou tot taak hebben:

1. De beweging naar buiten te vertegenwoordigen;
2. De propaganda te lelden;
3. Correspondenten te beoordelen;
4. Groepen tot stand te brengen;
5. Besluiten van de algemene vergadering uit te voeren
6. Te beschikken over de bestemming der geldmiddelen.

37

administratie en expeditie;
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Ook moest de Centrale Commissie de redactie van het maandblad aanwijzen, 
welke echter zelf verantwoordelijk zou blijven voor de inhoud van het 
blad. De groepen tenslotte, zouden vrij autonoom blijven, hun eigen lei
ding kiezen en zelf hun huishoudelijk reglement vaststellen.

De Rein Leven Beweging kwam, na een start vol eensgezind idealisme, 
nu in een periode van interne strubbelingen terecht. Op de bovenvermelde 
vergadering werden de eerste tekenen zichtbaar van een scheiding der gees
ten, die de beweging enige jaren zou beroeren en de werkkracht naar buiten 
toe ernstig zou verslappen. Er begonnen zich twee kampen te vormen: aan 
de ene kant christen-anarchisten, vrijdenkers en humanitairen en aan de 
andere kant zij, die meer traditioneel-christelijk ingesteld waren, en 
zichzelf in het orgaan 'orthodox-christelijk' noemden. Menno Huizinga 
beklaagde zich op de vergadering over de veranderde toon van Rein Leven 
(waar Van Mierop nu redacteur van was). Naar Huizinga's mening kwamen er 
de laatste tijd nog maar weinig stukken voor die een orthodox-christelijke 
geest ademden. Hij zag dit als een verlies voor de beweging en zag graag 
een vertegenwoordiger van de orthodoxe richting in de Centrale Commissie.
Van Mierop antwoordde, dat er geen competente vertegenwoordiger van die

a
richting was, maar dat, zijns inziens, de neutraliteit van de beweging ge
waarborgd was en dat de verwijten in de pers dat de Rein Leven Beweging

-  41de 'kleur van Blaricum' had, ongegrond waren.
Op 24 januari 1904 werd na een uitvoerige discussie over het concept
een voorlopige beginselverklaring aangenomen. De door Ortt opgestelde
verklaring was vrij beknopt en luidde: 'De Rein Leven Beweging stelt
zich ten doel een streven naar rein leven, dat is een leven dat niet be-

42heerscht wordt door zinnelijk-sexueele neigingen'. Onder deze verkla
ring konden de aanwezigen zich voorlopig nog wel samen vinden.

Zo orthodox-christelijke of christen-anarchistische kleur al aan
leiding gaf tot problemen, nóg meer discussie ontstond er naar aanleiding 
van een lezing, die L.S.A.W. von Römer hield voor een groep van de Rein 
Leven Beweging in Haarlem en in Amsterdam. Zijn standpunt, dat homosexue- 
len niet geminacht en verstoten dienden te worden kon nog wel genade vin
den in de ogen van de orthodoxe christenen binnen de beweging, maar toen 
Von Römer stelde dat een homosexuele geslachtsdaad, mits vanuit dezelfde 
reine motieven gepleegd, die de Rein Leven Beweging voor een heterosexu- 
ele geslachtsdaad eiste, gelijkwaardig en niet afkeurenswaardig was, 
barstte de bom. Niet alleen de orthodoxe christenen waren verontwaardigd, 
ook de christen-anarchisten vonden deze stelling véél te ver gaan.
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Ortt en Van Mierop raakten in een fel debat verw ikkeld met Von Römer.
Van Mierop wilde Von Römer zelfs uit de toonaangevende groep van de bewe
ging weren. Maar ondanks het feit, dat zowel de orthodoxe christenen 
als de christen-anarchisten Von Römers stellingen afwezen dreef de kwestie 
een wig in de gelederen van de beweging. Niemand minder dan Abraham Kuyper 
waarschuwde in het openbaar voor de activiteiten van de Rein Leven Bewe-

4ging, als zou deze propaganda maken voor het bedrijven van homosexualiteit.
44Ook Ds. H. Pierson liet zich in kritieken niet onbetuigd. Verschillende 

orthodox-christelijke abonnee's zegden hun abonnement op Rein Leven op.
Von Römer verklaarde in een open brief uitsluiten a titre personel gespro
ken te hebben, maar de pers bleef de Rein Leven Beweging verdacht maken.

De volgende algemene vergadering was op 28 augustus 1904 gepland.
Vóór de vergadering hielden de orthodoxe christenen binnen de beweging 
een bijeenkomst en een bidstond. Zij vormden een nieuwe groep binnen de 
Rein Leven Beweging en noemden zich het "Christen Rein Leven Verbond" .
Van deze groep maakten onder ander Edo Fimmen en Herbert Plokker deel uit.
Zo sloten de orthodoxe christenen zich meer aaneen binnen de beweging, 
maar ook meer af van de beweging. Op de vergadering in het gebouw "Eens
gezindheid" in Amsterdam kwam de vaststelling van de definitieve beginsel
verklaring aan de orde. Er werd fel gediscussieerd over homosexuele ge
slachtsdaden en over de interpretatie van het huwelijk. De vóór- en tegen
standers van het vrije huwelijk bleven elkaar met argumenten bestoken.  
Uiteindelijk kreeg de orthodox-christelijke richting de meerderheid en 
werd de motie-Huizinga aangenomen. De beginselverklaring luidde als volgt:

'De Rein Leven Beweging heeft tot grondslag en doel het 
streven naar sexueele reinheid.
Zij verstaat onder huwelijk de éénwording van man en vrouw 
in de hoogste betekenis van het woord.
Zij acht geslachtsgemeenschap alleen dan volkomen rein, 
wanneer deze plaats vindt tuschen man en vrouw in hoogste 
liefdeseenheid, en wanneer in de bedoeling van de betrokken 
personen, de mogelijkheid van voortplanting niet is buiten
gesloten.
Zij aanvaardt als ideaal de opvatting, dat alleen die ge- 
s1achtsverrichtingen geoorloofd zijn, die voldoen aan dien 
norm, en acht ongeoorloofd die geslachtsverrichtingen, waar
bij geen rekening wordt gehouden met schadelijke gevolgen 
voor het lichamelijk of geestelijk welzijn der betrokken
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personen zelf, of van de mogelijke nakomelingschap.
Daarom bestrijdt zij prostitutie, neo-malthusianisme ,
onanie, homosexueele geslachtsdaden en iederen anderen

45vorm van onkuischheid in daden, woorden en gedachten. 
Hiermee was een vrij strakke formulering tot stand gekomen, al was bij het 
begrip huwelijk open gelaten of het een wettig of onwettig huwelijk betrof. 
Von Römer had vergeefs gepleit voor het weglaten van een oordeel over ho- 
mosexuele geslachtsdaden.

Maar de strijd tussen de partijen ging voort en de discussies over het 
vrije huwelijk of de noodzaak van een wettig huwelijk bleven door gaan.
De christen-anarchisten beschouwden de huwelijksbevestiging voor altaar 
en wet niet als waarborg voor een zedelijke verbintenis. Zij achtten de 
inmenging van de staat in zo'n persoonlijke aangelegenheid als de verhou
ding tussen man en vrouw ongeoorloofd. De maatschappelijke minachting voor 
een vrij huwelijk deerde hen niet. Overigens was voor hen een vrij huwe
lijk iets geheel anders dan 'vrije liefde'; onder het eerste verstonden 
zij een band voor het leven, een totale ziele-eenheid , en onder het tweede 
verstonden zij een amoureuze flirt. De orthodoxe christenen daarentegen 
stelden, dat het huwelijk als sacrament voor de kerk moest worden inge- 
zegend en daarnaast ook voor de wet moest worden bezegeld. Zij aanvaardden 
wel degelijk de autoriteit van de staat, want deze was immers boven de 
mens gesteld door God.

Op 7 mei 1905 traden Felix Ortt en Tine Hinlópen in een vrij huwelijk. 
Hun huwelijksannonce werd door Van Mierop, als redacteur van Rein Leven 
in het maandblad o p g e n o m e n .  Weer kwamen de orthodoxe christenen met het 
verwijt, dat de anarchistische kleur het blad bepaalde en zo de beweging 
in een bepaald daglicht stelde.

Bij de algemene vergadering van 24 april 1905 was de beginselverkla
ring op voorstel van de Centrale Commissie ietwat gewijzigd. Onder druk 
van de orthodoxe christenen werd de onverbrekelijkheid van het huwelijk 
benadrukt en de formulering van geslachtsgemeenschap in hoogste liefdes
eenheid nader aangeduid, De passages luidden nu: 'geslachtsgemeenschap is 
alleen dan volkomen rein, wanneer die plaats vindt in hoogste liefdeseen
heid, in het huwelijk, tusschen man en vrouw etc.' en 'Onder huwelijk
wordt verstaan de éénwording van man en vrouw in de hoogste betekenis

47van het woord, een band voor het leven gesloten’.
Inmiddels was Huizinga weer redacteur van Rein Leven geworden. De
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toon van het blad veranderde; er werden veel bijbelteksten afgedrukt, 
de artikelen stonden voor het overgrote gedeelte in het teken van de chris
telijke leer en de toon werd zalvend. Huizinga plaatste als redacteur 
een artikel van de hand van P. Schootman, die de noodzaak van het wettelijk 
huwelijk beschreef en de onzedelijkheid van het vrije huwelijk benadrukte. 
Gelijktijdig drukte hij een vetgedrukt "Protest" af tegen een bespre
king van een boekje van Ortt (Een zedelijke plicht der ouders) door Van 
Mierop. Huizinga was het niet oneens met de strekking van het boekje, 
maar met de uitgave ervan bij de drukkerij "Vrede" in Den Haag. "Vrede" 
had het uitgegeven in haar "Bibliotheek voor reiner leven", hetgeen 
de indruk wekte alsof die bibliotheek onder redactie van de Centrale 
Commissie der Rein Leven Beweging stond, wat niet zo was. Huizinga 
zag in deze actie weer een zet van de christen-anarchisten de beweging 
naar zich toe te trekken en hij hekelde Van Mierop en Ortt als personen 
die zich presenteerden als dé vertegenwoordigers van de beweging.
'Ortt is propagandist voor het "vrije huwelijk" ', zo schreef Huizinga
in Rein Leven 'en dat is niet de algemeene richting, niet in den geest

49der beweging'. Hij was bang, dat het de niet anarchisten af zou stoten 
en bovendien had hij persoonlijk een afkeer van het vrije huwelijk.
'Wij hebben meer en meer de noodzakelijkheid gevoeld de beweging enig-
zins los te maken van hun beider personen', schreef Huizinga over Ortt

50en Van Mierop. (De Centrale Commissie had Van Mierop al gevraagd het 
redacteurschap van Rein Leven neer te leggen).

De kwestie begon meer het karakter te krijgen van een vete tussen 
Huizinga en Van Mierop; er was haast geen enkel punt meer, de organi
satie of de beginselen betreffende, waarin zij het eens waren. Naar 
aanleiding van de steeds orthodoxere toon van het blad bedankten er een 
aantal (christen-)anarchistische abonnee's. Hele nummers van Rein Leven 
werden gewijd aan discussies tussen Van Mierop en Huizinga. Huizinga 
bewerkstelligde dat het blad niet meer bij de drukkerij "Vrede" gedrukt 
werd om zo de banden met de anarchisten los te maken. De nieuwe drukker 
werd de "Coöperatieve Drukkerij" in Leeuwarden. Van Mierop was gebelgd 
over deze handelwijze en weerlegde Huizinga's argument als zou de nieuwe
drukker goedkoper werken dan de drukkerij "Vrede".

De Haagse groep schaarde zich achter Van Mierop met een motie. Zij 
wenstte, evenals hij, dat er een buitengewone algemene vergadering bijeen 
geroepen zou worden door de Centrale Commissie. De Centrale Commissie 
weigerde. Herbert Plokker trad af als secretaris der Centrale Commissie 
en stapte over naar het Leger des Heils. Hieruit blijkt wel hóezeer men
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qua ideëen uit elkaar was gegroeid.
Ondertussen bedankten er veel abonnee's. In het oktobernummer van 

Rein Leven in 1905 stak een formulier, dat abonnee’s , die als aangeslotene 
bij de beweging beschouwd wilden worden, terug konden sturen naar de 
redactie. Van de achthonderd abonnee's stuurden er maar honderd het 
formulier terug. Het interne geharrewar in de leiding der beweging deed 
het vertrouwen en het enthousiasme van de lezers blijkbaar geen goed.

Op 26 november 1905 werd in het gebouw "Eensgezindheid" in Amsterdam 
een algemene vergadering gehouden, waar de diepgaande meningsverschillen 
op tafel kwamen. Huizinga was op de vergadering wegens familieomstandig
heden afwezig. Ortt was er ook niet, omdat hij 'slechts met eerlijke

51tegenstanders te doen wilde hebben". Op de vergadering ontkende Van 
Mierop, dat de "Vrede-mannen" de beweging usurpeerden; van den beginne 
af had hij zelf de tweede rang bekleed, zo betoogde hij. Hij had, toen 
de Centrale Commissie hem dat gevraagd had, zijn redacteurschap van Rein 
Leven neergelegd en bovendien zaten Ortt en hij inmiddels ook al niet 
meer in de Centrale Commissie. Van Mierop diende een motie in, waarin 
hij de afkeuring over de handelwijze der Centrale Commissie (het niet 
beleggen van een buitengewone algemene vergadering) uitsprak; deze motie 
werd echter door de aanwezigen verworpen. Een nieuwe Centrale Commissie 
werd gekozen en geïnstalleerd; zij bestond uit Van Mierop, Truus Mulder,
P . Schootman, E . Fimmen, H. Huizinga, E. Uijldert en S . Diamant. Alle 
fracties waren weer vertegenwoordigd in de leiding. Besloten werd de 
kwestie van het wettige of het vrije huwelijk te laten rusten ln Rein 
Leven. Huizinga bleef redacteur van het blad. Op de vergadering werd 
een algemeen reglement voor de beweging aangenomen.

Nog was do rust niet weergekeerd in de beweging. In het juninummer 
van 1906 van Rein Leven deelde Huizinga plotseling mee, dat hij aftrad 
als redacteur. Als reden gaf hij op, dan niet Van Mierop's bewering 
dat hij (Huizinga) incompetent was voor de functie de doorslag had ge
geven voor zijn beslissing, maar de door hem in de beweging bespeurde 
achteruitgang en het feit dat zijn woonplaats (Nes op Ameland, waar hij 
sinds 1902 predikant was) een lastige basis was, voor het verrichten van 
redacteurswerkzaamheden. De 'overwinning' van Huizinga in de beweging 
was een Pyrrusoverwinning geworden, nu hij zo snel uit de actieve groep 
stapte,

In verband met deze ontwikkeling werd er weer een buitengewone al-
52gemene vergadering bijeen geroepen en wel op 26 augustus 1906.
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De opheffing van het blad Rein Leven kwam ter sprake, nu Huizinga geen 
redactie meer wilde voeren en Van Mierop, na gevraagd te zijn dit over 
te nemen, weigerde zich hiervoor kandidaat te stellen. Wel wilde hij 
een blad in eigen beheer en onder eigen verantwoording uitgeven, waarin 
dan plaats voor de officiële berichten van de beweging zou kunnen worden 
ingeruimd. De vergadering wenstte die weg echter (nog) niet in te gaan.
De redactie van Rein Leven werd tijdelijk overgedragen aan D.E. Lissauer 
en E. Fimmen. Nog steeds liep de belangstelling voor het blad en de be
weging terug. Het blad was het visitekaartje van de Rein Leven Beweging 
en de onenigheid werd dáárin uitgevochten, zodat er geen stimulerende 
werking vanuit ging.

Van Mierop zette zijn plannen door en op de algemene vergadering 
van 2 december 1906 deelde hij de aanwezigen mee, dat hij met ingang van 
1 januari 1907 een blad in eigen beheer uit zou gaan geven, Levenskracht 
geheten. Het blad zou als ondertitel krijgen: "maandblad voor reiner 
leven". Verschillende personen hadden hun medewerking toegezegd, zo zei 
hij. Van Mierop keerde de beweging hiermee niet de rug toe, maar voor 
de verbreiding van de rein leven-ideëen achtte hij het blad Rein Leven 
niet (meer) geschikt. De onduidelijkheden, de ruzies en de onregelmatige 
verschijning van het blad ergerden hem zeer. (Inderdaad verscheen het 
blad soms een maand te laat). Van Mierop zei zichzelf de meest aange
wezen persoon te vinden om, onder eigen verantwoording en ongecensureerd 
de rein leven-gedachte door middel van Levenskracht te verbreiden.

Rein Leven bleef gewoon, zij het onregelmatig, verschijnen. In het 
januarinummer deelde de redactie mee nu weer tot de oorspronkelijke 
koers terug te keren, te weten het reddings-werk. Over Levenskracht werd 
weinig bericht. De twee bladen bestonden gewoon naast elkaar, maar steeds 
meer rein leven-aanhangers namen een abonnement op Levenskracht en lieten 
Rein Leven schieten. Rein Leven bleef de officiële spreekbuis van de 
beweging, met aankondigingen voor vergaderingen en verslagen van bijeen
komsten en artikelen over de rein leven -gedachte. Maar het élan was 
uit het blad. De redactie had moeite om genoeg kopij te krijgen voor 
iedere maand. Overigens schreef Van Mierop ook nog wel eens bijdragen 
voor Rein Leven.

Levenskracht floreerde. De artikelen waren veelzijdiger dan in Rein 
Leven en de voormannen van de humanitaire stromingen schreven nu hun 
bijdragen in Levenskracht. Aan het einde van de zevende jaargang van
Rein Leven maakte de redactie bekend, dat het blad op zou houden te
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bestaan. In een overzicht werd erkend, dat er maar één redacteur was
geweest in de afgelopen jaren, die behoorlijk en goed de redactie gevoerd
bad en dat was Van Mierop geweest. 'Dat toen, volgens sommigen, 't blad
niet neutraal genoeg was , lag niet aan hem, die werkte, maar aan hen
die hem alleen lieten werken, zoodat zijn richting vanzelf op den voor-

53grond treden moest', aldus Fimmen.
Op 26 april 1908 werd een buitengewone algemene vergadering belegd,

waar tot een algehele reorganisatie van de Rein Leven Beweging werd 
54besloten. Het blad Rein Leven werd officieel opgeheven, en met Van 

Mierop werd een contract gesloten, waarbij hij een deel van zijn blad 
Levenskracht afstond voor de officiële berichten van de Rein Leven Bewe
ging. Dat gedeelte zou onder verantwoording staan van de Centrale Com
missie, de rest van Levenskracht viel onder verantwoording van de redac
teur (Van Mierop). Van Mierop zei er zorg voor te zullen dragen, dat 
artikelen van tegenstanders of andersdenkenden ook aan bod zouden komen, 
maar hij stond erop zelf de redactie te blijven voeren van het blad.
In de loop der jaren nam hij inderdaad artikelen van zeer uiteenlopende 
kleur op, soms met een kritisch onderschrift en soms niet.

Op de bovenvermelde vergadering werd de organisatie van de beweging 
eindelijk goed geregeld. De beweging, officiëel een vereniging nu, kreeg 
leden van plaats van aangeslotenen. De leden gingen contributie betalen. 
De abonnementsgelden van Rein Leven, naast giften de enige baten die 
de beweging had, vielen nu immers weg. Er werd goedkeuring bij de Kroon 
aangevraagd voor de statuten, welke bij Koninklijk Besluit van 18 augus
tus 1908 werd verleend. Op 1 juli 1908 had de vereniging (die verder 
beweging genoemd werd) 331 leden.

b. De Rein Leven Beweging na het ontstaan van Levenskracht.
Vanaf 1 januari 1907 verscheen de tiende van elke maand het blad 

Levenskracht, maandblad voor reiner leven. De prijs bedroeg ƒ1,- per
jaar. Onmiskenbaar werd de rol van Van Mierop in de beweging groter,

56door het redacteurschap van Levenskracht. Het was zijn blad, waar de 
Rein Leven Beweging een aantal bladzijden per maand in gekocht had.
De artikelen in Levenskracht waren veelzijdig. Alle richtingen binnen 
de beweging kwamen aan het woord. Buiten het officiële gedeelte van 
de Centrale Commissie in Levenskracht, verschenen wel regelmatig artike
len met betrekking tot de humanitaire stromingen, in zoverre ze te maken 
hadden met sexualiteit . Artikelen met titels als "Rein Leven en Geheel
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onthouding", "Rein Leven en Vegetarisme" of "Rein Leven en Spiritisme" 
waren niet ongewoon. Daardoor waren voor de buitenwereld de banden met 
de humanitaire stromingen en het christen-anarchisme zichtbaar. In de 
christen-anarchistische bladen Vrede en De Vrije Mensch verschenen 
ooit wel artikelen over de Rein Leven Beweging, evenals in De Vegeta
rische Bode.

In mei 1907 riep Van Mierop het Centraal Bureau ter bevordering van
57reiner leven in leven. Het doel werd omschreven als: verreining van 

het sexuele leven, door middel van het oprichten en steunen van commitees 
en het verlenen van steun aan personen en verenigingen die reeds in de 
zelfde richting werkzaam waren. Het orgaan van dit bureau zou Levenskracht 
zijn. In het Centraal Bureau zaten voornamelijk dezelfde mensen, die 
ook binnen de Rein Leven Beweging werkzaam waren. Eerst leek het erop 
of Van Mierop met deze zet een nieuwe Rein Leven Beweging op wilde 
richten, maar de bedoeling bleek uitsluitend te zijn om naast de beweging 
in dezelfde geest werkzaam te zijn. Er was voortdurend contact tussen 
het Centraal Bureau ter bevordering van reiner leven en de Centrale 
Commissie van de Rein Leven Beweging. Overigens werd het Centraal Bureau 
in september 1911 al weer opgeheven, om de krachten gezamelijk te bun
delen in de Rein Leven Beweging.

Het ledental van de beweging groeide inmiddels gestaag. Er werd nu 
ieder jaar in januari een algemene vergadering gehouden, voor alle le
den en groepen. De avond vóór de algemene vergadering was er altijd een 
openbare vergadering met een lezing. Op die openbare vergadering kwamen 
soms honderden toehoorders af. Op de algemene vergadering werd het jaar
verslag voorgelezen, financiële verantwoording over de boeken afgelegd, 
groepsverslagen uitgebracht en de nieuwe Centrale Commissie voor een 
jaar gekozen.

In augustus 1908 had de Rein Leven Beweging een eigen stand op de
tentoonstelling "De opvoeding van het kind" in Den Haag. Men deelde
daar de kamer, die aan de beweging was toegewezen, met de Vegetarische
Bond en met de Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club (een drank-
bestrijdingsvereniging). Hierdoor werd er meer bekendheid gegeven aan

58de beweging en men maakte er flink propaganda.
In het januarinummer van Levenskracht in 1909 werd een ingezonden 

brief van D.L.Daalder afgedrukt, waarin hij te kennen gaf, dat hij met 
enkele andere aangeslotenen van de beweging uit de beweging stapte, omdat



-41-

de beginselverklaring hen niet ver genoeg ging. Zij richtten de 
"Etiese kring voor Reiner Leven" op. Hun bezwaar ten aanzien van de 
beginselverklaring gold de stelling over geslachtsgemeenschap 'wanneer 
in de bedoeling der beide personen de mogelijkheid van voortplanting 
niet is buitengesloten’. De Etiese Kring vond de geslachtsdaad vóór 
alles voortplantingsdaad en alleen als zodanig uitgevoerd achtte zij 
haar rein. Zij vonden de beginselverklaring te ruim van opvatting, 
waar het voor hen hoogste motief (n.l. de verwekking van een kind) onder
geschikt werd gemaakt aan de daad die in 'hoogste liefdeseenheid plaats 
vindt'. De Etiese Kring achtte de voortplantingsdaad hoger dan de hoog
ste liefdeseenheid. De Kring bleef wel in de geest van de beweging wer
ken (in de omgeving van het Gooi). De redactie van Levenskracht liet 
merken dat ze het wat vergezocht vond, daar het toch een kwestie van 
woord-interpretatie was; ook voor haar (de redactie) gold dat de ge
slachtsdaad vóór alles scheppingsdaad was, maar daarvoor was de huwe
lijksliefde wel een noodzakelijke factor.

Voor anderen, zoals Ortt, was de beginselverklaring ook een belet
sel om actief te kunnen zijn binnen de beweging. Hij vond de formule
ring te strak en te bindend. Eenieder die als spreker voor de beweging 
op wilde treden moest de beginselverklaring ondertekenen. Deze afspraak 
was na de reorganisatie der beweging gemaakt. Ortt kon haar niet onder
tekenen en trad dus niet als spreker op.

In oktober 1910 werd er door de Rein Leven Beweging een adres aan
de Koningin gericht, waarin gevraagd werd om een wettelijke regeling

60van het geneeskundig onderzoek voor het huwelijk. Bepleit werd, dat 
aanstaande echtgenoten zich zouden laten onderzoeken door een medicus 
om eventuele besmetting met geslachtsziekten (of andere afwijkingen) 
tijdig te onderkennen en zodoende de a.s. partner daarvan in kennis te 
stellen, waarna de mogelijkheid open zou liggen het huwelijk (al dan 
niet tijdelijk) uit te stellen. In sommige landen, zoals Denemarken, 
bestonden dit soort wettelijke verplichtingen voor aanstaande echtge
noten al. Men beoogde hiermee de verbreiding van geslachtsziekten te 
voorkomen en de besmetting van 'onschuldige en onwetende' vrouwen te 
belemmeren. Ook hoopte men dat mensen met een tuberculeuze aanleg of 
andere (erfelijke) aandoening zo weerhouden werden een gezin te 
stichten. De Rein Leven Beweging heeft gedurende vele jaren zo’n wet
telijke regeling van geneeskundig onderzoek voor het huwelijk bepleit, 
al stelde zij wel, dat het aanstaande echtgenoten niet verbóden mocht
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worden te huwen, indien zij van elkaar wisten, dat zij na onderzoek 
ziek bevonden waren. Dié beslissing was weer een zaak voor het eigen 
geweten. De beweging meende, dat er van het geneeskundig onderzoek een 
waarschuwende en preventieve werking uit zou gaan. Ook in 1910 en 1911 
stuurde de beweging een adres hierover naar de Koningin en de Tweede 
Kamer. De wettelijke regeling kwam echter nooit tot stand.

In 1912 werd er op de algemene vergadering besloten de Centrale
61

Commissie uit te breiden van 5 naar 7 leden. Ook werd een motie aan
genomen over de onrechtvaardigheid van de nederlandse huwelijkswetge
ving. Zij luidde als volgt:

'1. De tegenwoordige Nederlandsche huwelijkswetgeving neemt 
het achterlijke en uit menselijk oogpunt afkeurens- 
waardige standpunt in van achterstelling van de Vrouw 
tegenover de bevoorrechting van den Man.

2. De Rein Leven Beweging acht zich geroepen, krachtens het 
door haar ingenomen standpunt inzake het huwelijk, tegen 
dezen misstand in de huwelijkswetgeving te protesteren.

3. De Rein Leven Beweging acht zich voorts geroepen, ter 
hooghouding en meerdere benadering van haar ideaal 
des huwelijks, pogingen in het werk te stellen om een 
wijziging in de huwelijkswetgeving voor te bereiden.

4. In aansluiting op het voorengaande acht de Rein Leven 
Beweging het noodzakelijk, dat de wetgeving dit begin
sel huidige; gelijkwaardigheid van man en vrouw in het

62huwelijk'.
Hiermee werd de heersende mening over het huwelijk binnen de beweging 
goed weergegeven. Vooral de bevoogding van de vrouw was zowel de voor
standers van het vrije huwelijk als de wettelijk gehuwden binnen de be
weging een doorn in het oog.

Een gunstig jaar voor de beweging was 1913. Zij groeide nog steeds.
In Belië werd een neutrale Rein Leven Beweging opgericht, die echter

63veel tegenwerking van de Rooms-Katholieke kerk op haar weg vond.
In 1913 vond de tentoonstelling "De Vrouw 1813-1913" plaats. De Rein 
Leven Beweging was ook daar vertegenwoordigd en ondervond veel belangstel
ling. Ondertussen ging het werk onverminderd voort, al bestond dat meer 
uit het houden van lezingen en het polemiseren met tegenstanders, zoals 
met Dr. Rutgers over het gebruik van nieuw-malthusiaanse middelen, 
dan uit het z.g. reddingswerk uit de beginjaren.
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De Nieuw-Malthusiaanse Bond werd in de kolommen van Levenskracht fel 
bestreden. Er werd gepleit voor een 'vrije omgang' tussen jongens en 
meisjes. Dat was een zaak, die ook in de jeugdbeweging veel aandacht 
kreeg en langzaam ingeburgerd raakte. Onder vrije omgang werd verstaan
het gezamenlijk mogen optrekken van jongens en meisjes zonder bevoog
dend toezicht. Daarbij werd dan wel bedoeld een reine omgang, eerlijk, 
open en kameraadschappelijk, zonder flirt. Jongens en meisjes moesten 
niet meer gescheiden gehouden worden, waardoor de nadruk op de sexuali- 
teit juist versterkt werd.

In 1914 kreeg de Rein Leven Beweging eindelijk vaste voet in het
zuiden van het land. In Breda werd een groep opgericht. Zij klaagde in
haar jaarverslagen echter herhaaldelijk over gebrek aan belangstelling.
voor de rein leven-idealen in het zuiden. In datzelfde jaar riep Van

65Mierop in Levenskracht op tot een poging het terrein te verbreden.
Hij wilde een organisatie in het leven roepen voor jongelieden, die 
op brede humanitaire grondslag zou stoelen. Vier hoofdpunten : geheel
onthouding, vegetarisme, tabaks-bestrijding en rein leven zouden bij 
moeten dragen tot verheffing van het persoonlijke en algemene levenspeil. 
Van Mierop's oproep appelleerde aan overeenkomstige gebruiken binnen 
de opkomende jeugdbeweging. De vrije jeugdbonden ondervonden veel invloed 
van het christen-anarchisme en de humanitaire stromingen en ontwikkel
den een levensstijl , die veel affiniteit vertoonde met die van de 
christen-anarchisten. Tot die levensstijl behoorden de vrije kameraad
schappelijke omgang tussen jongens en meisjes, geheelonthouding, vege
tarisme, het dragen van reform-kleding, liefde voor de natuur , wandel-

66tochten en ontspanningsavonden met declamatie en toneel. Harmsen be
schrijft de vrije jeugdbonden die invloed ondergingen van de christen- 
anarchisten: de Socialistische Jongelieden Bond (S.J.B.), de lezers 
van de Kweekelingen-Bode (K.B.), de Kweekelingen Geheelonthouders Bond 
(K.G.O.B.) en, na 1912 de Jongelieden Geheelonthouders Bond (J.G.O.B.). 
(Alleen op het gebied van het anti-militarisme weken de K.B. en de
K.G.O.B. af van de christen-anarchisten; de J.G.O.B. daarentegen was

67wel sterk anti-militaristisch).
'Na 1 augustus 1914 bedankten er nogal wat leden , waarschijnlijk 

door het uitbreken van de wereldoorlog. Uit de nummers van Levenskracht 
bleek een huiver bij veel schrijvers voor de onzekere toekomst.
Van Mierop verbleef een jaar in het buitenland met zijn vrouw, Ortt nam 
zolang de redactie waar. De Centrale Commissie gaf gedurende de oorlogs
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jaren een blad uit voor gemobiliseerde militairen. Achtereenvolgens 
verschenen Mobiel I , Mobiel II , en Mobiel III. Het waren propagan
dabladen om te militairen te waarschuwen voor de verlokkingen van 
prostitutie en de gevaren van geslachtsziekten.

In 1915 vond er, vanwege de oorlogstoestand geen algemene vergadering
plaats. In 1916 wel , maar in het jaarverslag was duidelijk te horen, dat
de beweging te lijden had van de oorlogstoestand. Men ging lezingen voor
militairen organiseren. Verder werden er in 1916 verzoeken tot alle grote
landelijke dagbladen gericht om geen advertenties van z.g. 'deskundigen'
(aborteuses) en 'masseuses' meer op te nemen. Ook werd de kranten gevraagd
te stoppen met het plaatsen van advertenties voor nieuw-malthusiaanse
middelen. Alle aangeschrevenen reageerden , maar hun reactie was vrij lauw;
ze ontkenden de plaatsing of beloofden er wat aan te doen. Er veranderde 

68weinig.
Op de jaarvergadering van 1916 kwam het tot een treffen tussen

69Ds. A. Klaver en Lod. van Mierop. Klaver , al zeven jaar voorzitter
van de Centrale Commissie had in het blad Vrije Vroomheid kritiek geuit 
op het "Vrije Menschen Verbond" en haar blad De Vrije Mensch (het Vrije 
Menschen Verbond was voortgekomen uit de Internationale Broederschap, 
zie pag. 8 ). Van Mierop had daarin geschreven over de noodzaak van 
terreinverbreding ; voor een betere maatschappij was een samensmelting 
van humanitaire idealen onontbeerlijk. Klaver had in Vrije Vroomheid ge
schreven : 'Laat me het hier even memoreeren; De Rein Leven-beweging 
heeft met dit vrije menschen-verbond niets uitstaande; de samenkoppeling 
van "geweldloosheid, militaire dienstweigering, geheelonthouding, vleesch
loze voeding en geslachtelijke zelfbeheersching" gaat niet van haar uit,
en is mij persoonlijk niet sympatiek. Blijkt de meerderheid der beweging

70zich te richten naar deze koers, dan is mijn tijd van heengaan gekomen'
Het was een herhaling van het conflict uit 1905 - 1906. De schijn, dat 
de Rein Leven Beweging geconfisceerd was door de christen-anarchisten 
zat Klaver niet lekker. Van Mierop was vooral gebelgd over het feit, dat 
Klaver zijn uitspraken in een ander orgaan had gedaan, in plaats van zijn 
bezwaren op de vergadering uiteen te zetten. Klaver betreurde het, dat 
door zijn uitspraken de indruk was gewekt, dat de Rein Leven Beweging 
niet neutraal zou zijn. Hiermee werd op de vergadering genoegen genomen.

Op dezelfde vergadering werd ook de kwestie besproken omtrent de 
amsterdamse onderwijzer A.A. de Jong. Deze was ontslagen, omdat hij 
principieel in een vrij huwelijk leefde. Van Mierop diende een motie 
in waarin de handelwijze van B en W van Amsterdam werd afgekeurd,
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overwegende dat ' de Heiligheid en eerbiedwaardigheid van het huwelijk
onafhankelijk zijn van de bij het sluiten plaats gehad hebbende forma-

71liteiten'. De voorzitter (Klaver) raadde ten stelligste af de motie 
aan te nemen , daar de buitenwereld het zou kunnen opvatten als propa
ganda voor het vrije huwelijk (waarmee de Rein Leven Beweging haar neu
traliteit zou verliezen). In een referendum onder alle leden van de bewe
ging werd de motie-Van Mierop afgewezen. Maar de zaak kreeg een vervolg, 
want Klaver had zich uitermate geërgerd aan de kwestie. Wéér zorgde het 
vrije huwelijk voor onmin in de gelederen. Klaver liet zich in de 
Middernachtzendellng , het orgaan van de Middernachtzending (een 
orthodox christelijke vereniging voor prostitutie-bestrijding) , onder 
het kopje 'een sprekend besluit' opnemen, dat hij vooral door de actie 
van Van Mierop inzake het vrije huwelijk , waarvoor hij geen verant
woording wenste te dragen , alsook door verschillende uitlatingen van
de 'anarchistische agitator' Van Mierop in Levenskracht , het voorzitter-

72schap van de Rein Leven Beweging wenste neer te leggen. Ook bedankte
hij als lid van de beweging. De Centrale Commissie reageerde net een brief

73in de Middernachtzendellng en in haar eigen gedeelte in Levenskracht.
Zij stelde , dat het referendum reeds voor Klavers beslissing had uitge
wezen t dat Van Mierop's motie verworpen was. Dit was dus geen argument 
voor Klaver , om zijn voorzitterschap neer te leggen. Bovendien, zo 
schreef de Centrale Commissie , leek het er meer op of Klaver een per
soonlijke wrok jegens Van Mierop uitte door deze handelwijze, want hij 
moest niet vergeten, dat Van Mierop's uitlatingen in zijn maandblad 
voor zijn eigen rekening waren en niet op het conto van de Centrale 
Commissie van de Rein Leven Beweging te schrijven waren. De Centrale 
Commissie benadrukte nogmaals de neutraliteit der beweging :
'Wij kennen en waarderen in onze vereeniging Orth. en Vrijz. Christenen, 
Joden , R .-Katholieken , Theosofen , Socialisten , Conservatieven , enz.
van wie ook in de jaargangen van Levenskracht verschillende beschouwingen

74tot uiting kwamen en naar wij hopen meerdere zullen volgen.
Vanaf 1 Januari 1917 werd de redactie van Levenskracht gedeeld 

door Van Mierop en zijn vrouw Truus van Mierop- Mulder, Het jaar 1918 
was het 'topjaar' van de beweging. Na afloop van de oorlog was er een 
grote behoefte aan de bestrijding van de gevolgen van de sexuele uit
spattingen gedurende de oorlogsjaren. Geslachtsziekten namen schrikbarend 
toe en de prostitutie tierde weliger dan ooit. In juli van dat jaar bereik
te de Rein Leven Beweging haar recordaantal leden : 615. Natuurlijk bleef 
het , gemeten naar de totale bevolking van Nederland, een klein groepje ,
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maar enige bekendheid had de beweging wel gekregen , gezien de toch wel
75regelmatig terugkerende reacties in de pers.

Overigens rommelde het in 1918 weer in de beweging. Van verschillende
kanten klonk de roep om aanpassing en wijziging van de beginselverklaring,
die al sinds 1905 onveranderd was gebleven. Op de algemene vergadering van
20 Januari 1918 betoogde Ortt , dat door de strakke formulering van de
beginselverklaring , hij zich destijds genoodzaakt had gezien van het
lidmaatschap af te zien , hoe sympathiek het werk van de beweging hem ook 

76was. Ook anderen wezen op de onverenigbaarheid van de beginselverklaring
en h u n  eigen principes ; men memoreerde het feit, dat de Etiese Kring
voor "Reiner Leven in het Gooi , al jaren geleden ook vanwege onvrede met
de beginselverklarlng opgericht was. De algemene vergadering besloot tot
benoeming van een commissie tot wijziging van de beginselverklaring.
Ortt zei, hierdoor verheugd te zijn en weer toe te willen treden tot de
beweging. In de commissie zaten : F. Ortt, Elbrink, Kool, C.J. van Beemen,

77v.d. Tol, Helmus en namens de Centrale Commissie Lod. van Mierop.
In Levenskracht verscheen een oproep aan alle leden om eventuele 

bezwaren tegen de beginselverklaring schriftelijk bekend te maken.
In het augustusnummer van Levenskracht verscheen een ontwerp voor statu
ten en beginselverklaring voor de Rein Leven Beweging, van de hand van 
de commissie tot wijziging. Artikel 2 omvatte de nieuwe beginselverkla
ring. Op een door de Centrale Commissie belegde buitengewone algemene 
vergadering op 20 oktober 1918 werden de nieuwe statuten met de beginsel
verklaring , met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Artikel 2 luidde: 

'De R.L.-B. stelt als Beginsel het streven naar sexuele 
reinheid.
Zij aanvaard als ideaal een persoonlijk en maatschappe
lijk leven volgens deze norm :
a. De Geest voere heerschappij , naar Rede en Geweten , 

over zinnen- en zieleleven , zonder de normale lichaams- 
en zielsbehoeften te miskennen.

b. Voortplanting , niet zingenot , is het oorspronkelijke 
en wezenlijke doel van geslachtsgemeenschap.

c. De mensch is tot geslachtsgemeenschap alleen dan ge
rechtigd, wanneer deze plaats vindt uit liefde , in 
huwelijk , naar wederzijdsch verlangen , rekening 
houdend met mogelijke schadelijke gevolgen voor geeste
lijk en lichamelijk welzijn der betrokken personen

78zelven en hun nakomelingschap'.
In deze beginselverklaring kwam de verantwoordelijkheid van het éigen ge
weten der betrokken personen meer tot zijn recht.
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c. Velddagen van de Rein Leven Beweging
Op 30 september 1906 werd in de bossen bij Bloemendaal de eerste 

velddag van de Rein Leven Beweging gehouden. De bedoeling was, de leden 
van de beweging op ongedwongen wijze met elkaar in contact te brengen 
en zo de gemeenschappelijke werkzaamheden te versterken. De velddag van 
1906 werd een succes en daarom werd dit initiatief herhaald. Ieder jaar 
vanaf 1906 tot 1929 werd er in de zomermaanden een velddag georganiseerd.

Het houden van velddagen sloot aan bij de gebruiken van de jeugdbe
weging. De liefde voor het 'erop uit trekken in de vrije natuur' in 
'vrije omgang' tussen beide sexen , zoals die bij de K.G.O.B. en de J.G.O.B. 
bestond, was ook duidelijk aanwezig in de Rein Leven Beweging.

In de beginjaren werd een velddag begonnen met actie naar buiten toe; 
men colporteerde met Rein Leven en maakte propaganda-tochten door stad of 
dorp. Deze bedrijvigheid werd al gauw minder en verdween uiteindelijk. De 
nadruk kwam nu meer te liggen op het samen-zijn en de bevordering van de 
eenheid in de beweging. Deze tendens hield gelijke tred met het teruglopen 
van het reddingswerk in kroegen,  op straat en op stations,  en met de 
aandacht voor de persóónlijke ver-reining.

De velddagen werden gehouden in het westen of in het centrum van het 
land, Meestal zocht men een terrein in bos- of heidegebied of in de duinen.
Een van te voren besproken schuur, tent of zaal moest uitkomst bieden, 
wanneer het weer tegenviel. Na de eerste jaren, waarin de Centrale Commissie 
de velddagen organiseerde , werd het een gewoonte , dat één van de groepen 
die taak op zich nam. Bij toerbeurt werden de dagen dan door Groep Den Haag, 
Groep Utrecht of Groep Haarlem georganiseerd.

Het programma zag er meestal als volgt uit: de leden, die per trein 
arriveerden, werden op de perrons opgewacht door leden van de organiserende 
groep, herkenbaar aan een nummer van Levenskracht in de hand. Daarna trok 
men gezamelijk naar de afgesproken plaats. 's Ochtends werd er , na de ver
welkoming door de Centrale Commissie, meestal een spreekbeurt gehouden.
De lezingen en spreekbeurten gingen over rein leven-onderwerpen of over 
onderwerpen die raakvlakken hadden met de belang e n  der beweging. Lod. van 
Mierop , Titia van der Tuuk , professor van Rees en later G. Roosink waren 
veel gevraagde sprekers. Maar ook buitenstaanders met sympathiserende idee- 
en vervulden soms een spreekbeurt zoals Clara Meijer-W ichmann (over het 
huwelijksrecht). De spreekbeurten werden afgewisseld door zangkoortjes, decla
matie of een zinnespel (een allegorisch, moraliserend toneelstuk). In latere 
jaren kwam er meer aandacht voor het culturele aspect en het gezelligheids- 
element ; bet aandeel van muziek en declamatie nam toe. Ook was er natuur
lijk ruimte voor onderlinge gedachtenwisseling op een informele wijze.
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Zo was er bijvoorbeeld op de velddag van 1910 een dame, die voorstelde een
insigne te laten maken met een propagandatekst voor de Rein Leven Beweging
erop, dat ieder lid altijd zichtbaar zou kunnen dragen; een soort button

79'avant la lettre' dus. Maar haar voorstel vond geen instemming.
Na 1914 kwam de gewoonte in zwang om op velddagen rei-dansen en volks- 

dansen uit te voeren met de aanwezigen. Hierin zag men geen gevaar, maar 
een mogelijkheid tot ontspanning en verbroedering. Dit in tegenstelling tot 
de normale dans, waarover in de kolommen van Levenskracht heftig gede
batteerd werd; de meeste aanhangers van rein leven neigden naar afkeuring 
van de gewone dans.

Verder werden er tijdens de velddagen spelletjes gedaan , waarbij 
jonge en oud even enthousiast mee deden. Tussen de middag at men de mee
gebrachte lunch op in de vrije natuur en daarna was er 's middags een 
soortgelijke programma als 's ochtends. De Centrale Commissie sloot de 
dag af met enkele mededelingen en vermaningen. Sommige groepen hadden de 
gewoonte om daarna gezamelijk te gaan dineren in een vegetarisch restaurant 
(bijvoorbeeld bij "Pomona") .

Vanaf 1917 bad men de beschikking over een eigen strijdlied', hetgeen 
geschreven was door Truus van Mierop-Mulder en op muziek gezet was door 
Hugo Nolthenius. In het vervolg werd iedere velddag (en iedere vergadering) 
geopend en afgesloten met :

' Wij willen reinheid brengen, 
waar zonde welig groeit;
Wij willen ieder tonen,
Waar hoogst geluk op bloeit.
En zal men ons bespotten,
Bekladden onze vaan- 
Al noemt men ons ook zotten,
Wij blijven moedig staan.

W ij zullen steeds getuigen,
Hoe slechts door reinheids macht 
Eenmaal het licht zal rijzen 
In zonde's duist'ren nacht.
En wil men ons niet horen,
Niet volgen onze baan-
Geen nood ! Geen moed verloren,
Wij zullen voorwaarts gaan !
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Waar nu oned'le hartstocht 
Des mensen doen bestuur !
Daar willen wij doen stralen 
Dor liefde heilig vuur.
Het schijn een edel pogen 
Aan wie van verre staan-
Komt , eendracht schept vermogen :

80durven alles aan ! '

In 1922 werden de velddagen opgesplitst ; voor de leden, uit het noor
den werd er een aparte velddag georganiseerd , omdat het voor velen van hen 
bezwaarlijk was zo'n verre reis te ondernemen. De eerste noordelijke veld
dag vond plaats in Rolde , terwijl de landelijke dat jaar in Aerdenhout was 
Het systeem van aparte noordelijke velddagen bleef bestaan en in 1923 
waren er zelfs drie velddagen : één in Bilthoven (de landelijke), één in 
Zeegse (de noordelijke) en één in Olterterp , welke een speciale propagan- 
davelddag was. Op deze dag in Olterterp kwamen ruim 150 mensen. Veel J.G.O.B.- 
ers en A.J.C.-ers (de jeugdorganisatie van de S.D.A.P.) waren hier aan
wezig. In Friesland was een krachtige jeugdbeweging en de rein leven
idealen sloegen er goed aan.

In die tijd was er een betrekkelijk actieve rein leven-groep in Fries
land , met een vurig élan. Gepleit werd voor Fries-talige sprekers en de 
verslagen in Levenskracht verschenen soms gedeeltelijk in het Fries , onder 
het motto 'Reine ljeafde is it heegste en it béste yn in minske libben!

Op 11 juni 1926 werd in Soest op de algemene velddag het 25-jarig 
bestaan van de Rein Leven Beweging feestelijk herdacht. Op hun beider verzoek 
werden Lod. van Mierop en Truus van Mierop-Mulder niet speciaal gehuldigd 
voor hun grote aandeel in de rein leven-strijd.

De laatste velddag vond plaats in september 1929. Het ledental der 
beweging was toen al sterk teruggelopen. Het aantal velddagbezoekers 
schommelde meestal tussen de 50 en 100 personen , maar na 1920 nam hun 
aantal jaarlijks af. Op 29 juni 1930 was er nog een velddag gepland , 
maar door het overlijden van Van Mierop vlak vóór die datum , voelde 
de Centrale Commissie zich genoodzaakt de dag af te gelasten, uit 
piëteit met de familie Van Mierop. Daarmee was het definitief afgelopen 
met de velddagen.
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d. De Rein Leven Bibliotheek en de brochurehandel
In 1903 begon de christen-anarchistische drukkerij "Vrede" met de

uitgave van een serie boeken en brochures (waaronder enkele op schrift
gestelde toespraken) onder de naam "Rein Leven Bibliotheek". Alle werken
handelden over het geslachtsleven in de geest van de Rein Leven Beweging.
Zo werden er gedrukt : Over het liefdeleven van J.J. Hoogerwerff en
Aan mijn zusje, brief over het geslachtsleven van Felix Ortt. Op het
algemene samenzijn van actieve rein leven-aanhangers op 30 augustus 1903

81stelden enkele aanwezigen vragen over de uitgaven van "Vrede".
Herman Fimmen en Edo Fimmen vroegen zich af, waarom "Vrede" deze uitgave 
onder de naam der beweging liet verschijnen. Van Mierop betoogde , dat de 
beweging geen geld had om het zelf te doen ; hij erkende echter dat "Vrede" 
er beter toe had gedaan een andere naam te nemen , bijvoorbeeld "Sexueel 
Leven Bibliotheek". Op voorstel van E. Fimmen uitte de vergadering de eis, 
dat de beweging de morele verantwoording zou dragen voor de uitgaven van 
de Rein Leven Bibliotheek. De drukkerij "Vrede" wenste die verantwoording 
echter niet af te staan en ging door met de uitgaven. De boeken en bro
chures , die bij "Vrede" verschenen ademden volledig de rein leven-geest 
en voerden geen propaganda voor andere humanitaire stromingen als zodanig. 
Maar ondanks de bewering van de christen-anarchisten , dat er dus van geen 
vermenging van stromingen sprake was , zat het de anderen in de beweging 
niet lekker. Toen in 1905 de scheiding der geesten zich begon af te teke
nen tussen de christen-anarchisten en de orthodoxe christenen binnen de 
beweging gebruikten de laatsten deze naamsovereenkomst als een bewijs 
van de usurpatie van de Rein Leven Beweging door de "Vrede-mannen".
Huizinga schreef in Rein Leven : 'De Rein Leven Beweging heeft niet de 
minste verantwoordelijkheid voor de inhoud der bibliotheek daar zij alle

' 82controle daarop mist. Dat was ook zo en natuurlijk was het voor de
buitenwacht verwarrend , dat er bij "Vrede" een boekenserie bestond met
dezelfde naam als Rein Leven Beweging, en de indruk dat beide zaken uit
één koker kwamen werd erdoor versterkt. Huizinga liet naar aanleiding van
het verschijnen van Ortt’s boekje Een zedelijke plicht der ouders (no. X
uit de Bibliotheek voor Reiner Leven) een vetgedrukt "Protest"

83afdrukken in Rein Leven.
De drukkerij "Vrede” bleef echter doorgaan met de uitgave van de 

Bibliotheek voor Reiner Leven. Na de opheffing van Rein Leven werd er 
over de kwestie niet meer getwist in Levenskracht. Blijkbaar had het 
grootste deel der beweging er nu vrede mee. Bovendien was er nooit be
zwaar gemaakt tegen de inhoud van de Bibliotheek voor Reiner Leven.
Na de reorganisatie van de beweging in 1908 bleek de humanitaire en
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christen-anarchistische stroming sowieso sterker te zijn geworden in 
de Rein Leven Beweging.

Toen in september 1910 de drukkerij "Vrede" werd opgeheven,  ging 
de uitgave van de Bibliotheek voor Reiner Leven over naar de uitgeverij 
"Chreestarchia" in Soest.

Naast de Bibliotheek voor Reiner Leven, die dus niet onder auspi
ciën van de Rein Leven Beweging stond, had de beweging ook de beschik
king over een eigen boekerij, waaruit de leden boeken konden lenen.
Tot het oprichten van een eigen bibliotheek was al in 1905 besloten , 
maar het zou nog tot 1910 duren voor het plan verwezenlijkt werd. In 
Levenskracht verschenen lijsten met titels van de Uitleenboekerij van 
het Genootschap Chreestarchia te Soest. Behalve werken op religieus, 
opvoedkundig en humanitair gebied , had deze boekerij een aparte rein 
leven-afdeling met daarin alle delen van de Bibliotheek voor Reiner 
Leven , maar ook boeken van bijvoorbeeld Tolstoj, Dr. S . Sperry,
Dr. Mary Wood Allen en Dr. Aletta Jacobs (van de laatste b.v de 
Anatomische Atlas van da Vrouw; uiteraard géén boeken over geboorte
beperking). De boeken werden op aanvraag naar de leden van de Rein Leven 
Beweging opgestuurd en konden een maand worden gehouden. Elke twee jaar 
verscheen er een lijst met aanvullingen , nieuwe aankopen en schenking
en in Levenskracht. In 1924 had de bibliotheek 215 nummers over sexuali- 
teit voorradig.

In Levenskracht verschenen regelmatig lijsten met een 'K rieties 
litteratuur -overzicht" van de hand van Van Mierop. Hij gaf daarin een 
overzicht van werken , die er bestonden op het gebied van de sexualiteit 
en daarnaast gaf hij dan aan in hoeverre zij strookten met de opvattingen 
binnen de Rein Leven Beweging. Er werd veel aandacht besteed aan litera
tuur in Levenskracht. Herhaaldelijk werd er gewezen op het gevaar van 
'zwarte litteraire kunst' oftewel 'het papieren gevaar'. Slechte romans 
of pornografische vertellingen waren een groot gevaar voor het volk.
Iedere maand stonden er recensies in Levenskracht , voornamelijk geschre

ven door Ortt, Van Mierop en Truus van Mierop. Daarin werd dan bijvoor
beeld gewezen op het gevaar, dat een boek als Ellen Key's De Ethiek van 
Liefde en Huwelijk vormde , dat ogenschijnlijk in overeenstemming was met 
de rein leven-idee, voor de onschuldige lezer.84 Vanuit rein leven-stand- 
punt was Ellen Key té toegeeflijk op het gebied van de sexualiteit en
kende zij een té grote rol toe aan sexueel genot binnen de huwelijks- 

85relatie.
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e. Contacten met gelijkgezinde verenigingen
Behalve de Rein Leven Beweging, waren er op het gebeid van de sexuele 

ethiek en de zedelijke verheffing van de mens meer verenigingen en orga
nisaties in Nederland. Het meest bekend is de Nieuw-Malthusiaanse Bond ge
worden , maar behoudens enkele punten van overeenkomst met de Rein Leven 
Beweging , waren er té veel ver- en geschilpunten om ook maar de kleinste 
samenwerking mogelijk te maken. Over de discussies tussen de Rein Leven 
Beweging en de Nieuw-Malthusiaanse Bond wordt in hoofdstuk IV gesproken.

Organisaties , waar de Rein Leven Beweging meer overeenkomsten mee 
had , waren de Nederlandsche Middernachtzendings Vereeniging (opgericht 
in 1888) , de Vereeniging tot bestrijding van Prostitutie en het 
Nationaal Comité tot bestrijding van de handel in Vrouwen . De genoemde 
organisaties waren orthodox christelijk en hadden een smaller werkterrein 
dan de Rein Leven Beweging , maar voor sommige acties werden de krachten 
onderling gebundeld. De algemeen secretaris van de Middernachtzendings 
Vereeniging , J. Velthuijsen jr. , schreef regelmatig bijdragen voor 
Levenskracht, waarin hij de nadruk legde op de christelijke eis van een 
rein geslachtsleven. Daarnaast was er nog de Vereeniging tot bestrijding 
van het Nieuw-Malthusianisme (opgericht in 1898), waarin I. Hooykaas ,
Dr. H. Pinkhof en Ds. H . Pierson een vooraanstaande rol speelden. Met deze 
vereniging had de Rein Leven Beweging veel contact. In 1911 bepleitte 
Van Mierop op de jaarvergadering het samengaan van de Rein Leven Beweging
met de Vereeniging tot bestrijding van Prostitutie , maar de vergadering

86verwierp het voorstel.
De Rein Leven Beweging had zitting in het in 1912 opgerichte Comité 

ter bevordering van het geneeskundig onderzoek voor het huwelijk , een 
zaak waar de beweging al jaren voor ijverde. Verder zat ze nog in de 
Bond ter behartiging van de belangen van het Kind. Dat was een federatie 
van 35 aangesloten organisaties , waaronder de Rein Leven Beweging.

Voor de rein leven-aanhangers was de relatie drankmisbruik-onzedeliJk- 
heid een overduidelijke zaak. Men ging ervan uit , dat het één niet of 
nauwelijks los van bet ander te zien was. Iemand , die door alcohol bene
veld was , zou minder weerstand kunnen bieden aan verleidingen op sexueel 
gebied. Ook binnen het huwelijk, leidde drankmisbruik tot onzedelijk gedrag. 
De beheersing was zoek, daar waar de drankduivel kwam kijken. De bestrij
ding van drank en onreinheid kon dan ook het beste gecombineerd worden. 
Zodoende waren er veel contacten met de in 1897 door professor J. van Rees 
opgerichte Algemeene Nederlandsche Geheelonthouders Bond (A .N.G.0.B.).
Het was een radicale drankbestrijdingsorganisatie met een humanitaire 
en anarchistische inslag. Er werden over en weer lezingen voor eikaars
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leden en men opreerde regelmatig gezamenlijk naar buiten toe.
Ook met de in 1912 opgerichte Jongelieden Geheelonthouders Bond , 
de Orde van Goede Tempelieren en de Nederlandsche Bond van Abstinent 
Studeerenden (N.B.A.S.) waren veel contacten. Via de drankbestrijding 
had de Rein Leven Beweging ook een ingang in de hierboven genoemde jeugd
bewegingen. Daarin stond men op dezelfde lijn.

Op 19 maart 1912 werd het Comité voor moederbescherming en sexueele
hervorming opgericht , in navolging van een soortgelijke vereniging in 

87Duitsland. Dit comité zou de aanzet moeten vormen tot een vereniging.
Tot de ondertekenaars van een circulaire van het comité behoorden o.a.
Mr. S . van Houten , het echtpaar Rutgers-Hoitsema , W. Drucker en Lod. 
van Mierop. Het comité had als doelstelling een verbeterde wetgeving te 
bewerkstellen voor de vrouw en de ongehuwde moeder , bestrijding van 
prostitutie en in gevallen waar dat nodig was pleiten voor beperking van 
het kindertal. Het gebruik van voorbehoedsmiddelen werd niet aangeprezen 
of veroordeeld ; onthouding van gemeenschap ter voorkoming van zwanger
schap werd wel genoemd. Het grootste deel der ondertekenaars stond echter 
bekend als vurig voorstander van de nieuw-malthusiaanse middelen en het 
wekte dan ook bevreemding bij velen binnen en buiten de Rein Leven Bewe
ging,  dat Van Mierop bij de oprichting van het comité was geweest.
Hij schreef in Levenskracht , dat hij persoonlijk en niet als functiona
ris van de beweging de oproep had ondertekend. Volgens hem kon eenieder 
op zijn eigen wijze werken aan een verbeterde positie van de vrouw en 
moeder. De strekking van de circulaire was niet in strijd met zijn prin
cipes , aangezien het nieuw-malthusianisme niet werd gepropageerd. Het 
beperken van het kindertal achtte hij in bepaalde gevallen zeer wenselijk, 
bijvoorbeeld als de gezondheid van de moeder in het geding kwam. Hij zei 
een bestrijder van gezinsbeperking in het algemeen te zijn , maar hij
'richtte zich niet minder krachtig tegen de bestrijding van alle geboorte- 

88beperking'. Bovendien stelde Van Mierop 'tegenover de onredelijke en
onzedelijke eis van verplichte kinderverwekking , zonder enig voorbehoud,

89aan ieder individu als mens: het persoonlik recht van gezinsbeperking'.
Dit antwoordde hij aan Dr. D. Snoeck Henkemans , die als vertegenwoordiger 
van de Vereeniging tot bestrijding van het Nieuw-Malthusianisme , hem in 
Levenskracht heftig verweet van zijn principes afgedwaald te zijn.
Snoeck Henkemans stond op het standpunt , dat het verwekken van kinderen 
op geen enkele wijze beperkt mocht worden, aangezien het zondig was tegen 
God's wil in te gaan. Van Mierop (en meerderen met hem in de Rein Leven 
Beweging) heeft deze stelling altijd bestreden; voor hem was de christe
lijke eis kinderen voort te brengen (ongeacht de mate van ziele-eenheid
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in een huwelijk) even immoreel als de moedwillige beperking van het 
kindertal door kunstmatige middelen. Hij zag de geslachtelijke onthouding 
als de enige moreel toelaatbare mogelijkheid.

Naast de contacten met bovengenoemde organisaties was de Rein Leven 
Beweging nog vertegenwoordigd in het Comité van Actie voor verbeterde 
huwelijkswetgeving, en maakte zij vanaf 1919 deel uit van de Broeder
schapsfederatie , een organisatie , waarin verschillende humanitaire 
verenigingen zich aaneengesloten hadden.

f. De Studenten Vereeniging Rein Leven en de Rein Leven Beweging in het 
buitenland
Op 13 november 1902 werd door een groep Amsterdamse studenten (waar

onder zeven vrouwelijke) een vereniging opgericht onder de naam Amster- 
damsche Studenten Vereeniging Rein Leven.  Het was een vereniging met een 
bestuur , statuten , leden en ere-leden; in feite beter georganiseerd 
dan de Rein Leven Beweging toen was. De Amsterdamsche Studenten Vereeni
ging bleef los staan van de Rein Leven Beweging, hoewel doel en princi
pes hetzelfde waren. De studenten wilden een 'sexueel rein leven versprei-

90den , in het bijzonder onder studenten'.
In de vereniging zaten A . Kropveld , toen nog aankomend arts en 

S . Diamant, beiden later zeer actief in de Rein Leven Beweging. De vere
niging nam al spoedig de naam "Ethos" aan. Professor J. van Rees werd tot 
ere-lid benoemd. De studenten bespraken het sexuele vraagstuk in kleine 
groepjes , behandelden de rein leven-ideëen in de studentenpers en 
trachtten prostituees op het rechte pad te brengen. Ze kregen erg veel 
kritiek in de universitaire wereld. Zelfs de rector-magnificus toonde 
zich geschokt door hun optreden , maar volgens Van Rees was dat alleen 
maar een bewijs , hoezeer het nodig was in de studentenwereld een steen 
in de vijver te werpen. Al snel verdwenen de berichten over "Ethos" uit 
het correspondentieblad der Rein Leven Beweging. Van sommigen , zoals 
Kropveld en Diamant is bekend , dat ze na de afsluiting van hun studie 
hun rein leven idealen verder vanuit de Rein Leven Beweging verkondigden. 
Hoezeer men in de universitaire wereld angstig aankeek tegen de Rein Leven 
Beweging en de idealen, die zij voorstond , beschrijft Annie Romein-Ver 
schoor , die hoewel in ’ t geheel niet tot de Rein Leven Beweging behorend
maar wel als progressief bekend staand , op een tentamen door een bezorgde

v , 91hoogleraar werd gevraagd of ze wel wèttelijk ging trouwen.
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Ook in het buitenland kreeg de Rein Leven Beweging voet aan de grond.
92Al in 1902 werd er in Rein Leven geopperd een 'inval ln België' te wagen.

Het zou echter nog tot 1912 duren , voordat daar een organisatie van de 
grond kwam. Inmiddels stond men al die jaren ln contact met de publicist 
Edward Peeters uit Oostende , die ijverde voor de rein leven-zaak. Mede 
door toedoen van Van Mierop,  die lezingen hield in verschillende Vlaamse
steden , werd op 11 november 1912 de Neutrale Rein Leven Beweging in België

93 94opgericht. Vanaf Juli 1913 kreeg zij een eigen gedeelte in Levenskracht.
Daarin verschenen regelmatig artikelen in het Frans van "La Vie Pure". 
Voorzitter van de Belgische beweging was Mr. Fr. Wittemans , een advocaat 
uit Antwerpen. Algemeen secretaris was Leop. Meyer uit Brasschaet. Het 
bestuur bestond verder uit mevrouw Vöute , J .  Claessens , A . Coomans ,
M . Orban , Ds. G.A. van Brugghen en Dr. P. van Oye. De beginselverklaring 
was gelijk aan die van de Nederlandse zusterorganisatie. Al gauw ontston
den er afdelingen in Antwerpen, Brussel en Gent. Vanuit Nederland werden 
regelmatig lezingen verzorgd. De Belgische Rein Leven Beweging ondervond 
veel tegenwerking van de plaatselijke Rooms-Katholieke kerk , welke be
zwaren maakte tegen het neutrale karakter van de beweging. In de katho
lieke pers werd dan ook niet altijd even lovend over hen geschreven.

Aan de werkzaamheden van de Belgische beweging kwam echter al spoe
dig een einde, toen de oorlog uitbrak in 1914. ln 1916 klaagde de Centrale 
Commissie in Levenskracht , dat alle contact met de Belgische zustervere
niging verbroken was. Na de oorlog kwam de beweging in België zeer moei
zaam weer op gang om verder een kwijnend bestaan te leiden. Een goed wer
kende beweging was er niet meer. In 1920 werd daarom een Zuid-Nederlandse
tak van de Rein Leven Beweging opgericht , met een eigen Centrale Commissie

95die het hoofdbestuur van de Belgische organisatie moest vormen. Er waren
groepen in Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, Lokeren en Mechelen. Enkele
weken na de oprichting incasseerde de Belgische beweging al een gevoelige
klap : bij een betoging ter herdenking van de Guldensporenslag van 1302 ,
die uitdraaide op een Vlaams-nationalistische demonstratie , werd Herman
van den Reeck , een der actieven in de beweging , tijdens een treffen

96met de rijkswacht doodgeschoten.
De beweging in België verdween langzaam maar zeker van het toneel.

Enkele actieven uit de beweging gingen over naar het in 1928 opgerichte 
Vlaamsche Kruis.  Dat was een organisatie, die de bevordering van de volks
gezondheid in de ruimste zin van het woord ten doel had. Zo streed zij 
tegen alcoholisme en geslachtsziekten , maar ook tegen tuberculose. Het was 
een breder werkterrein , waarin een klein stukje rein leven-arbeid opging.
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De Rein Leven Beweging had van de eerste jaren af al leden in Neder
landsch-Indië, Dat waren 'losse' leden, die vanuit hun verre domicilie de 
beweging steunden en een abonnement op Levenskracht hadden. Op 25 maart
1915 had de oprichting plaats van een Commissie tot voorbereiding van

97den Rein Leven arbeid in Ned. Indië. Bedoeling was de band tussen de 
leden onderling aldaar te versterken, de toestanden op zedelijk gebied in 
Nederlandsch-Indië te bestuderen en eventueel tot samenwerking te komen 
met andere verenigingen ter plaatse. Nadat M. Ehrbecker, een actief lid 
binnen de beweging, naar Nederlandsch-Indië vertrokken was in verband 
met zijn werk, werd er meer vernomen uit de Oost. Bij schreef regelmatig 
bijdragen voor Levenskracht en bracht de leden in Nederlandsch-Indië 
met elkaar in contact. Pas in maart 1923 werd er een Indische groep ge-

98
vormd door de leden. Maar door de enorme afstanden en het relatief 
kleine aantal leden bleef het resultaat niet noemenswaardig.

Zelfs in Zuid-Afrika werd een Witte Kruisvereeniging of Rein Leven 
Beweging gesticht. Deze stond echter niet in nauw contact en had geen 
samenwerkingsverband met de Nederlandse Rein Leven Beweging. Het was 
een orthodox protestantse aangelegenheid. Nederlandse predikanten hadden 
het idee meegenomen uit Nederland en toetreding tot da vereniging ging 
gepaard met de aflegging van een belofte in de kerk. Het orthodoxe ele
ment bleek uit de beginselverklaring die op een "Belofte-Kaartjie" werd 
rondgestuurd:

'Vir lede van die Rein Lewe Vereniging, genoem die Legieon 
van die Witte Kruis. Ik, ondergetekende, vertrouende op 
Jesus as my Saligmaker en Heiligmaker, beloof: -1. Geen 
onreine handeling op my eie liggaam of op die van andere 
te pleeg of toe te laat; -2. My in geen onreine begeertes 
te verlustig; -3. By die ontstaan van onreine gedagtes

0en in versoeking dadelik my toevlug tot die gebed te neem'.

g. Banden met het Christen-Anarchisme en het humanitair idealisme 100
De Rein Leven Beweging vond haar wortels in de christen-anarchistische 

en humanitaire stromingen. Het gros der oprichters en voormannen was 
werkzaam in deze richtingen. Na de oprichting der beweging, waarbij zeer 
nadrukkelijk werd gesteld dat de beweging tot geen enkele partij of rich
ting zou gaan behoren, traden er ook mannen en vrouwen van andere religi
euze en politieke signatuur toe. De eerste jaren van de beweging, met 
name tot aan het verdwijnen van Rein Leven kwam dat het duidelijkst naar
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voren. De artikelen in Rein Leven ademden een christelijke geest en 
het streven naar humanitaire idealen ( de niet specifieke christelijke 
idealen zoals b.v. vegetarisme en natuurgeneeswijzen) stond op de 
achtergrond. Wel werd er regelmatig gewezen op de gevaren van alcohol
misbruik en was er de discussie over het vrije huwelijk; maar de 
orthodox christelijke richting was in de kolommen ruim vertegenwoordigd. 
De gegevens uit het ledenbestand zijn verloren gegaan, maar de indruk 
wordt gewekt , dat veel leden van christen-anarchistische en humanitaire 
huize waren. Er waren veel predikanten lid , maar ook artsen (de hoog
leraar Kouwer sympathiseerde) en we treffen onder de leden ook de opper- 
rabijn J. Tal aan.

Ortt schreef in het Vrede-Tijdschrift 'Ieder die het "Vrede
beginsel" is toegedaan , is b.v. socialist, anarchist, voorstander van 
de G.G.B., voorstander van gelijkheid der rechten van man en vrouw, 
tegen militarisme, voorstander van vegetarisme, dierenbescherming, 
rein leven enz. enz. Maar lang niet ... elk Rein-leven-lid ... is 
tevens voorstander van al het andere. Zoo kan men zeggen dat (in hoofd
zaak althans) b.v. de Rein Leven-beweging de uiting is van het 
"Vrede-beginsel" op 't gebied van sexueel leven'.

De Rein Leven Beweging was in zekere zin een afgeleide van de
humanitaire stromingen met een smallere basis (het sexuele leven),
maar juist door die afbakening van terrein , kon zij velen trekken
die de humanitaire stromingen niet expliciet aanhingen en zich ook
geen christen-anarchist noemden. G. Harmsen plaatst de Tolstojanen
(christen-anarchisten) en rein leven-mensen op één lijn, maar er
was wel degelijk een verschil, al ontstond de Rein Leven Beweging in

102de kring van de Tolstojanen. De Rein Leven Beweging was niet poli
tiek geëngageerd , al waren de leidende 'kopstukken' dat duidelijk wèl. 
Politieke zaken werden aanvankelijk niet besproken in Levenskracht , 
in verband met de gewenste neutraliteit. Het enige onderwerp, dat een 
politieke lading had was de discussie over de heersende huwelijks
wetten. In de latere jaargangen van Levenskracht verschenen er wel 
politieke beschouwingen , maar dan altijd in het gedeelte, dat onder 
directe redactie stond van Van Mierop. Het "0fficiële gedeelte van 
de Centrale Commissie der Rein Leven Beweging" in Levenskracht bleef 
neutraal.

De invloed van Tolstoj was wel onmiskenbaar aanwezig , maar dan
met name waar het zijn ideëen over sexualiteit betrof. Uitspraken van
Tolstoj werden aangehaald en zijn Beschouwing over het Huwelijk vond

103veel instemming in de beweging. Van Mierop schreef in Levenskracht
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over de betekenis van Tolstoj voor de rein leven-idee. Hij stelde
dat Tolstoj in beginsel gelijk had, omdat zijn woorden als ziener en
profeet algemene geldigheid hadden. Twee hoofdpunten uit Tolstoj's
werk werden kardinale punten voor de Rein Leven Beweging. Het eerste
betrof de onderlinge verhouding der geslachten ; in man en vrouw moest
vóór alles en bóven alles de méns gezien worden en ieder individu
moest vóór alles proberen een zo goed mogelijk mens te worden. Het
tweede punt betrof het wezen van het geslachtsleven. Dat was volgens
Tolstoj het feit, dat de voortplanting het uitsluitende doel van de
geslachtsgemeenschap was; 'De geslachtelijke zonde bestaat hierin,
dat de mensch zich overgeeft aan het geslachtelijke leven, niet met
het doel het geslacht in stand te houden, maar om zijn persoonlijke

l05geluk te vermeerderen'. I n plaats daarvan moest de mens de ascese 
leren. Deze twee punten golden als leidraad voor de Rein Leven Be
weging. De stelling, dat geslachtelijke onthouding mogelijk was 
(en een hoogstaande zedelijke eis) was in feite een rationele stelling- 
name, immers: deze gedachte ging uit van het primaat van de geest over 
het lichaam. De biologische driften op zich waren niet zozeer fout, 
doch het tóegeven daaraan. Eenieder die streefde naar een rein leven 
was op de goede weg. Het betrof een individueel streven naar zelf
verbetering. De mensen werden 'ingedeeld' naar fasen van zedelijke 
en geestelijke ontwikkeling. Wat voor een moreel en zedelijk laag staand 
mens een goed streven was, was voor een hoog staand mens misschien 
helemaal geen goed streven meer. Het ideaal was hoog gesteld en de 
norm verschoof, naarmate men het ideaal naderde. Het enige vastliggen
de uitgangspunt voor de Rein Leven Beweging was verwoord in de begin
selverklaring. Op welke trap van zedelijke ontwikkeling men ook stond, 
in die beginselverklaring waren de universele morele eisen voor ieder
mens te vinden. Met die uitgangspunten in de hand kon ieder zich een

106weg 'omhoog' naar het zedelijkheids-ideaal banen.
In de beweging was men het op één punt niet met Tolstoj eens ; 

de donkere kleuren waarmee Tolstoj de huwelijksband had afgeschilderd, 
vonden weinig instemming. Een huwelijk kon wèl rein zijn , indien er 
een geestelijke- en ziele-eenheid bestond. In dit geval was geslachts
gemeenschap voor de verwekking van kinderen geen onreine daad. Bij 
Tolstoj kon de geslachtsgemeeschap sowieso geen goedkeuring weg
dragen. Ook de rol van de vrouw, bij Tolstoj passief, werd in de 
Rein Leven Beweging anders gezien. Daar vond men de vrouw een persoon
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die wel degelijk zelfstandig handelend en denkend op kon treden en 
zo dus invloed op de huwelijksrelatie en op de man-vrouw relatie buiten 
het huwelijk kon uitoefenen. Man èn vrouw moesten veranderen in hun 
streven naar een reiner leven.

Het humanitair idealisme kreeg, nadat er aanvankelijk niet zoveel 
aandacht aan besteed werd in Rein Leven , langzaam maar zeker meer 
invloed en kwam tot uiting in de steeds sterker wordende bepleiting 
van geheelonthouding. Op de samenwerking met de Algemeene Nederlandsche 
Geheelonthouders Bond, de Jongelieden Geheelonthouders Bond en de 
Nederlandsche Bond van Abstinent Studeerenden is al gewezen. Ook het 
vegetarisme had veel aanhang onder de leden. Herhaaldelijk verschenen 
er artikelen over vleesloze voeding in Levenskracht, vooral van de 
hand van Ortt, die een vooraanstaande positie in de Nederlandsche 
Vegetariërs Bond bekleedde. Er werd gewezen op de overprikkeling 
van het zenuwgestel en de geslachtsorganen, door het eten van vlees. 
Geslachtelijke onthouding zou gemakkelijker te bereiken zijn door een 
vleesloos menu. Ook het overmatig gebruik van kruiden, specerijen, 
koffie en thee werd in verband hiermee afgeraden. Tabaksgebruik werd 
scherp veroordeeld. In feite waren alle zinneprikkelende stoffen , die 
de mens tot zich nam , een struikelblok op de weg naar een reiner 
leven. Ze verzwakten de weerstand tegen verlokkingen en gebruik ervan 
duidde op een overgave aan lichamelijke genietingen. Om een beter 
mens te worden, moest men daar boven kunnen staan.

Lod. van Mierop liet in het gedeelte van Levenskracht, dat onder 
zijn verantwoording stond, ook andere stromingen die tot het humanitair- 
idealisme gerekend worden aan het woord. Zo waren er artikelen over 
theosophie en spiritisme, maar ook over esperanto (Vegetarano was een 
esperanto-orgaan voor vegetarisme en rein leven), kolonievorming en 
productieve associaties. Ook werden de toepassing van natuurgenees
wijzen, het gebruik van reform-kleding (in tegenstelling tot de zinne- 
prikkelende en uitdagende vrouwenmode) en het nemen van licht-en 
luchtbaden bepleit.

De oprichting van een brede humanitaire beweging voor de jeugd 
Het Witte Gilde (in 1914) werd toegejuicht. Deze organisatie vere
nigde de geheelonthouding, vegetarisme, tabaksbestrijding en rein 
leven in één verband.

Daar al deze idealen meer thuishoorden in burgerlijke, sociaal 
geëngageerde kringen, is het waarschijnlijk, dat het overgrote deel 
der leden van de Rein Leven Beweging daar ook te vinden was. In Levens- 
kracht werd regelmatig geklaagd over het feit hoe moeilijk het was de 
arbeiders te bereiken en voor de rein leven-idealen te winnen.
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h.  De jaren twintig; de neergang van de beweging
In het begin der jaren twintig zette de achteruitgang van de Rein 

Leven Beweging in. Na een korte periode van toevloed van enthousiaste 
leden in het jaar na de oorlog, nam het ledental gestaag af. Er traden 
weinig jongeren toe; de beweging ging teren op 'oude' krachten, de mannen 
en vrouwen van het eerste uur. De ideëen van Sigmund Freud over het be
lang van de beleving van sexualiteit raakten bekend in Nederland. Ook 
nam de sterker wordende vrije jeugdbeweging potentiële leden weg. In de 
vrije jeugdbeweging leefden n.l. ook de idealen van rein leven. Het Tolsto- 
janisme, christen-anarchisme en humanitair idealisme hadden van het begin 
af aan veel invloed gehad in de Kweëkelingen Geheelonthouders Bond en de 
Jongelieden Geheelonthouders Bond. Ook de in 1919 opgerichte Nederlandsche 
Bond van Abstinent Studeerenden (die in 1921 fuseerde met de Kweekelingen 
Geheelonthouders Bond) was beïnvloed door de rein leven-sfeer. De rein leven- 
mensen hielden vaak lezingen voor de Nederlandsche Bond voor Abstinent 
Studeerenden en de Jongelieden Geheelonthouders Bond en die activiteiten 
namen in de jaren twintig toe. Veel van het idealisme uit de Rein Leven 
Beweging werd op die manier doorgegeven.

Uit de verslagen van de groepen in de beweging klonk steeds vaker 
een gelaten toon. Hoewel bijvoorbeeld de Groep Zaanstreek in de eerste 
jaren van het decennium erg enthousiast werkte , waren er andere groepen, 
die nauwelijks nog activiteiten ontplooiden. In 1921 werd Groep Friesland 
opgeheven (in Friesland was een zeer sterke jeugdbeweging, met name de 
A.J.C.) om korte tijd later, na heroprichting, nog een bloeiperiode in 
1925 mee te maken.

De achteruitgang van het ledenbestand werd verklaard, door te wijzen 
op 'tijdsomstandigheden' en bezuinigingen. Van een enkeling werd vermeld, 
dat hij of zij om principiële redenen afzag van het lidmaatschap. Op iede
re vergadering was de toestand van verslapping der beweging een agenda
punt .

Op de algemene vergadering van 1925 hield Van Mierop een vlammende
107rede over de moeilijkheden, waarin de Rein Leven Beweging verkeerde.

Hij weet het onder andere aan de algemeen maatschappelijke toestand, de 
economische malaise en de werkloosheid. Hij analyseerde de vraag, waarom 
de Rein Leven Beweging na 25 jaar niet méér leden had. Het antwoord lag 
volgens hem in het feit, dat de beweging aandrong op persóónlijke 
levensherziening (zelf-inkeer, zelf-opvoeding en zelf-beheersing). Als 
andere punten noemde hij, dat velen terugschrokken om onder zó'n hoog
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gesteld devies als de beginselverklaring van de Rein Leven Beweging 
naar buiten te treden. Ook meende Van Mierop, dat velen van de tradi
tioneel christelijke richting de beweging té vrij en té radicaal vonden, 
terwijl velen van de moderne richting de houding van de beweging ten 
opzichte van het sexuele leven (en van de Nieuw-Malthusiaanse Bond) juist 
te streng vonden.

Op deze vergadering gaf Ortt te kennen zich niet meer beschikbaar 
te stellen als kandidaat voor de Centrale Commissie, waarvan hij vanaf 
1918 deel had uitgemaakt. De Rein Leven Beweging hing, historisch gezien, 
ten nauwste samen met Lod. van Mierop, zo stelde Ortt. Hij zei het in de 
praktijk steeds met de Centrale Commissie eens te zijn geweest, terwijl 
hij op sommige punten een theoretisch afwijkende mening had van Van Mierop. 
Terwille van de eenheid in de beweging onder Van Mierop's algemene lei
ding had hij dit nooit als een bezwaar gevoeld. Nu achtte hij echter de

10 8tijd gekomen zijn plaats in te ruimen voor jonge krachten.
Op de algemene vergadering van 1926 werd het aantal Centrale Commissie

leden van zeven naar vijf teruggebracht, vanwege bezuiniging op de onkosten- 
109nota. Groep Arnhem diende een voorstel in om een commissie in het leven 

te roepen, die zou moeten onderzoeken in hoeverre er bezwaren bestonden 
tegen de formulering van de beginselverklaring van de beweging of tegen 
de manier waarop de beweging dit ideaal trachtte te verwezelijken. De vraag
of de beginselverklaring nog wel voldeed was aanleiding om een buiten-

110gewone algemene vergadering in februari 1926 te houden. Daar werd
besloten, dat er aan de beginselverklaring niet getornd mocht worden; 
het voorstel van Groep Arnhem werd verworpen. Ortt wees op het feit, dat 
zo veel actieve leden hun krachten , behalve aan de Rein Leven Beweging,
ook aan andere verenigingen gaven, waardoor er veel energie versnipperd 
werd. Stemmen over opheffing van de beweging werden gesmoord. Men besloot 
tot de uitgave van een twee-maandelijks propagandablad Naar Reiner Leven 
(naast de gewone berichten van de Rein Leven Beweging in Levenskracht) .

In het Jaar 1926 bestond de beweging 25 jaar. Dit werd feestelijk 
herdacht met een speciaal jubileum-nummer van Levenskracht, waaraan
veel voormannen en oud-gedienden uit de beweging hun medewerking ver-
  111 leenden.

In 1927 trachtte de redactie van Levenskracht het blad meer aan
trekkingskracht te geven door, in overleg met de Centrale Commissie, te 
besluiten om veelzijdiger artikelen op te gaan nemen. Men wilde hiermee 
meer mensen winnen voor het rein leven-ideaal, want het was immers mogelijk 
een abonnement op Levenskracht te hebben, zonder lid der beweging te zijn.
Dit streven ontlokte aan de arts A. Kropveld een venijnige ingezonden
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brief, waarin hij zei, dat hij na lezing van Levenskracht zich niet voor
kon stellen dat 'door zo een nummer ook maar één sterveling ertoe ge

112bracht zal worden zich bij de Rein Leven-beweging aan te sluiten'.
Hij betreurde dat het streven naar sexuele reinheid nu werd vertroe
beld door artikelen over politiek, militarisme en natuurgeneeswijzen.
'En wat denkt de redactie wel, dat een onbevangen lezer zal zeggen als 
hij die malligheden leest van een meisje, dat door versche melk, onge
kookte eieren en gehakt rauw vleesch manziek werd enz. en genas door

113een andere levenswijze?' Hij schreef wel te erkennen, dat de strijd 
voor geheelonthouding in de kolommen van het blad thuishoorde, aangezien 
drankmisbruik en zedeloosheid hand in hand gingen. De redactie verde
digde zich, door er in haar naschrift op te wijzen, dat er allerlei 
politieke richtingen en humanitaire stromingen aan bod kwamen zonder 
beoordeling of censuur, waardoor er een breed aanbod van ideëen was.
De beweging zelf was immers neutraal. Veel artikelen hadden volgens de 
redactie toch zijdelings te maken met het sexuele vraagstuk. Na een be
roep op de lezers, een goede invulling voor het blad te bedenken, veran
derde er uiteindelijk niets.

In 1928 liep de werkzaamheid en het ledental van de beweging nog 
verder terug. De algemene vergadering kon dat jaar in één ochtend af
gewerkt worden. Lod. van Mierop trok zich bij die gelegenheid uit de
Centrale Commissie terug omdat hij het werk niet meer aan kon wegens 

114ziekte. In Levenskracht werd geconstateerd, dat velen die vroeger 
sympathiseerden met de beweging nu neigden naar het toekennen van een 
grotere rol van het geslachtsleven bij de mens en meer nadruk op de 
sexuele genietingen gingen leggen.

Begin 1929 stierf Jacobus van Rees, de voorman van het eerste uur.
In dat jaar werd er geen algemene vergadering gehouden, vanwege gebrek 
aan belangstelling. Er bestonden nog maar drie werkzame groepen, te 
weten Amsterdam, Den Haag en Indië. In juli richtte de Rein Leven Be
weging zich in een rondschrijven met het "Comité voor een gemeenschappe
lijke actie tot Hervorming onzer Huwelijkswetgeving" tot de leden van
de Tweede Kamer met het verzoek de huwelijkswetgeving te herzien.

115Het was een van de laatste actieve daden naar bulten.
In oktober van dat jaar maakte Truus van Mierop-Mulder bekend 

dat de uitgave van Levenskracht gestaakt zou worden bij het beëindigen 
van de jaargang. Van Mierop was door zijn ziekte niet in staat geweest 
enige bijdrage te leveren aan de redactie en zij had alles alleen 
moeten doen, vanwege gebrek aan medewerking van anderen. Herhaalde 
oproepen aan leden tot het leveren van kopij hadden niets opgeleverd.
Niet vanwege de financiële redenen, maar uitsluitend vanwege de gebrekkige
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116medewerking, hadden de Van Mierop's nu besloten het blad op te heffen
Om de opheffing van Levenskracht te bespreken werd er een buiten

gewone algemene vergadering belegd op 24 november 1929. Truus van Mierop- 
Mulder deelde mee, dat het niet de bedoeling was , dat de Rein Leven 
Beweging Levenskracht over zou nemen; de beweging zou zelf een orgaan 
moeten scheppen. Gezien de algemene toestand der beweging behoorde dat 
niet tot de mogelijkheden. Het ledenbestand was teruggelopen naar 158.
Na overleg kwam men tot de volgende beslissingen : het voorstel om de 
beweging op te heffen werd verworpen; de beweging zou een algemene reor
ganisatie ondergaan ; de Centrale Commissie zou voorbereidingen treffen 
om een "Comité van Actie inzake Rein Leven" op te richten, hetwelk 
op verschillende plaatsen correspondenten zou hebben; leden zouden 
contribuanten worden; minstens vier maal per jaar zou er een correspon
dentieblad verschijnen; de contributie zou verlaagd worden tot f 2 , -  per 
lid per jaar en alle groepen zouden opgeheven worden.117

Op 1 maart 1930 kwam het eerste correspondentieblad uit; op 1 juni 
verscheen het volgende, waarin de velddag voor 1930 werd aangekondigd.
Op 13 juni 1930 overleed Lod. van Mierop na een langdurig ziekbed.
De septemberuitgave van het correspondentieblad was geheel gewijd aan 
zijn necrologie. Zijn dood scheen de ondergang van de beweging te beze
gelen. Ortt vroeg zich in het blad af of het nu nog zin had de beweging 
te laten voortbestaan. Hij stelde, dat de jeugdbewegingen (N.B.A.S., 
A.J.C., J.G.O.B. en de Praktiese Idealisten Associatie) de fakkel hadden
overgenomen en nu de ziel der beweging was gestorven vroeg hij zich af

118of de Rein Leven Beweging nog bestaansrecht had.
Op 5 oktober werd er een vergadering voor de actieve kern gehouden,

119waarop het voortbestaan der beweging werd besproken. Een plan van 
Ortt, om de beweging in geconcentreerde vorm, rond een kern van vijf 
mensen, die al hun tijd en energie aan de beweging zouden wijden, te la
ten voortbestaan verviel wegens gebrek aan zulke mensen. Besloten werd 
een vergadering uit ta schrijven voor alle leden om over het voortbe
staan van de beweging te stemmen. Die vergadering zou op 1 maart 1931 
plaats vinden. De Centrale Commissie zou een voorstel doen om de beweging 
op te heffen. Het saldo ( ƒ 567,19) zou overgedragen worden aan de 
stichting Chreestarchia , met dien verstande, dat een en ander uitslui
tend gebruikt zou worden voor verbreiding der rein leven-ideëen. Van de 
bewuste opheffingsvergadering zijn geen notulen meer, maar we mogen 
aannemen, dat de opheffing van de Rein Leven Beweging op 1 maart 1931 
een feit is geworden.
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Paralel met de neergang van de Rein Leven Beweging liep de teruggang
van de jeugdbewegingen. G. Harmsen beschrijft hoe, na een aanvankelijke

120groei in de jaren twintig er rond 1927 een omslag plaats vond.
In de sfeer van de naderende crisis ging men zoeken naar een concreter
idealisme, dat beter aansloot bij de sociale realiteit. De stijl van
de vrije jeugdbeweging veranderde; de drang naar ascese nam af. Het
mógen genieten van sexualiteit kwam steeds meer op de voorgrond te staan.
Truus van Mierop had het op de laatste algemene vergadering van de Rein
Leven Beweging al opgemerkt ; binnen de jeugdbeweging werd steeds meer
propaganda gemaakt voor voorbehoedsmiddelen. Ook de N.B.A.S. nam een

121meer afwijzende houding aan ten opzichte van de rein leven- idealen.
Wilhelm Reich's theorieën over sexualiteit raakten bekend in Nederland 

en het echtpaar Wibaut- Berdenis van Berlekom publiceerde hun Wordend 
Huwelijk ( 1932) , waarin gepleit werd voor een veel vrijere sexuali- 
teitsbeleving. Het gevoel werd weer naast het verstand geplaatst en het 
genot en het plezier, dat sexualiteit verschaffen kon werd niet meer 
algemeen veroordeeld. De rein leven-idee pastte niet meer in deze tijd.
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III.2 De leiders

a. Toonaangevende personen in de beweging
In de leiding van de Rein Leven Beweging werkte van het begin af 

aan een relatief groot aantal predikanten; Menno Huizinga en A . Klaver 
vervulden beiden jarenlang leidende functies in de beweging. Ondanks 
het feit , dat ze als vrijzinnig protestant bekend stonden, vertegen
woordigden zij het meer behoudende element in de beweging. Zij noemden 
zichzelf, in hun artikelen in Rein Leven en Levenskracht orthodox 
christelijk. Daarnaast werd er regelmatig kopij voor de beide organen 
geleverd door predikanten, die als vrijzinnig en anarchistisch bekend 
stonden : L.A. Bähler, N .J.C. Schermerhorn, A. de Koe en J. Klein. Al 
waren deze, voor zover bekend, niet allemaal lid van de beweging; ze 
stonden wel sympathiek tegenover het rein leven-ideaal.

De mensen, die voor de buitenwereld het meest als woordvoerder 
van de Rein Leven Beweging optraden, in woord en geschrift, waren Van 
Rees, Ortt en (de belangrijkste) Van Mierop. Ook Truus van Mierop- 
Mulder en Titia van der Tuuk hebben zich beijverd voor het rein leven
ideaal. Titia van der Tuuk heeft zich met name bezig gehouden met het 
emancipatie-streven van de vrouw. Over dat onderwerp heeft zij menigmaal 
lezingen gehouden, zowel in eigen kring als voor een groter publiek.
Zij zag voor de vrouw een belangrijke taak weggelegd in het streven naar

122een reinere samenleving. 

b. Jacobus van Rees
Jacobus van Rees werd geboren op 16 april 1854 als zoon van de 

historicus en economisch statisticus professor Otto van Rees. Jacobus 
studeerde biologie en specialiseerde zich in de histologie (weefsel- 
leer). Na zijn promotie in 1878 wijdde hij zich de eerste vijftien jaar 
geheel aan wetenschappelijk werk. Aan het begin van de jaren negentig 
begon hij zijn maatschappelijke en sociale belangstelling kenbaar te 
maken. Misschien was een deel van zijn sociale bewogenheid mede ont
staan door de belangstelling van zijn vader voor de sociale kwestie.
In ieder geval ontpopte Jacobus van Rees zich in de jaren negentig 
tot de apostel van de humanitaire levensbeschouwing. Hij werd overtuigd 
vegetariër, tabaks-bestrijder en geheelonthouder. In 1897 richtte hij 
met o.a. Van Mierop en Menno Huizinga de Algemene Nederlandsche 
Geheelonthouders Bond op. Van Rees werd een vurig aanhanger van Tolstoj 
en beleed zijn anti-militarisme en afkeer van het staatsgezag met 
overtuiging. Hij ging ervan uit dat alle mensen broeders waren en
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daarvan doordrongen dienden te worden. Pas dan zou het kwaad van oorlog 
en geweld uitgebannen kunnen worden. Van Rees (die rond 1880 trouwde 
met A. Vatiché), werkte derhalve enthousiast de kolonie-gedachte uit, 
in de hoop, dat het leven in kolonie-verband de mens meer bewust zou 
maken van de broederschaps-gedachte. Ook was hij een drijvende kracht 
achter de Internationale Broederschap. Hij zelf heeft echter nooit in de 
kolonie gewoond. Wel heeft hij veel geld in de kolonie gestoken. Ook 
voor andere financiële bijdragen konden zijn medestanders vaak een 
beroep op hem doen.

Jacobus van Rees heeft nooit een bestuursfunctie vervuld in de 
Rein Leven Beweging, maar door zijn banden met de vrije jeugdbeweging 
en met de drankbestrijders was hij een belangrijk advocaat voor de 
rein leven- ideëen buiten de beweging. Van Rees was een geïnspireerde
en bezielde werker voor de jeugdbeweging; de jeugd had immers de toe
komst en in haar hoopte hij, dat een nieuwe en betere samenleving zou 
ontstaan. Hij werd door tijdgenoten beschreven als een Tolstoj-achtige
figuur met een lange baard, krullend haar en 'eigenaardige heldere

123dwepersogen, boven een donker-getinte cape'. Op geen enkele
belangrijke bijeenkomst van de vrije jeugdbonden was hij afwezig. Hij
ging mee op kampen van de Jongelieden Geheelonthouders Bond, de Kwee-
kelingen Geheelonthouders Bond en de Praktische Idealisten Associatie
en had daar door zijn inspiratie en enthousiasme (maar wellicht ook

124door zijn 'heersersneigingen' ) grote invloed. Zijn niet aflatende
strijd tegen de alcohol ging samen met de liefde voor de rein leven- 
ideëen en die idealen droeg hij bijna dagelijks uit.

b . Felix Ortt
Felix Ortt was, meer nog dan Van Mierop, de theoreticus van de 

Rein Leven Beweging. Zijn filosofische inslag maakte, dat hij over on
telbare onderwerpen, het leven en de geest betreffende, geschreven heeft. 
Zijn leven lang (en hij werd zeer oud) is hij opgetreden als pleit
bezorger van de humanitaire idealen.

Hij werd in 1866 in Groningen geboren uit een adelijke familie.
Na zijn studie was hij enige jaren werkzaam als civiel ingenieur bij 
de Rijkswaterstaat en in die hoedanigheid publiceerde hij een reeks 
technische verhandelingen (zoals b.v. Over den vorm en den oorsprong 
der getijdegolven , 1896). Tijdens een ziekte maakte hij kennis met 
het vegetarisme en de natuurgeneeswijze, wat hem ertoe bracht in 1892
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vegetariër te worden. Toen In 1896 de aanhangers van Tolstoj in Neder
land elkaar vonden en tot samenwerking besloten in de 'Vrede-groep', was 
hij daar ook bij. Tolstoj's ideëen over de staat maakten grote indruk op 
hem. Als gevolg daarvan nam hij in 1899 ontslag als ambtenaar, omdat hij 
de staatsdienst niet meer in overeenstemming kon brengen met zijn ge
weten. Hij voorzag in zijn onderhoud door als secretaris van mevrouw C . 
van der Hucht (voorzitster van de humanitaire Kinderbond) te werken.
Hij weigerde zijn titel als Jonkheer te voeren en zette zijn ideëen 
over staat en christendom uiteen in Het Beginsel der Liefde (1898) en 
Denkbeelden van een Christen-Anarchist (1917). Zijn oprecht geloof in 
de vooruitgang van de mensheid was gebaseerd op het vertrouwen, dat het 
menselijk verstand zich langs een evolutionaire weg steeds verder naar 
'het Goede' en 'de Waarheid' zou ontwikkelen. Zijn christendom vermengde 
zich met oosterse filosofiën en elementen uit de theosophie en het 
spiritisme. In zijn latere leven werd hij een vurig aanhanger van het 
spiritisme.

Maar ook over meer practische zaken, als kolonie-vorming, opvoeding, 
socialisme en maatschappelijke hervormingen liet hij zijn licht schijnen. 
Hij was een bekendheid in veel humanitaire kringen; als drankbestrijder, 
als vegetariër, als spiritist en natuurlijk als rein leven-aanhanger.
Als gevolg van zijn overtuiging, dat de bestaande huwelijkswetten de 
vrouw onrecht aandeden, trouwde hij niet voor de wet. Hij sloot in 1905 
een vrij huwelijk met Tine Hinlópen.

Zoals gezegd voerde hij de meeste propaganda voor de Rein Leven 
Beweging met zijn pen. Hij polemiseerde met veel tijdgenoten over sexuele 
vraagstukken. De kritiek die hij (en de beweging) te verduren kreeg, kwam 
uit alle hoeken. De orthodoxe christenen vonden hem veel te ver gaan en 
de sexuele hervormers (nieuw-malthusianen, liberalen en zij die op sexu- 
eel gebied progressief dachten ) zagen in Ortt een asceet. Hij zorgde 
voor de verkondiging van het reinheids-ideaal in Vrede, het Vrede-Tijd- 
schrift, De Vrije Mensch, Levensrecht en nog vele andere organen. Verder 
schreef hij nog romans, zoals Felicia en Heidekind, waarin zijn idealen 
duidelijk uitkwamen.

Felix Ortt stierf op hoge leeftijd in 1959.

d. Lodewijk van Mierop en Truus Mulder
Lodewijk van Mierop was een groot en nobel mens. 'Vrienden, die

hem overleefd hebben, gebruiken zijn naam met eerbied en vereren zijn
125nagedachtenis als die van een heilige'. Inderdaad klinkt uit alle

beschouwingen en herinneringen van tijdgenoten enorme eerbied, waar-
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dering en bewondering voor hem, zelfs al was men het oneens met hem. 
Schipperen met zijn idealen was hem vreemd; hij stónd voor zijn princi- 
pes, wat de consequenties daarvan ook zijn mochten. Mede daarom werd 
hij in humanitaire kringen als een soort profeet gezien. Uiterlijk had 
hij daar ook wel wat van weg ; mager, met een lange baard en een ernstig 
vriéndelijk gezicht.

Van Mierop werd geboren 1 januari 1876 in Rotterdam, als zoon van 
een houthandelaar. Na het gymnasium ging hij wis- en natuurkunde in 
Leiden studeren, waar hij echter geen bevrediging in vond. Op aandrang 
van zijn moeder ging hij naar Amsterdam om theologie te studeren.
In die tijd was hij al zeer maatschappelijk en sociaal bewogen geraakt 
en ook uit deze tijd stammen zijn eerste contacten met Van Rees en de 
sociaal bewogen predikanten als L.A. Bähler en S .C. Kylstra. De combina
tie van zijn christelijk geloof met zijn sociale bewogenheid maakte dat 
hij al spoedig de 'leer' van Tolstoj ging aanhangen. In de klassestrijd- 
theorie kon hij zich vanwege zijn afkeer van geweld niet vinden. Het 
christen-anarchisme werd de religieuze politieke leidraad in zijn leven. 
De schrijnende maatschappelijke ellende, het geweld, de oorlog en de
klasse-ongelijkheid; zij waren in zijn ogen uiteindelijk alleen maar op

126te lossen door het liefde-beginsel. Dat is hij altijd blijven ge
loven en naar die overtuiging heeft hij altijd geleefd. Dat betekende, 
dat hij in de talloze discussies met andersdenkenden zijn tegenstanders 
altijd met open vizier tegemoet trad. Ook vrienden spaarde hij zijn 
kritiek niet, als hij dacht, dat hun mening tegen de idealen in ging, 
al betekende dat voor hem dan niet dat hij die vriend dan persóónlijk 
aanviel (niet al zijn opponenten hebben dat overigens zo gezien).
Hij trachtte anderen te overtuigen, maar legde nooit aan iemand zijn 
wil op; dat druiste immers in tegen zijn anarchistische principes. 
Persoonlijke vrijheid was voor hem van groot belang. Daarom koos hij, 
net als Ortt, voor het vrije huwelijk. Hij trouwde op 30 december 1904 
met Truus Mulder, en leefde tot zijn dood in een vrij huwelijk met haar, 
in een tijd, dat zoiets nog zeker geen gemeengoed was in de maatschappij. 
De maatschappelijke veroordeling van het vrije huwelijk was erg groot,
maar de Van Mierop's verkozen 'onwettige zedelijkheid boven onzedelijke 

127wettigheid'.
In practisch alle humanitaire stromingen heeft hij zijn sporen na

gelaten; hij was overtuigd anti-militarist, vegetariër, geheelonthouder 
en anti-roker. Ook in de jeugdbeweging was hij actief. In het 'derde

123milieu' moest de leiding bij de jeugd zélf berusten , zo meende hij.
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Hij had groot vertrouwen in haar kracht en zuiverheid.' De door haar 
geschapen vrije omgang, die de gehele maatschappij bevrijd heeft van de 
domper en de rem van de gescheidenheid-der-geslachten, zet zich nu
ook vermenselikend door in het gezinsverband en in het schoolverband!. 

Vanuit zijn overtuiging ging hij optimistisch in de kolonie in 
Blaricum wonen, die hij zelf mee had helpen opbouwen. Veel van de aan- 
zetgevers voor deze kolonie gingen er zelf niet wonen, omdat ze moeite 
hadden hun banden met werk en woning op te geven voor het ploeteren op 
het land en het wonen in collectief verband. Van Mierop zette die stap 
wel en leefde enkele jaren in soberheid en eenvoud met de nadere kolo
nisten. Toen de kolonie uit elkaar viel, waarbij de aanleiding de aanval 
van de Blaricumse en Larense dorpelingen was, maar de oorzaak ook te 
vinden was in de onenigheid tussen de verschillende kolonisten (vooral 
de vrouwen konden moeilijk aarden), was Van Mierop niet gedessillu- 
sioneerd. Hij ondernam onmiddelijk weer andere pogingen om zijn idealen 
te verwezelijken. In 1908 gingen de families Van Mierop en Ortt naast 
elkaar wonen in Soest. Hun woningen waren de spil van vele activiteiten; 
daar was ook de stichting Chreestarchia gevestigd.

Eén van de consequenties van Van Mierop's publiekelijk belijden 
van zijn idealen was, dat hij in 1916 enkele weken gevangenisstraf moest 
ondergaan (evenals enkele andere christen-anarchisten, zoals b.v.
Ds . J. Sevenster) voor het ondertekenen van het Dienstweigeringsmanifest 
in 1915.

Voor de Rein Leven Beweging was Van M ierop van onschatbare waarde. 
Door zijn vurig élan wist hij velen te betrekken bij de rein leven
gedachte. Zijn rotsvaste overtuiging en groot geduld waren onmisbaar in 
het werk, dat, gezien de resultaten voor de beweging, op een Sisyphus-
arbeid leek. Hij zélf was overtuigd van de noodzakelijke verbinding van

130anti-militarisme , vegetarisme, geheelonthouding en rein leven. Dit 
bracht hem meerdere malen in aanvaring met anderen binnen de Rein Leven 
Beweging, die er anders over dachten. Maar hij liet anderen de ruimte, 
die vonden dat dit verband helemaal niet zo logisch was. Al liet hij niet 
na keer op keer (in zijn eigen spelling van de Nederlandse taal) op pa
pier te zetten, waaróm hij zo dacht.

Zijn vrouw, Truus Mulder, die hij binnen de humanitaire beweging 
had leren kennen als een warm medestander, heeft ook een groot deel van 
haar krachten aan de Rein Leven Beweging gegeven. Zij trad vaak als 
spreekster op en had hetzelfde bezielende optimisme als haar man.

129
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Toen zij vanaf 1917 mederedacteur van Levenskracht werd, werd haar
aandeel in de kolommen ook groter.

A. Perdeck noemde Van Mierop en zijn medestanders 'gevoelige naturen
131uit de betere burgerstand' en Van Mierop zelf ' het zuiverste type

132van den dromer’ en hij verweet hen de harde realiteit niet in te zien. 
Toch waren Van Mierop en de zijnen , hoe idealistisch ook, dagelijks 
bezig met hun pogingen een betere samenleving op te bouwen, en daarbij 
toonden zij een zó gloeiend en enthousiast geloof, dat het de mensen in 
hun omgeving electrificeerde. Dat voorkwam toch niet, dat de maatschappij 
hen als ' dwepers' bestempelde.

Het laatste jaar van zijn leven heeft Van Mierop weinig tot niets 
meer kunnen doen aan het uitdragen van zijn idealen. Hij stierf, na 
een lang ziekbed op 13 juni 1930 aan maagkanker. Truus van Mierop-Mulder 
overleefde hem nog 19 jaar.
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Hoofdstuk IV De Rein Leven Beweging in discussie met tijdgenoten 

IV.1 Reacties in de pers

Het was te verwachten, dat de Rein Leven Beweging met haar optreden 
naar buiten toe de aandacht van de pers op zich zou vestigen. De voor die 
tijd vaak schokkend openhartig behandelde onderwerpen in Rein Leven en 
Levenskracht wierpen veel stof op. Van verschillende kanten werd de bewe
ging aangevallen, zowel vanuit de rechter- als de linkerhoek. De kerken, 
protestant en katholiek, constateerden met afkeer hoe de Rein Leven 
Beweging zich op hun terrein begaf, door de ethiek van het huwelijk en 
van de liefde ter discussie te stellen. De strijd tegen prostitutie 
en onanie kon hun goedkeuring uiteraard vel wegdragen en op die ge
bieden konden verenigingen als de Middernachtzending, de Vereeniging 
tegen Prostitutie en het katholieke Eer en Deugd (opgedeeld in "Mannen
eer" en "Vrouwenadel") wel samenwerken met de Rein Leven Beweging. Maar 
zodra de beweging het instituut van het huwelijk aan ging vallen, was 
het met de sympathie der kerken gedaan. De beweging ageerde tegen de 
schijnheiligheid van veel 'christelijke' huwelijken, waarin de dubbele 
moraal echter hoogtij vierde. Ze verwierp ook, het op de Bijbel geba
seerde dogma, als zou de man boven de vrouw gesteld zijn, waardoor hij 
binnen het huwelijk een zeker 'bezitsrecht' kon laten gelden op zijn 
vrouw. Maar het felst veroordeelde de Rein Leven Beweging de plicht tot 
verwekking van kinderen in een huwelijk, zoals die in de rooms-katholieke 
kerkleer verkondigd werd. Voor de rein leven-aanhangers was een geslachts
daad in een huwelijk, indien uitgevoerd zonder hoogste ziele-eenheid, 
onzedelijk en onrein. Met andere woorden: de huwelijksvoltrekking was niet 
een vrijbrief voor geslachtsgemeenschap; daarvoor was er eerst een 
groeiproces naar ziele-eenheid tussen twee mensen nodig. En het was 
maar de vraag, of die eenheid er al was op het moment, dat het huwelijk 
ingezegend werd. Gemeenschap was de uiting van de hoogste liefde voor de 
rein leven-mensen, niet een huwelijkse plicht. In een huwelijk uit sleur, 
berekening of gemakzucht was geslachtelijk verkeer niet rein. Lang niet 
alle huwelijken, ook al waren ze in de kerk ingezegend, waren dus in de 
ogen der Rein Leven Beweging rein. De Rooms-Katholieke kerk stond daar 
anders tegenover. De echtgenoten hadden recht op elkaars lichaam; ze 
hadden zelfs de plicht om voor nakomelingschap te zorgen. Deze contro
verse was ook de reden voor de weerstand, die de Rein Leven Beweging in 
België ondervond. Ook in Zuid-Nederland kwam de beweging nooit goed van 
van de grond.
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In het blad Het Centrum leverde pater M. van Grinsven kritiek op
133de Rein Leven Beweging. Vanwege haar neutraliteit was het hoogst ge

vaarlijk , dat zij zich bezig hield met propaganda, die ook het katholieke 
volksdeel bereikte. 'Op voorschriften van het Kerkelijk Gezag (moeten) 
de vereenigingen op stoffelijk gebied reeds katholiek zijn, hoeveel te
meer een vereeniging op zedelijkheidsgebied! Anders loopen onze heilige

134beginselen het grootste gevaar verminkt en vervalscht te worden.'
De opvatting over het huwelijk, was de clerus een doorn in het oog en de 
sexuele voorlichting, zoals de Rein Leven Beweging die graag zou hebben
zien gegeven, was door de Heilige Stoel veroordeeld. De Rein Leven Beweging

135werd dan ook verzocht zich te onthouden van propaganda onder katholieken.
De kritiek op de Rein Leven Beweging kwam van alle kanten. De, in zijn 

tijd gezaghebbende hoogleraar in de wijsbegeerte, professor G.J.P. Bolland 
schreef in Het Vaderland een artikel, waarin hij pleitte voor de op
richting van staatsbordelen, waar de geregistreerde prostitutie onder

136goed toezicht zou kunnen worden uitgeoefend. Want, zo zei hij :
' beter dan een 'verkeerde' of 'zichzelf bezoedelende'  man is altijd

137nog een gewoonweg 'onzedelijke' man'. Bolland vond, dat de ongehuw
de man door het bordeelbezoek zijn normale sexuele behoeften kon bevre
digen. Een andere mogelijkheid deed zich daarvoor niet voor, want de 
(ongehuwde) man kon zich natuurlijk onmogelijk met een fatsoenlijke 
vrouw inlaten; een fatsoenlijke vrouw hoorde immers niets van sexuali- 
teit af te weten en een 'normale' man kon zijn driften niet bedwingen.
De gehuwde man hoorde, aldus Bolland, natuurlijk niet thuis in een 
bordeel. Overigens verwoordde hij een in ruime kring aanvaarde moraal.
Nieuw was misschien zijn pleidooi voor een verder uitgewerkte regeling 
van de prostitutie. Hij suggereerde, dat diegene, die in het openbaar 
ijverde tegen bordelen, in stilte de onuitsprekelijke verdenking op zich
laadde tot een verkeerd slag mensen te behoren, tenzij hij een 'ver-

138mogen (heeft) tot buitengewone heiligheid'. Dat laatste sloeg op
het feit, dat de prostitutie-bestrijders, die Bolland hier op de korrel 
nam , de rein leven-mensen, voor het overgrote deel ongetrouwd waren; 
en het was immers uitgesloten, volgens Bolland, voor een jonge man om 
zijn geslachtsdrift te beteugelen. Verontwaardigd werd Bollands sneer 
aan het adres van de beweging in Levenskracht besproken.

De rein leven-aanhangers moesten opboksen tegen de conventionele 
en confessionele moraal, maar zij bleven ook niet verschoond van kritiek 
uit de progressieve hoek. Want ondanks het feit, dat zij veel heilige 
huisjes aanvielen en op veel punten als modern golden (bijvoorbeeld
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ten aanzien van de sexuele voorlichting en het vrije huwelijk), had
den ze uit de gelederen van andere sexuele hervormers vaak geduchte 
tegenstand te verduren. Aangezien de activiteiten van de beweging niet 
onopgemerkt bleven door regelmatig weerkerende berichten erover in o.a.
Het Handelsblad. De Nieuwe Rotterdamsche Courant. De Nieuwe Amsterdammer 
en De Vrouw, ontstonden er felle discussies tussen de rein leven-aan- 
hangers en andere , in zekere zin gelijkgestemde, hervormers.

Zo schreef mevrouw M. Wibaut-Berendis van Berlekom in De Vrouw een 
recensie over uitgaven van de Bibliotheek voor Reiner Leven. 139 
Zij verweet de Rein Leven Beweging, dat deze bij de bestrijding van 
prostitutie, de economische oorzaken van het verschijnsel uit het oog 
verloor. Ook pleitte zij voor het nieuw-malthusianisme en gaf als mening, 
dat het 'Nieuw-Malthusianisme door vele ontwikkelde en ook "rein" 
levende menschen beschouwd wordt als hoog zedelijk. De stelling, dat 
niets onzedelijk is wat aan niemand schade veroorzaakt is voor hen 
(de rein leven-mensen, A.d.G.) waarschijnlijk té gewoon en té eenvoudig'.  
Mevrouw Wibaut zag in het bewuste regelen van het kindertal (met behulp 
van voorbehoedsmiddelen) een overwinning van de menselijke geest op 
de 'wreede natuur'. Zij vond de rein leven-idealen naïef, onbenullig 
en vooringenomen; 'Als Van Mierop jonge menschen ziet, bleek, lijdend 
aan bloedarmoede, zonder dat de gegevens omtrent hun leven en hunner 
familie de redenen van het geval kunnen duidelijk maken, dan begrijpt 
hij de oorzaak al, dan weet hij dat het slachtoffers zijn van onanie! '141 
Mevrouw Wibaut bespeurde in de Rein Leven Beweging weinig realiteitszin: 
'Zij bemerken het niet dat zij zichzelf met groote woorden benevelen, 
noch dat hun galmende stem over de hoofden heengaat van de jonge menschen 
tot wie zij zich richten'. 142

Zelfs in de kringen waar de Rein Leven Beweging haar wortels had, 
onder de christen-anarchisten, waren er mensen, die de rein leven
idee verwierpen. In Levensrecht schreef de zichzelf 'Tolstoyaan of 
Christen-Anarchist' noemende Fransman E. Arm and ' volstrekt geen be
hoefte te hebben, de sexueele onthouding tot een ideaal uit te roepen' 143 
en hij voegde eraan toe 'Overigens vertrouw ik de "Uebermenschen" en 
asceten niet. Jezus was gelukkig noch "Uebermensch", noch asceet; hij 
was mensch, werkelijk mensch... Hij werd bekoord ' . 144 Arm and erkende wel 
dat het werk van verenigingen als de Rein Leven Beweging veel goeds kon 
doen in Nederland, maar hij vond dat haar ideëen soms ontaardden in 
fanatisme. Hijzelf pleitte voor allerlei soorten van sexuele samenlevings
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vormen zoals monogamie, polygamie, p o lyandrie en sexueel communisme,
al naar gelang het temperament van de leden van de 'vrije gemeenschap

. . 145van de toekomst .

IV.2 De Rein Leven Beweging en de polemiek met Dr.J. Rutgers

Iemand die al jarenlang in discussie stond met de Rein Leven Beweging 
was Dr.J. Rutgers. De rein leven-aanhangers lieten niet na, jaar in jaar 
uit te waarschuwen tegen het gebruik van voorbehoedsmiddelen (oftewel 
de z.g. nieuw-malthusiaanse middelen). De Nieuw-Malthusiaanse Bond 
had als doelstelling, de maatschappelijke ellende te verlichten door een 
goede voorlichting op sexueel gebied en verspreiding van voorbehoeds
middelen te bewerkstellen, teneinde de mensheid in de gelegenheid te 
stellen haar kindertal bewust te kunnen regelen. Rutgers was jarenlang 
een belangrijk woordvoerder van de bond.

Van Mierop schreef in Rein Leven 'Bij intuïtie heb ik van jongsaf
geweten, dat alle geslachtsverkeer bijna zonder uitzondering ongeoorloofd 

146moet wezen’. Door de lezing van de Kreutzersonate werd hij in die
mening gesterkt. Voor hem had de geslachtsdaad uitsluitend als voort
plantingsdaad recht van bestaan, en dan nog alleen in de hoogste ziele- 
eenheid en de grootste liefdes-extase (binnen het, al dan niet vrije-, 
huwelijk). Volgens Van Mierop had de 'behoefte aan innigheid bij de 
geliefden... haar bevrediging niet te zoeken in de geslachtsdaad. God
dank niet' zo verzuchtte hij, want 'dan zou het met die verukkelike 
innigheidsbevrediging - hoogste zaligheid voor wezelik gehuwden - treurig 
gesteld zijn; dan toch waren zij aangewezen op een heel zeldzame bevre
diging dier echt-natuurlike, normaal menselike behoefte. Nog niet eens

147éénmaal in 't jaar zou 't kunnen wezen'. Alleen ter verwekking
van een kind dus.

Deze opvatting stond lijnrecht tegenover Rutgers' uitspraak, dat 
sexuele omgang een levensbehoefte was. In Rein Leven ontspon zich een 
discussie over de geoorloofdheid van geslachtsgemeenschap en de genots- 
beleving, tussen Rutgers aan de ene kant en Van Mierop, Ortt en anderen
aan de andere kant. Naar aanleiding van het artikel Wanneer is geslachts-

148gemeenschap geoorloofd? van de hand van Van Mierop, schreef Rutgers
149een brief aan de beweging over Gehuwd Samenleven. Rutgers zette

daarin uiteen, hoe in de huwelijksliefde lichaamsbehoefte en ziele- 
adel een harmonische eenheid zouden moeten vormen. Het ene was volgens 
hem een uitvloeisel van het andere, onlosmakelijk met elkaar verbonden.
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dat het in sommige gevallen noodzakelijk kon zijn, de verwekking van 
kinderen in een huwelijk te beperken of achterwege te laten. Maar waar 
voor Rutgers en de Nieuw-Malthusiaanse Bond dan het gebruik van voor
behoedsmiddelen de uitkomst bood, zodat de huwelijkliefde toch óók 
nog lichamelijk tot uiting kon blijven komen, gold voor de Rein Leven 
Beweging, dat alleen onthouding van geslachtsgemeenschap dan op zijn 
plaats was. Ortt stelde, 'dat voor ernstig-wi1lende, sober-levende,
werkzame en physiek-normale echtgenooten sexueele onthouding nadeelig

. 153is' nog bewezen moest worden.
Toch gaf Ortt toe, dat het voor sommigen een uitkomst kón zijn 

nieuw-malthusiaanse middelen te gebruiken; bijvoorbeeld daar waar het 
een man betrof, die zijn zinnelijkheid niet kon bedwingen en zo zijn 
vrouw op de rand van het graf bracht door een voortdurend herhaalde 
zwangerschap. Zo'n man stond dan echter op een lagere trap van de evo
lutie-ladder. 'Al vind ik zelf het gebruik van NM middelen vuil, toch 
zal ik geen oordeel uitspreken over een ander die ze wel met zijn ge
voelen kan overeenbrengen en niet zeggen "wat een vuile kerel is dat".
Want het is mogelijk dat het voor hem een daad is in de richting der

154evolutie, die met betrekking tot zijn aard respectabel is'.
Maar onthouding blééf het ethisch meest zuivere en hoogstaande ideaal.
Rutgers antwoordde, dat hij zeer wel van mening was, dat onthouding
mogelijk was; maar niet altijd verkieslijk en dikwijls onaangenaam.

Een lid van de Nieuw-Malthusiaanse Bond vroeg in een open brief
of het niet mogelijk was, dat de Nieuw-Malthusiaanse Bond en de Rein
Leven Beweging de handen ineen zouden slaan om zo samen te trachten
het volk zedelijk op te heffen. Hij zei: 'Niet ieder staat op het
standpunt waarop de vereeniging Rein Leven staat; moeten die anderen

155daarom als lager staande menschen beschouwd worden?' In feite
dacht men er wel zo over in de Rein Leven Beweging. In de beweging 
werd het nieuw-malthusianisme gekoppeld aan wilszwakte en zedelijke 
verslapping. Door zelfbeheersing en geestelijke kracht kon men evo
lueren tot een beter mens. Daar paste de verheerlijking van het 
lichamelijk genot niet bij. Het nieuw-malthusianisme werd gezien als
de advocaat van de 'zinnelijke slavernij'. Voor de Rein Leven Beweging

156bleef het de 'tweelingzuster van de prostitutie'. Terwijl Rutgers
en zijn bond bleven pleiten voor het recht te mogen genieten van sexu- 
aliteit, zonder directe, soms ondraaglijke gevolgen.
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Naar aanleiding van een artikel van Ds . Klaver in het feestnummer 
van Levenskracht schreef Rutgers 'Er zijn veel ouders die willens en 
wetens elkander ook de zinnelijke zijde van het huwelijk volgaarne 
gunnen ... Vele zouden meenen hun plicht tegenover mekaar en hun Schepper 
te verzaken, wanneer zij dit wederzijdsch geschenk, deze wederzijdsche 
geluksextase, niet blijmoedig aanvaardden. Ik zou nog altijd eens gaarne

157van u vernemen, waarom deze levensopvatting minder rein is, dan de uwe?' 
Klaver reageerde kort en bondig in Levenskracht : 'Ik neem aan dat de 
Schepper eerder beleedigd , dan gediend wordt, wanneer zijn geschenk 
op N .M. wijze wordt misbruikt. Daarom moet ik de N.M .-sche transactie
met 's menschen Plicht inzake het geslachtsleven "minder rein" blijven, 158 noemen.'

Men kwam niet nader tot elkaar. In zijn boekje Is prostitutie een 
noodzakelijk kwaad? waarschuwde Rutgers voor de prediking van de ascese 
door de Rein Leven Beweging. Hij vond, dat de vergeestelijking van het 
liefdeleven verstoord werd, indien men voortdurend de sexuele zijde 
van het liefdeleven moest onderdrukken. Door die krampachtigheid was 
en van een evenwicht tussen geestelijke en lichamelijke liefde geen 
sprake meer.

Toch ondertekenden zowel Rutgers als Van Mierop de oproep tot
vorming van een vereniging voor Moederbescherming en sexueele hervor- 

159ming. In de doelstelling van het oprichtings-comité stond onder
andere, dat het zinnelijke in de mens door de geest en het verstand 
beheerst moest worden; 'Dat dit ook op zijn tijd askese, d.i. praktijk 
der zelfbeheersing meebrengt'. Van Mierop en Rutgers konden zich 
beiden vinden in deze formulering, maar hun uitleg ervan was duidelijk 
verschillend.

Men bleef vanuit de Rein Leven Beweging de Nieuw-Malthusiaanse Bond 
bestrijden. Het lidmaatschap van de laatste werd onverenigbaar geacht 
met het lidmaatschap van de Rein Leven Beweging.

Maar ook al bleef de afkeer van het nieuw-malthusianisme onveranderd; 
toch werd er in eigen kring over nuances gediscussieerd, in de latere 
jaren. In 1923 stelde zuster S . Bos, een actief lid van de beweging, 
in een brief aan Levenskracht de vraag, of het gebruik van nieuw- 
malthusiaanse middelen in sommige gevallen niet béter was dan de pre
diking van ascese, een ideaal wat (zoals in de praktijk bleek; zr. Bos 
was vroedvrouw) tóch niet nagevolgd werd. Het wijzen op zelfbeheer
sing was niet voldoende om directe hulp te bieden in schrijnende situ
aties. ' De R.L.B. verwerpt de N.M. bond als hulpmiddel omdat zij gees-
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telijk en lichamelijk te nadeelig werkt. Maar wat geeft de R.L.B . als
160hulpmiddel ? ' zo vroeg zij zich af. Van Mierop antwoordde, dat er 

onverkort aan de idealen vastgehouden moest worden. Maar ook anderen 
in de beweging reageerden op zuster Bos' brief en sommigen twijfelden 
over de afwijzing van het nieuw-malthusianisme onder alle omstandig- 
heden. Zuster Bos stapte uit de beweging, maar keerde na enkele jaren 
toch weer terug.

Op een debat-avond tussen de arts A. Kropveld en zijn collega 
Dr. B . Premsela (van de Nieuw-Malthusiaanse Bond), bleef Kropveld de 
rein leven-mening volhouden, dat er een direct verhand bestond tussen 
nieuw-malthusianisme, prostitutie en abortus provocatus. Over de nood
zaak van geboortebeperking in bepaalde gevallen was men het wel eens, 
maar op het punt der ethiek bevonden beide stromingen zich op totaal 
verschillende sporen.

IV.3 De zaak-Von Römer

Wie rond de eeuwwisseling de handschoen opnam, ter verdediging 
van rechten voor homosexuelen, kon rekenen op algemene verguizing.
In hoofdstuk II werd al even aangestipt, dat de arts A. Aletrino als 
eerste in ons land deze taak op zich nam met een lezing voor het 
Vijfde Internationaal Congres voor Criminele Antropologie in Amster
dam (september 1901). Aletrino stond niet alleen, hoe klein het groep
je gelijkgestemden ook was. De arts L.S.A.M. von Römer was in dezelfde 
tijd bezig met een promotie-onderzoek naar het wezen van homosexualiteit, 
hetgeen overigens later door zijn promotor afgewezen werd. Als aan
geslotene van de Rein Leven Beweging en vriend van Van Mierop, publi
ceerde hij in het voorjaar van 1903 een boekbespreking in Rein Leven,
over een boek van Dr. Ramien (pseudoniem voor Magnus Hirschfeld) ge-

161naamd Sappho en Socrates. Von Römer had de redactie al twee maal
gewezen op het feit, dat het onderwerp der homosexualiteit ook bespro
ken diende te worden in de Rein Leven Beweging. Von Römer beschreef de 
strekking van Hirschfeld’s boek, waarin deze zijn stelling, dat alle 
mensen eigenlijk tweeslachtig zijn (hoewel hij ieder individu het ene 
geslacht het andere overtreft) uiteenzette. Daardoor was het mogelijk, 
aldus Hirschfeld, dat er een glijdende schaal bestond, waarbij er man
nen waren, die geslachtelijke liefde voor vrouwen voelden, vrouwen, 
die geslachtelijke liefde voor mannen voelden; maar er ook allerlei
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tussenvormen konden bestaan zoals mannen, die geslachtelijke liefde 
voor mannen voelden (urningen of uraniërs) en vrouwen, die geslachte
lijke liefde voor vrouwen voelden (urninginnen of urninden). Vanuit 
deze stelling kwam Hirschfeld tot de conclusie, dat de sexuele voor
keur van ieder mens dus een aangeboren zaak was en niet als onzedelijk 
of strafwaardig beoordeeld kon worden.(Men beoordeelde iemand met een 
aangeboren afwijking of gebrek immers ook niet als onzedelijk!). Hirsch- 
felds ideëen berustten op een biologische verklaring van homosexuali- 
teit.

Von Römer stemde volledig in met Hlrschfeld's visie. Hij voegde
eraan toe :' Voor mij is niet iedere sexuele daad walgingwekkend en
dierlijk, doch schoon en goddelijk schijnt zij mij toe, indien zij
geschiedt tussen menschen die werkelijke liefde voor elkaar voelen,
omdat zij dan voor mij is de weerkaatsing van de zielevervoering in
de lichamen, en zóo, omdat de mensch èn ziel èn lichaam is, de uiting
van de hoogste harmonie. En dit is mijn meening bij Uraniërs zoowel

162als bij normale mannen en vrouwen.' Hiermee begaf Von Römer zich 
op revolutionair terrein.

Naar aanleiding van Von Römer's artikel schreven verschillende 
aangeslotenen brieven naar Rein Leven. De inhoud variëerde van afwij
zing tot (gematigde) instemming, al schreven de meesten dat, al mocht de 
homosexueel niet veracht worden als méns, de homosexuele daad wel ver
werpelijk was. Ook Van Mierop onderschreef dit laatste, hoewel hij zich 
op dat moment nog niet actief in de discussie stortte.

In het voorjaar van 1904 hield Von Römer twee lezingen voor groe
pen van de Rein Leven Beweging in Amsterdam en Haarlem. Hier gaf hij 
de bovengeschetste mening nogmaals en gedetailleerd weer. De Centrale 
Commissie verbood voortzetting van de lezingenreeks. Toen Ortt de in
houd van de lezingen ter ore kwam, schreef hij een vlammend protest 
tegen Von Römer in Rein Leven. Ook Van Mierop schreef een brief aan 
Von Römer, waarin hij hem er op wees, dat uit de lezing geen rein leven
geest sprak. Von Römer vroeg aan Van Mierop eventuele protesten tegen 
hem te mogen lezen , vóór ze in Rein Leven geplaatst werden, maar 
Van Mierop gaf hieraan geen gehoor, en plaatste Ortt's repliek.
Daarop belegde Groep Amsterdam van de Rein Leven Beweging een debat- 
avond tussen Von Römer en Ortt. Aletrino was ook op deze avond aan
wezig en verdedigde Von Römer tegenover Ortt en diens geestverwanten 
(w.o. Kropveld). Hij ging zelfs nog iets verder in zijn mening dan
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164

Von Römer; waar deze deernis en barmhartigheid vroeg voor de uraniers,
163eiste Aletrino recht voor deze mensen.

De debaters kwamen niet nader tot elkaar. Wel publiceerden zij een 
gezamenlijke 'Verklaring inzake de voordracht Von Römer' in Rein Leven. 
Daarin zeiden ze beiden als criterium voor reinheid een verschillend 
beginsel te erkennen. Voor Von Römer was dat 'Rein is iedere geslachte
lijke handeling die geschiedt als het ware als lichamelijke deelneming
in psychische liefdes-extase der betrokken personen wanneer ziele-

165vervoering wederzijdsch is. Of als gevolg daarvan, een kind gebo
ren zou kunnen worden vond Von Römer van ondergeschikt belang. Hiermee 
was hij al ver afgedreven van de reinheids-idealen, zoals ze in Rein 
Leven regelmatig beleden werden. Ortt stelde hier zijn beginsel tegen
over, namelijk dat als hoogste reinheids-ideaal beschouwd moest worden, 
de absolute geslachtelijke onthouding, tenzij een voortplanten mogelijk 
en geoorloofd was. Von Römer erkende, dat zijn redevoering tegen Ortt's 
beginsel indruiste. De groepen moesten nu zelf uitmaken welke opvatting 
met hun beginselen in overeenstemming was.

Naar aanleiding van deze lezingen en de debat-avond kreeg de bewe
ging een slechte naam. Abraham Kuyper waarschuwde op een feestavond 
voor vijfhonderd christelijke onderwijzers in Amsterdam, voor de acti
viteiten van de Rein Leven Beweging, als zou deze propaganda maken

166voor de 'zonde van Sodom en Gomorra'. Christenen werd geadviseerd 
de beweging de rug toe te keren. Sommige abonnee's van Rein Leven zei
den hun abonnement op en de kwestie hield de gemoederen bezig tot aan 
de volgende algemene vergadering van 28 augustus 1904, waar de formu
lering van de beginselverklaring ter sprake werd gebracht.

Ondertussen had Von Römer een boek geschreven met als titel 
Ongekend Leed (de physiologische ontwikkeling der geslachten in verband 
met de homosexualiteit, 1904). Hierin bepleitte hij een gelijkwaardige be
oordeling van de homo- en heterosexuele geslachtsdaad. Nu mengde ook 
Van Mierop zich in de strijd, die tot dan toe voornamelijk tussen Ortt 
en Von Römer was gevoerd. Zijn oordeel over Ongekend Leed was vernie
tigend. Hij achtte de lezing van Von Römer beslist in strijd met de 
beginselen van de Rein Leven Beweging. Aangezien homosexuelen 'lijfs- 
lusten' hadden, die abnormaal waren (omdat zij zich daarmee immers
niet konden voortplanten) moets voor hen 'de bevrediging van hun lijfs-

167liefde voor hun gehele leven buitengesloten zijn', aldus Van Mierop.
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'Onder hetero-seksuelen zijn er evenzeer een groot aantal, die wan
neer men alle faktoren in aanmerking neemt, gedoemd zijn hun ganse 
leven die geslachtsdrang te beheersen en die soms zeer sterke lijfs- 
behoefte nimmer te bevredigen, omdat zulks hun door de uitspraak van 
rede en geweten ontzegd is. Welnu, met deze groep van hetero-seksue- 
len staan in de praktijk er gelijkelik vóór: alle homo-seksuelen,
deze laatsten krachtens hun aanleg, op 't gebied van het seksuele

168leven, krachtens hun abnormaal-zijn'.
Op de algemene vergadering botsten de partijen pas goed met el

kaar. Von Römer zei, dat hij van Van Mierop niet de gelegenheid had 
gekregen om zich te verdedigen in het correspondentie — blad. Toen op 
de vergadering de vaststelling van de beginselverklaring ter sprake 
kwam, die door de beoordeling van homosexualiteit ten zeerste samen
hing met deze onenigheid, stelde Von Römer voor, alléén het streven 
naar reinheid te noemen (om zo een veroordeling van homose x u aliteit 
te vermijden). De discussie liep hoog op. Uiteindelijk stelde Ortt 
voor, in een poging de vergadering tot eenheid te brengen, de begin
selverklaring dan inderdaad alleen maar het gebied van de heterosexua
liteit te laten omvatten. Van Mierop was hier tegen. Hij ontkende, 
dat homosexualiteit uitsluitend een biologische-medische kwestie 
was en vond dat de Rein Leven Beweging wel degelijk bevoegd was een 
ethisch oordeel dienaangaande uit te spreken. Uiteindelijk werd de 
motie-Huizinga aangenomen, waarin de beginselverklaring uitgebreid 
geformuleerd was (mèt een veroordeling van homosexuele geslachtsda
den). De (beknopte) motie-Von Römer werd verworpen. Von Römer's rol 
en invloed in de beweging waren hiermee uitgespeeld.

In het blad Levensrecht werd de discussie Von Römer-Van Mierop 
169nog even voortgezet. Een zekere J.B. schreef daarin een positieve 

recensie van Ongekend Leed, en riep daarbij op tot erkenning en be
grip ten aanzien van de homosexuelen. Van Mierop verzocht de redactie 
een anti-kritiek te plaatsen, waarin hij de 'smeekbede om erbarmen' 
van J.B. goedkeurde, maar bij zijn veroordeling van homosexuele da
den als abnormaal en pervers bleef(en bij zijn veroordeling van Von 
Römer’s visie). Dat deed een boze Von Römer weer naar de pen grijpen. 
De persoonlijke vriendschap tussen beiden leek hiermee wel voorbij.

Ten aanzien van de homosexualiteit bleef het standpunt van de 
Rein Leven Beweging vijfentwintig jaar lang practisch ongewijzigd.
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Naar aanleiding van het verschijnen van Oscar Wilde's De Profundis
(posthuum verschenen in 1905), waarin deze een zelfbeschuldiging en
inkeer beschrijft, na zijn veroordeling tot een gevangenisstraf voor
het bedrijven van homosexuele handelingen, schreef Van Mierop een warm
pleidooi voor de deemoedige Wilde, en voor de homosexueel als mens.
Maar de erkenning van het recht voor homosexuelen, om hun liefde
lichamelijk te mogen uiten, bleef uit. Ze moesten zich hun leven lang

170blijven onthouden van elk sexueel contact. Volgens dezelfde gedach
tengang in de Rein Leven Beweging, die voortkwam uit de overtuiging, 
dat ieder mens in staat was zijn sexuele behoeften te onderdrukken. 
Sexualiteit was een door de geest bestuurbaar instinct; sexuele be
geerte iets, waar je als mens boven kon komen te staan; iets wat je 
kon 'overwinnen'.

Over vrouwelijke homosexualiteit werd in de kolommen van Rein Le
ven en Levenskracht nooit een woord gerept. Het ging in alle discussies 
over de mannelijke homosexueel. Vrouwelijke homosexualiteit werd 
trouwens ook door mensen als Von Römer en Aletrino nauwelijks genoemd.

De Rein Leven Beweging heeft de homosexualiteit uitgebreid be
sproken in maandblad en op vergaderingen. Wat dat betreft, was dat 
een modern streven. In confessionele kringen was zelfs het nóemen 
van het woord homosexualiteit of uraniër een onbestaanbaar iets. Zoals
Kuyper in de Tweede Kamer sprak over 'Het kwaad waarop ik doel (is) de

171zonde waarom door God eens steden in een zoutdal veranderd zijn'.
De Rein Leven Beweging heeft het spreken over homosexualiteit wel uit
getild boven dit soort aanduidingen. Maar zij kopppelde er wel direct 
een andere, ethische beoordeling aan, in het bespreekbaar maken van 
het onderwerp.

Voor de emancipatie van de homosexuelen was de Rein Leven Bewe
ging, behalve in haar pleidooi voor openheid en begripsvolle naasten
liefde, verder niet van grote waarde. Het in 1911 opgerichte Neder
lands Wetenschappelijk Humanitair Kommitee, dat krachtig gesteund 
werd door Aletrino en Von Römer, heeft op dat terrein pionierswerk 
verricht.
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Samenvatting en conclusies

Toen de religieuze en sociale ideëen van de Russische schrijver 
Tolstoj aan het einde van de 19e eeuw ook in Nederland ingang vonden 
appelleerden deze sterk aan het gevoel van een groep sociaal bewogen 
jonge intellectuelen, waaronder nogal wat theologische studenten, die 
later als vrijzinnige predikanten de pastorie betrokken. Deze, veelal 
uit burgerlijke milieu’s voortgekomen jongeren zagen de noodzaak van 
een grondige maatschappijverandering in, teneinde de sociale nood, 
de armoede en het pauperisme uit te bannen. De theorieën van het socia
lisme waren voor hen vaak te materialistisch, te revolutionair en ook 
te zeer op de massa gericht. De leer van de klassestrijd, waarbij ge
weld onvermijdelijk was, strookte niet met hun consequent beleden 
geweldloosheid. Bovendien waren zij individualistisch ingesteld en 
dachten ze in termen van 'zelf-inkeer' en 'zelf-verbetering'. Daarom 
verwachtten zij weinig van stelsels, die op de collectiviteit gericht 
waren. De overtuiging, dat de mensheid alleen beter kon worden, indien 
ieder individu éérst begon zichzelf vrij te maken van het kwade stond 
bij hen voorop. Persoonlijke vrijheid was voor hen het belangrijkste 
goed en de dwang van het logge staatsapparaat was hen een gruwel.

Daarom belandden zij met hun inzichten bij het anarchisme, maar 
dan een anarchisme dat stoelde op christelijke naastenliefde. Hun idea
lisme werd gevoed door een optimistisch vooruitgangsgeloof, waarin de 
mens via verschillende stadia in de evolutie uiteindelijk het geluk 
zou veroveren. Dat vooruitgangsgeloof steunde weer op een hoge waar
dering van het verstand en de rede, wat overigens niet alleen een ken
merk van deze groep was; in de gehele maatschappij was deze waardering 
van de rede kenmerkend. In het christendon van de christen-anarchisten 
was het in de praktijk brengen van de Bergrede het belangrijkste aspect. 
Het was een ondogmatisch, on-orthodox christendom, waarbij de navolging 
van Jezus's leven het grootste streven was.

De christen-anarchisten hadden weinig invloed buiten hun eigen, 
nogal elitaire kring. Hun idealen stonden te ver af van het dagelijks 
leven van de arbeider en de gewone burgerman. Temeer daar deze christen- 
anarchisten, naast hun politiek-religieuze overtuiging een veelvoud 
van idealen aanhingen, zoals vegetarisme, geheelonthouding en tabaks- 
bestrijding. De strakke levensstijl, die dit met zich mee bracht en 
die ernstig en vaak humorloos werd volgehouden had weinig aantrekkings
kracht. Bovengenoemde idealen, aangeduid als humanitarisme of humanitair
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idealisme, pasten helemaal in een tijd waarin op geestelijk gebied 
veel veranderingen plaats vonden; velen zochten naast of in plaats 
van het traditionele kerkelijke christendom hun heil in nieuwe filo- 
sofiën en bewegingen, die geestelijk houvast moesten bieden, zoals 
het spiritisme, oosterse godsdiensten, theosofie en occultisme. Het 
was een tijd van mystiek zoeken naar een antwoord op vele levensvragen.

In de kringen van de christen-anarchisten ontstond in 1901 de 
Rein Leven Beweging. De sexualiteit was sinds de jaren '80 van de 
19e eeuw enigermate uit de duistere wereld van preutsheid en taboes 
gehaald, en voorshands in kleine kring onderwerp van discussie geworden 
door de belangstelling van juristen, natuurwetenschappers en medici. 
Prostitutie en geslachtsziekten; dubbele moraal en schijnheiligheid: 
ze woekerden alom, maar het waren niet meer te ontkennen zaken in de 
samenleving geworden. Bovendien riep de groeiende onvrede van veel 
vrouwen over hun onderworpen en onmondige positie om veranderingen, 
zeker niet in de laatste plaats op sexueel gebied. Op deze problemen 
trachtte de Rein Leven Beweging een passend antwoord te vinden. Veel 
problemen werden door haar bespreekbaar gemaakt en de beweging legde 
de vinger op de zere plek van de sexuele schijnheiligheid.
Gedeeltelijk sloot zij echter aan bij de lust-vijandigheid van de 
19e eeuwse moraal; alleen schermde zij nu met rationele argumenten, 
waar in de 19e eeuw traditie en religieuze dogma's hadden gegolden.

Modern was zij in haar streven naar openheid en vooral naar 
eerlijkheid. Zij stelde, dat een sexuele norm voor ieder in principe 
gelijk moest zijn; geen dubbele moraal, waarbij de één kan doen, wat 
de ander niet mag. Modern was zij ook in haar eis voor gelijke rechten 
voor man en vrouw. Daarin behoorde zij tot de koplopers op het gebied 
van de vrouwenemancipatie. In de Rein Leven Beweging werd het klakkeloos 
verwekken van kinderen afgewezen, maar ook bestreed men zeer overtuigd 
de geboortebeperking, voorzover deze met kunstmatige middelen bereikt 
werd. De enige aanvaardbare methode was de onthouding van geslachte
lijk verkeer. Dat was vanuit het rationeel-ethische oogpunt der rein 
leven-aanhang zeer goed mogelijk; of, zoals het motto in de eerste 
jaargangen van Rein Leven luidde :’De weg tot de kuisheid voert door 
de nuchterheid’.

Hoewel de Rein Leven Beweging ontstond in de kringen van het 
christen-anarchisme kon zij, juist door de afgrenzing van haar terrein
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( het sexuele vraagstuk ), een aanhang vormen, waarbinnen christen- 
anarchisten, orthodoxe christenen, liberalen, socialisten en ook 
sympathisanten van andere geestelijke kleur te vinden waren.
Door haar hoge persoonlijke levenseisen, de vèr-gestelde doelen en, 
niet te vergeten, haar vérgaand individualisme, drong zij niet echt 
tot de arbeidersmassa door. Haar theorieën van zelf-verreining en 
ziele-eenheid hadden iets mystieks - in de herleving van romantiek en 
irrationalisme in het fin de siecle paste die mystiek wonderwel - 
waardoor ze beter aansloten bij wat er leefde in de (semi-)Intellectu
ele burgerlijke kringen. In die kringen werd het harde leven van de ar
beiders wel gezien, maar hun strijd voor het dagelijks brood (met de 
bijbehorende alcohol-ellende) niet echt ingeleefd.

Aanvankelijk was in de Rein Leven Beweging het christen-anarchis- 
tische element niet overheersend. Orthodoxe christenen hadden een 
groot aandeel in de strijd. Jezus werd vaak nadrukkelijk als Redder 
in de nood aangewezen. Na interne problemen in de beweging, die als een 
'machtsstrijd' tussen christen-anarchisten en orthodoxe christenen 
gezien kan worden, werd vanaf de reorganisatie in 1908 (toen de formele 
organisatie van de beweging eindelijk goed werd geregeld en de beweging 
officieel een vereniging werd), de christen-anarchistische stroming 
sterker. Na de opheffing van Rein Leven, het blad van de beweging, 
kwam Lod. van Mierop steeds meer op de voorgrond te staan als leider 
en woordvoerder van de beweging. Naast Felix Ortt en professor J. van 
Rees, was hij de belangrijkste vertolker van de rein leven-idealen.
Zijn persoonlijke overtuiging en de 'kleur' van het door hem geredigeer
de gedeelte van Levenskracht trokken de beweging steeds meer in de 
sfeer van de andere humanitaire stromingen, ook al bleef het officiële 
gedeelte van de Rein Leven Beweging in Levenskracht strikt neutraal.
Maar pleidooien voor vegetarisme, geheelonthouding en natuurgeneeswijze 
in het maandblad maakten, dat de rein leven-ideëen in kringen waar voor- 
noemde idealen leefden, het meeste aansloegen. De Rein Leven Beweging 
bleef zodoende een geïsoleerde en elitaire stroming.

Na de reorganisatie van 1908 steeg het aantal leden van de beweging 
gestaag tot aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. De angst en de 
onzekerheid, die als gevolg daarvan in Nederland heersten, deden het 
ledental stagneren en na 1 augustus 1914 geleidelijk afnemen. Tijdens 
de oorlogsjaren werd de beweging bovendien weer geconfronteerd met een 
opleving van de oude machtsstrijd tussen christen-anarchisten en
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orthodoxe christenen. Na de oorlog echter bereikte de beweging in korte 
tijd haar hoogtepunt, wat betreft het aantal leden. In de na-oorlogse 
tijd van sexuele noden spraken de openheid en de doelstellingen van de 
beweging aan.

Inmiddels waren de rein leven-idealen als voorlichting, vrije 
omgang en de verwerping van de dubbele moraal geïncorporeerd in de op
komende jeugdbewegingen. De Rein Leven Beweging en de jeugdbewegingen 
hadden ook hun actieve drankbestrijding gemeen, alsmede de sfeer van 
buitendagen en lichaamscultuur. Met de neergang van de jeugdbewegingen 
ging ook de Rein Leven Beweging neerwaarts.

De oorzaken van het verval van de Rein Leven Beweging moeten ge
zocht worden in haar betrekkelijke isolement, in haar persoonlijk in
dividueel appél, in haar gebrek aan strakke organisatie (het anarchis
tische element) en in haar nadruk op sexuele ascese, zoals die was 
vastgelegd in haar primaire doelstelling. Tenslotte moet het verval 
van de beweging ook het gevolg zijn geweest van nieuwe ideëen over 
sexualiteitsbeleving in de jaren twintig. De groei en bloei van de 
Nieuw-Malthusiaanse Bond, die openheid en voorlichting koppelde aan 
een pósitieve benadering van de genotsbeleving in de sexualiteit, 
bewijst dat de grote massa zich meer kon vinden in haar concrete ant
woorden op de sexuele problematiek van die tijd.

De tweesporigheid van de Rein Leven Beweging, die aan de ene kant 
modern was in haar ideëen over emancipatie, voorlichting, dubbele mo
raal en de koppeling van liefde aan erotiek , maar aan de andere kant 
aanknoopte bij de erfenis van de 19e eeuw, n.1. de gedachte, dat 
sexueel genot op zichzelf niet geoorloofd was, maakte de beweging 
een typisch exponent van zijn tijd. Tolstoj's ideëen hadden die ge
dachte weliswaar een nieuw fundament gegeven, maar genot om het genot 
in de sexualiteitsbeleving bleef taboe.

Toen de maatschappelijke concensus over sexualiteit aan het eind 
van de jaren twintig vrijer werd (mede door toedoen van de Nieuw- 
Malthusiaanse Bond) was de rol van de Rein Leven Beweging uitgespeeld. 
De dood van Van Mierop heeft de opheffing van de beweging nog bespoe
digd. De nieuwe generatie, die in de twintigste eeuw was opgegroeid, 
vormde zich een andere kijk op de sexuele ethiek.
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Bijlage II

Redacteuren van Rein Leven 1901 - 1907

Jaargang I (juli 1901 - januari 1902) Edo Fimmen, Menno Huizinga jr
Jaargang I (januari 1901 - april 1902) Menno Huizinga jr.
Jaargang I (april 1902 - juli 1902) Lod. van Mierop
Jaargang II, III, IV (juli 1902 - juli 1905) Lod. van Mierop
Jaargang V (juli 1905 - juli 1906) Menno Huizinga jr.
Jaargang VI (juli 1906 - januari 1907) tijdelijk: Centrale  Commis

sie, uitgevoerd door Lod. 
van Mierop en D.H. Lissauer

Jaargang VI (januari 1907 - juli 1907) tijdelijk: Centrale  Commis
sie, uitgevoerd door 
Edo Fimmen

Jaargang VII (juli 1907 - juni 1908) Edo Fimmen



Bijlage III

Lijst van leden van de Centrale Commissie van de Rein Leven Beweging

Edo Fimmen 1901 red. ; 1903-1906 voorz.
Menno Huizinga jr. 1901-1902 en 1905-1906 red.; 1904-1906
Lod. van Mierop 1902-1905 en 1908-1926 red.; 1909-1928 voorz . en

andere functies 
J.J. Hoogewerff 1902-1903 secr.
Marie Calisch 1902-1906
A.W.F. Bakker 1903-1904 adm.
A. Kropveld jr. 1903-1904 secr.
Bientje Birnie 1904- aug. 1904
F.J . S. Maas 1904-1906 adm.; 1911-1913 secr.; 1928-1930
Herbert Plokker 1904-1906 secr.
Mevr. Jos Spoor 1904-1905
P . Schootman 1905-1906 adm.
J.W.C. Ort 1905 2e secr.
Ph. Diamant 1905-1906
Emil Uyldert 1905-1906 2e adm.
Truus Mulder 1905-1906; 1917-1919 red.
D.H. Lissauer 1906-1908 secr; 1906-1907 red.
Titia van der Tuuk 1906
G. Nieuweboer 1906
Mej. A. Muller 1906
P. Glas 1908-1909 secr.
C.J. van Beemen 1908-1909; 1919-1921 adm.
P. ter Veer 1908
Ds. A. Klaver 1909-1916 voorz.
Mevr. Van Den Steen
van Ommeren-Hallo 1909-1912 secr. en 2e secr.
Mevr. Vreeswijk-
de Kok 1910-1912
M.J. de Lieme 1910
Zr. G. Roggeveen 1912-1913
A. de Bouter 1912-1916 adm.
D. Roskes 1912-1916 secr.; 1916-1924 voorz .
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Mej. L. Nieulant  Pelkman 1913-1916
Tine Houtman-van
Leeuwen 1914-1917 secr.
Mej. A. Arriëns 1916-1928 (vanaf 1918 secr.)
G. Roosink 1916; 1917-1918 secr.; 1918-1921; 1926-1929
Mevr. E. Andriessen-
van Borrendam 1916-1917 adm .
J.J. van Zuylen 1916-1917
Mevr. C. Gerhardt-
Nouwen 1917-1918 adm.
Const. de Vriese 1917-1921
A. Verheyen febr.-okt. 1918
F. Ortt 1918-1925
J. Zwart 1920; 1921-1930 penningm.
C. Jacobs 1921-1930 2e voorz .
P.M. Vleugels febr. - dec. 1922
Mevr. G . Wansink-
Groothoff 1924-1926 2e secr.
P.J. van Aartsen 1924-1926
Mej. M. v.d. Wouden 1925-1926
Dr. A .G .M. Liernur 1928-1929
J. Assink 1929-1930 red.
P. v.d. Bijl 1929-1930 adm.
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Bijlage IV

Velddagen van de Rein Leven Beweging

Datum: Aantal aanwezigen: Gehouden te:

30 sept. 1906 50 Bloemendaal
25 juli 1907 ? in de duinen
30 aug. 1908 45 Den Haag
? 1909 ? Den Haag

sept. 1910 82 Zeist
27 aug. 1911 100 De Bilt
I sept. 1912 100 De Bilt
27 juli 1913 ? De Bilt

juli 1914 100 Santpoort
juli 1915 60 Doorwerth
juli 1916 90 De Bilt
juli 1917 ? Amersfoort (Zandbergen)

23 juni 1918 50 Zijpendaal
juni 1919 90 Amersfoort (Zijpendaal)

27 juni 1920 100 Overveen
19 juni 1921 ? Amersfoort (Zandbergen)
11 juni 1922 60 Rolde
25 Juni 1922 55 Aerdenhout
24 Juni 1923 67 Bilthoven
8 juli 1923 150 Olterterp
15 juni 1924 ? Zeegse
22 juni 1924 50 Olterterp
29 Juni 1924 30 Haarlem
14 juni 1925 ? Soest
21 juni 1925 ? Olterterp
5 juli 1926 ? Rolde
11 juli 1926 ? Soest

1927 geannuleerd wegens gebrek aan belangstelling
juli 1928 70 ?

20 sept. 1929 ? Soest
29 juni 1930 geannuleerd
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