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AFWEER-AANV AARDING
KEUZE 

Ethisch-theologische kanttekeningen bij 
gedragspatronen tegenover homofilie. 

Mijn opdracht is beperkt. Het gaat 
slechts om een bijdrage aan meningsvor
ming en gesprek. Vier punten stel ik aan 
de orde: 1. Beeld en werkelijkheid geeft 
een impressie van de weg die ik heb 
afgelegd; ruim 20 jaar confronteren men
sen mij met de werkelijkheid van de ho
mofiele bestaanswijze. Ik vertel er iets 
over omdat anderen wellicht op eenzelf
de weg geplaatst worden. 2. Luisterend 
naar ervaringen van anderen en van mij
zelf heb ik gelezen in de Bijbel. Ik bied 
geen historisch verslag van mijn zoeken 
naar de bijbelse boodschap. Ik vermeld 
hoe ik met de Schrift heb leren omgaan. 
3. Mijn huidige benadering van homofilie 
verschilt inhoudelijk van mijn vroegere. 
Ik hecht eraan te Iaten zien dat deze 
wijziging past binnen een bredere accent
verschuiving in de (seksuele) ethiek; er is 
geen sprake van normverlies of -verva
ging, maar van normverlegging. 4. Tot 
slot plaats ik enkele opmerkingen bij het 
Voorontwerp van Wet Gelijke Behande-
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ling en met name bij enkele reacties van 
kerkelijke zijde. 

I. Beeld en werkelijkheid. 

Elk onderzoek naar een groep mensen 
doet hen iets aan. Een bestudering van 
,het verschijnsel homoseksualiteit'' 
plaatst mensen in uitzonderingspositie. 
Ook a is het oordeel positief uitvalt. Wie 
bestudeerd en verklaard wordt, staat 
apart. Hij valt buiten het vanzelfspreken
de. Een studie -liefst multidisciplinair
over de politicos (of zo u verkiest over de 
ethicus) roept wrevels op: ontstaanswij
ze, dominerende vader, moederbinding, 
psychische constitutie, overontwikkeld 
zelfgevoel, relatief onvermogen tot het 
aangaan van niet-functionele contacten, 
gevolgen voor het nageslacht. Toch was 
dat het spoor waarop opvoeding en oplei
ding mij hadden gezet. Auteurs als 
Freud, Giese, Tolsma, Eck hebben mij 
vertrouwd gemaakt met het psychiatrisch 
model dat homoseksualiteit als een loka
liseerbare en in principe geneesbare 
stoornis in de menselijke seksualiteit be-
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schouwde. Vanuit het ziekte-model (dat 
onmiskenbaar een andere benadering in
spireerde dan bet eerder en elders gehan
teerde zonde-model) ben ik als ethicus 
gestart. Ik kan mij een eerste gesprek 
herinneren. Een man vrijwel even oud 
als ik zelf, koos mij in het begin van de 
jaren zestig als zijn gesprekspartner. Hij 
zocht naar een bevestiging om als chris
ten.homofiel te kunnen Ieven. Er zijn 
vee! gesprekken gevolgd, met hem, met 
anderen. Achteraf verbaas ik mij over 
het geduld, meer nog over de welwillend
heid waarmee mensen- aileen, met een 
vriend of met een groepje- mij tegemoet 
zijn getreden en mij bijna gedwongen 
hebben te luisteren en te leren. 
Jarenlang heb ik het ziekte-model ge
volgd en proberen te zien waar de homo
seksualiteit in dit Ieven in verband te 
brengen was met een ontwikkelingsstoor
nis. Gaandeweg veranderde mijn termi
nologie: ,ziekte" werd vervangen door 
,minusvariant"! De literatuur die ikon
der ogen kreeg zat goeddeels op hetzelf
de spoor. In 1968las ik bij W. Sengers, 
,Gewoon hetzelfde?" dat het zich tot sek
segenoten seksueel aangetrokken voelen, 
in wezen neerkomt en berust op een on
voldoende ontwikkeld zelfgevoel. ( ... ) 
Het zelfgevoel heeft a.h.w. zijn gewone 
eindpunt niet bereikt 1

. Vee! gespreks
partners bevestigden een dergelijke in
terpretatie. Zij ervoeren zichzelf als af
wijkend, worstelden met hun eigen per
soon en waren blij met een vrij open oor 
en een pastorale houding die accepteerde 
dat mensen niet tot het voor hen onmo
gelijke gehouden zijn. 
Maar gaandeweg ontdekte ik iets waar
door mijn ziekte-model als algemeen in
terpretatie-kader onhoudbaar werd. De 
homofiele relaties en de homofiele zelf
aanvaarding zijn voor ;.1ij van grule bete-

I. Hilversum. 1968, p. 47. 
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kenis geweest. 
Ik kende verhalen over promisculteit van 
het homoseksuele circuit zoals dezc oak 
momenteel circuleren. Mijn gespreks
partners maakten mij duidelijk dat deze 
verhalen niet noodzakelijk onwaar zijn. 
maar dat juist zoals bij heteroseksuelen 
ook bij velen van hen een diep verlangen 
naar tedere en duurzame contacten aan
wezig is. Kwam ik in contact met een 
geselecteerd publiek? Mogelijk, maar 
evenzeer met mensen die over belevin
gen, verlangens en mislukkingen pro
beerden te praten. Er kwam vee! verdriet 
naar voren omdat een relatie wederom 
niet duurzaam bleek. Juist zoals ik heb 
leren inzien dat de kwetsbaarheid van 
huwelijksrelaties overwcgend in structu
rele componenten gelegen is die de indi
viduele verantwoordelijkheid van perso
nen overstijgen2

, zag ik dat homofiele 
verhoudingen stuk liepen door factoren 
die boven de persoonlijke wilsbeslissing 
uitstegen. Voor ons allen geldt dat de 
structurele situatie onze persoonlijke si
tuatie in haar mogelijkheden en onmoge
lijkheden conditioneert. De homofiel 
verkeert in een positie die het hem extra 
moeilijk maakt tot een duurzame relatie 
te komen. Hij wenst ze soms oak niet. 
Hij groeit op in een maatschappij waar 
heteroseksualiteit het vanzelfsprekende 
en overal voorgeleefde gedragspatroon 
is. Gezin, school, beroep bieden voort
durend gevarieerde heterofiele identifi
catiepatronen. Huwelijk en gezin worden 
,als uitdrukking van het in geborgenheid, 
liefde en onderlinge zorg will en Ieven '' 3

, 

door de samenleving erkend en be
schermd. Hoezeer homofielen ook de 
verantwoordelijkheid voor elkaar aan
vaarden, hun samenlevingsvorm mist nog 
iedere sociale en juridische bescherming. 
Er heerst vee! afweer die bevordert dat 

2. lk heb dit nader uitgcwerkt in: F. Heggen- G. van Tillo, He! kweisbare huwelijk Averbode-ApC'ldoorn. 
1984. 
3. Uitgangspunten. Program van uitgangspunten van het Christen Democratisch Appel, p. 18. 
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homofielen het vaak moeilijk hebben. 
omdat hun medemensen het er moeilijk 
mee hebben. Kerkelijke milieus waar ik 
toch wei enigermate mee vertrouwd ben. 
zijn nog steeds aangetast door vooroor
delen die een reeel zicht op wat werkelijk 
in de homofiele wereld aan de hand is. 
belemmeren. Uitzendingen zoals ver
zorgd door de evangelische omroep heb
ben naar mijn persoonlijke waarneming 
patronen van verwerping versterkt. Het 
is voor mij niet onbelangrijk geweest om 
homofielen niet aileen in de situatie van 
het pastorale gesprek te ontmoeten (want 
daar bleef de relatie toch iets ongelijk
waardigs behouden). maar ook in bijv. 
COC bijeenkomsten, waar ik mensen 
sprak die ik vanuit andere contacten ken
de en waardeerde. Stukje bij beetje heb 
ik ervaren hoe gekleurd mijn beelden 
waren: stabiele. creatieve men sen (som
migen kende en waardeerde ik al jaren) 
bleken homofiel. Daarmee werd voor mij 
de grond onder mijn neurotiseringstheo
rie uitgehaald. lk heb langzaam leren 
(in)zien dat niet de richting maar de 
vormgeving van's mensen erotisch-sek
suele relaties belangrijk is. Niet of 
iemand homo of hetero is. is dan beslis
send. maar wei of iemand in staat is rela
ties aan te gaan zodanig dat hij zelf en 
anderen daarin tot waarachtige menselij
ke en ontplooiing kunnen komen en be
houden worden. De diepte en de warmte 
van zovele homoseksuele relaties vormde 
een onmiskenbaar bewijs voor de gaaf
heid ervan. Nooit heb ik bewijzen gezien 
dat seksuele geremdheid bij homofielen 
aanwijsbaar frequenter is. Het zoeken 
van verklaringsgronden van homofilie 
heb ik opgegeven. lk zoek ook niet naar 
gronden van heterofilie. lmmers. zo lang 
ik homofilie benader als .. het verschijnsel 
dat verklaard moet worden". ontkom ik 
niet aan een denken in termen van afwij
king en aan een stigmatiserend benade
ren. Wei heb ik steeds weer gezien dat de 
socialisering van de homofiele mens 
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plaatsvindt binnen heterofiele vooron
derstellingen. Daardoor wordt dikwijls 
een innerlijke conflictsituatie opgeroe
pen tussen socialiseringseisen en per
soonlijke ervaring. Wanneer homofilie 
feitelijk een moeilijke weg is, dan toch 
omdat de samenleving deze weg moeilijk 
begaanbaar heeft gemaakt. 
Sengers onderscheidt nadrukkelijk 3 fa
sen of typen homoseksuelen. Ik onder
schrijf zijn opvatting. al zal ik er, geleid 
door Jellema, een aanvulling bij geven. 
Allereerst de fase van verzet of de zelfne
gatie. De homofiele gevoelens worden 
niet geaccepteerd, maar door een grote 
emotionele inspanning onderdrukt. Het 
kan zijn dat reeds de gerichtheid zelf als 
teken of toestand van zondigheid wordt 
gezien zodat ze als feit ontkend. als ver
leiding bestreden wordt. Het verzet kan 
ook berusten op angst om waardevolle 
contacten met familie, vrienden of kerk 
te verliezen. Dikwijls heb ik gezien dat 
de verzetshouding ingegeven wordt door 
twijfel: .. ben ik nu. moet ik nu zo anders 
zijn dan anderen'': .. mijn liefde voor mijn 
(heterofiele) vriend is toch sterk ge
noeg··. Wie in de fase van verzet verkeert 
of blijft, ontkomt niet aan innerlijke 
gespannenheid zowel naar zichzelf toe a is 
in de relatie met anderen. Rigide optre
den, emotionele koelheid zijn de prijs die 
een mens voor de voortdurende strijd 
moet betalen. Diepe en blijvende contac
ten zowel met de eigen persoon als met 
anderen komen niet tot stand. In de 
tweede plaats spreekt Sengers over de 
tweeslachtige houding, de fase van onvol
ledige aanvaarding of zelfreductie. Een 
mens leeft in twee gescheiden werelden: 
een hetero- en een homoseksuele. Men 
accepteert zijn verlangen en geeft er 
vorm aan. maar zonder dater eenheid 
ontstaat met het dagelijkse doen en Ia
ten. De homofiel verbergt zichzelf en 
onderhoudt ook zijn contacten op een 
eigen. afgeschermde plaats. Ik heb dik
wijls gepleit voor een grotere openheid, 
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maar vooral in het aangrenzende Vlaam
se land is de schroom om zich in school of 
ziekenhuis als homofiel te uiten, erg 
groot. Onmiskenbaar legt deze zelfreduc
tie een druk op de homoseksuele contac
ten: zij blijven min of meer geheim, nau
welijks gelntegreerd in de menselijke to
taliteitservaringen, vaak eenzijdig seksu
eel gericht en zeer breekbaar. In de fase 
van aanvaarding zijn de gevoelens en de 
beleving daarvan gelntegreerd in het re
ferentie-kader van de persoon. Hij ac
cepteert zijn verlangens zo dat zij een 
eenheid vormen met zijn hele doen en 
Iaten. De obsessionele geboeidheid is 
verdwenen. Homo- en heterofiele krin
gen !open in werk en ontspanning door 
elkaar he en. -l 
Jellema wijst erop dat ,aanvaarding" een 
negatieve klank heeft5

: wij aanvaarden 
invaliditeit. ziekte, verlies van onze part
ner, de eigen dood. Steeds gaat het om 
een gebeuren dat zich aan onze wil ont
trekt, maar dat wij als onomkeerbaar ac
cepteren. Zolang samenleving en homo
seksueel zo reageren, blijven zij toch ge
vangen binnen een negatieve benadering, 
welke belemmert dat mensen waarachtig 
kunnen samenvallen met hun eigen ge
voelsleven: de homoseksualiteit ,zal hun 
niet tot een spontane bron van vreugde 
kunnen zijn, geen gezonde vanzelfspre
kendheid"". ,De samenleving aanvaardt 
de homoseksualiteit zolang zij oorzaken 
kan herkennen en aanwijzen. De homo
seksueel weet dit: zolang hij oorzaken 
verantwoordelijk kan stellen, weet hij 
zich aanvaard. Maar daarmee leeft hij in 
een voortdurende afhankelijkheid, in een 
voortdurende zelfrechtvaardiging door
dat hij zijn verantwoordelijkheid naar de 
oorzaken verschuift" 7

. Het gaat erom dat 

4. Scngers. a.w., p. 21-49. 
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een mens- vrouw of man, hetero ot 
homo- zichzelf kiest. Dat veronderstelt 
een voortgaande wijziging in ons hele 
klimaat; vanaf de gezinssituatie waar de 
klemtoon radicaal gelegd wordt op de 
onvoorwaardelijke aanvaarding~: .. wij, 
ik, wij zijn blij met jou omdat jij het 
bent" en waar consequent de yoorwaar
delijke aanvaarding ,ik hou van jou om
dat jij zo bent" wortelt in die eerste, 
grondige aanvaarding. Een christen zou 
dit bij uitstek kunnen beamen. Immers 
het fundament van zijn geloof en zijn 
Godsverhouding is de welwillendheid 
Gods, de rechtvaardiging door de genade 
(Rom. 3,22-28). Gods liefde en recht
vaardiging is het prototype van elke on
voorwaardelijke menseliike aanvaarding. 

In ons omgaan met anderen blijft het 
heel moeilijk om je eigen verwachtingen, 
de orde waarin je leeft en die voor jou 
vanzelfsprekend en dierbaar is, te relati
veren, zodat je blij kunt zijn met de 
pluriformiteit van menselijke erv::uingen. 
De homoseksuele beleving stuit op af
weer. Ik wildie afweer nadrukkelijk on
der ogen zien. lk beluister hierin mede 
genitaal-seksuele nieuwsgierigheid ,wat 
doen ze nu eigenlijk met elkaar", alsof 
homoseksualiteit bij uitstek op genitale 
en wei op ,onbeholpen'' genitale bevre
diging gericht is. In deze reactie speelt 
waarschijnlijk door de in onze westerse 
cultuur sterk aanwezige concentratie van 
erotiek en seksualiteit op de seksuele 
daad. Het prestatieve, op veelal kortston
dige bevrediging gerichte door J. van Us
sel ,het eng seksuele syndroom" ge
noemd)9 is in onze cultuur vee! nadruk
kelijker aanwezig dan de in de menselij
ke ontmoeting ge'integreerde erotiek en 

5. C. Jellcma. Homoseksualiteit als gekozen bestaansvorm in .. Een mens hoefi nict al/ecn te blijt·en", Baarn. 
1977 0 71-89. 
6. a.w .. p. 77 
7. a.w .. p. 79. 
8. vgl. hicrover E. Fromm ... The Art of Loving", Londen, 1957. 
9. J. van Ussel. .. A(5cheid van de seksualiteit", Meppcl cnz., 1970. 
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seksualiteit. De kern van het homoseksu
ele verlangen is het verlangen naar een 
partner van het eigen geslacht en niet het 
verlangen naar een surrogaat van het an
dere geslacht. Wij zouden kunnen leren 
om het fijn te vinden dat mensen andere 
mensen echt ontmoeten en elkaar tot 
partner maken. Bij deze ontmoetingen 
geldt dat personen door elkaar geboeid 
worden, door de totaliteit van elkaars 
verschijning. De mogelijkheden en de 
beperkingen die in deze concrete relatie 
aanwezig zijn, worden in het totale om
gaan met elkaar opgenomen. Dit geldt op 
gelijke wijze voor een hetero- als voor 
een homofiele relatie. Wanneer wij een 
bepaalde vorm van intermenselijk om
gaan als maatgevend voor aile vormen 
beschouwen. trachten wij de wereld naar 
ons beeld te modelleren. Alsof wij zo 
gaaf zijn, alsof onze relaties zo fijn en 
communicatief zijn. 

2. De Bijbel en homoseksualiteit. 

De opbouw van dit artikel suggereert 
onvermijdelijk een scheiding tussen mijn 
denken en doen enerzijds en het spreken 
van de Bijbel anderzijds. 
Het kan lijken alsof ik mijn ervaringen 
vooraf laat gaan aan het beluisteren van 
de Schrift. In feite is er sprake geweest 
van een ge'integreerd gebeuren. Wie 
christen wil zijn en zijn Ieven wil richten 
naar Jezus' boodschap, kan niet verant
woord in enkele min of meer geisoleerde 
uren de Bijbel ter hand nemen en daar 
zoeken naar een antwoord. Het gaat er
om te Ieven met en naar Gods woord, de 
boodschap te integreren in ons menselijk 
bestaan. Ik herinner mij een Nederlands 
televisie-programma over abortus. Daar
in verscheen een theoloog in beeld die de 
Bijbel opensloeg en na enig bladeren uit 
het Oude Testament enkele verzen voor
las. waarin naar zijn zeggen (!)Gods 
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oordeel over abortus is neergelegd. Wie 
zo doet. hanteert de Schrift als een arse
naal van teksten die gereed liggen. op de 
maat gesneden van onze vragen, om een 
oplossing te ondersteunen of te be
strijden. 
De eerste vraag die wij ons dienen te 
stellen, luidt: wat zoeken wij eigenlijk als 
wij de Bijbel ter hand nemen: de ge
meenschap met de Heer. de navolging of 
onze eigen programma's? Ik verwijs naar 
wat D. Bonhoeffer hierover schrijft in 
Nachfolge: bepaalde gedachten van de 
Schrift halen wij altijd graag op, maar 
aan andere belangrijke woorden gaan wij 
tegelijk a! te achteloos voorbij, doordat 
wij toch nog altijd vee! te vee! eigen 
meningen en overtuigingen prediken en 
a! te weinig Jezus Christus zelf111

• 

Wie vertrouwd is met de ethische prak
tijken en opvattingen van Israel onder 
het Oude Verbond en van de christelijke 
gemeenten in het Nieuwe Testament, 
weet dat wij op alle levensterreinen an
ders handelen en oordelen dan de Bijbel 
en dat de mens in de Bijbel het anders 
doet dan wij vandaag voor goed en oir
baar houden. Oat geldt zowel voor vra
gen van meer personele als van structure
le aard. De huwelijkswetgeving en prak
tijk vormt een duidelijk voorbeeld. Op 
heel het terrein van de man-vrouw ver
houding spreekt de Schrift geboden uit of 
veronderstelt zij normen waaronder de 
vrouw- naar onze maatstaven- vee] te 
lijden had. Wat de Schrift zegt over ar
beidsverhoudingen is niet over te plan ten 
naar de hedendaagse situatie. Wat heeft 
het iemand als Bonhoeffer nog moeite 
gekost om in te zien dat Rom. 13 over de 
verhouding tussen burger en overheid 
niet maatgevend is voor een verantwoord 
politiek handelen. Kuitert heeft onge
twijfeld gelijk als hij zegt dat wij weinig 
kunnen beginnen met een bijbelberoep in 
zaken van ethiek: .. De bijbel is onont-

10. lk maak hier gcbruik van mijn bijdrage .. Up zoek naar een hzjbels gerichte ethiek" in .. Schrifi in 
veelvoud", BoxtcL 19RO. 241-261. 



CHRISTEN-DEMOCRA TIE 

beerlijk vanwege het verhaal, niet van
wege de moraal. Met het verhaal bedoel 
ik de woorden en werken van Jezus. Wij 
hebben daarvoor geen andere bron dan 
de Heilige Schriften van de Christelijke 
Kerk. Voor de moraal hebben wij wei 
andere bronnen. Natuurlijk kunnen wij 
er ook voor bij de bijbel terecht, voorzo
ver de bijbel binnen de grenzen van een 
bepaalde leefwereld die de onze niet is, 
ons de morele basisregels voor het men
selijk handelen aanreikt. Maar van deze 
basisregels heeft de bijbel niet het alleen
verkoop-recht; wij vinden ze ook in an
dere leefwerelden, zij het ook daar in 
termen van een bepaalde tijd met zijn 
eigen handelingsmogelijkheden en 
grenzen" 11

• 

Wij moeten de opvatting loslaten dat het 
belangrijk is indien de Bijbel over con
crete onderwerpen concrete uitspraken 
doet. De betekenis van de Bijbelligt vee! 
dieper. Hij biedt geen oplossing voor on
ze concrete behoeften of problemen. 
Maar daarom hoeven wij hem nog niet 
moedeloos te sluiten. Hij voert ons 
steeds weer op het spoor van Jezus van 
Nazareth, hij confronteert ons met de 
gelovige geschiedenis van Israel. Wij 
gaan bepaalde kernhoudingen ontdekken 
in het verhaal over Jezus. Als fundamen
teel in Jezus' optreden is aan te wijzen 
zijn consequente solidariteit met de uit
gestoten, verwaarloosde en verachte 
mens. In het bekoringsverhaal in de 
woestijn (Mt. 4,1-11) valt de beslissing 
Jver de aard van Jezus' zendingsop
Jracht. In de dialoog met de satan wijst 
hij de weg van de zelfverheerlijking af. 
Jezus kiest voor radicale dienstbaarheid 
~n houdt aan zijn leerlingen deze keuze 
voor. Een bijbels gerichte ethiek houdt 
1ieraan vast. 
lij ontleent er geen concrete normerin
~en aan (geen inhoudelijke moraal), 
naar datgene wat daaraan vooraf gaat, 
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nl. een inspiratie-model. Zij vertelt het 
verhaal van Jezus verder. In de taal van 
een para bel of in de historisch gebonden 
omstandigheden van een bepaalde ge
beurtenis kunnen wij een intentionele in
houd, een inspirerend gezichtspunt aan
wijzen dat wij verhalend als een typisch 
model kunnen verbinden met onze om
standigheden. Het kunnen karakteris
tieke wijzen van optreden zijn ofvoor
beelden van vroegere geloofsgehoor
zaamheid. Niet de legalistische toepas
sing die zich niet of nauwelijks reken
schap geeft van de historische en cultu
reel-economische afstand, maar een in 
Jezus' geest gezochte correlatie waardoor 
de horende mens actief wordt ingescha
keld, laat de Schrift tot Ieven komen in de 
wereld van vandaag. 
Wie leeft met de Bijbel, wie het verhaal 
van het Godsvolk tot zich laat doordrin
gen, wordt in zijn christelijke intentiona
liteit behouden. Elk boek van Oud en 
Nieuw Testament vervult een functie in 
ons zoeken naar authentieke navolging. 
Het concrete ethische handwerk van ij
ken en ontwerpen van ( ook) inhoudelijke 
ethische normeringen wordt geen ogen
blik verstoord door deze steeds herno
men wending naar de Schrift. Immers, zij 
neemt ons ons werk niet uit handen, zij 
richt ons werk. 
Wat betekent dit uitgangspunt nu voor 
ons onderwerp? Wij nemen wei kennis 
van die bijbelteksten waarin homoseksu
aliteit ter sprake komt, maar niet om op 
dit fundament onze ethische waardering 
op te bouwen. Daarvoor zijn ze niet ge
schikt. Feitelijk echter hebben bepaalde 
teksten vroeger en ook nu een grote rol 
gespeeld. Een goede exegetische benade
ring kan verhelderend werken, omdat zij 
teksten in hun eigen milieu en historic 
plaatst en reeds daardoor laat zien hoe 
verschillend de situatie is die daar be
sproken en hier aan de orde is. Ik moet 

11. H. Kuitert, .. Suicide, wat is er tegen ?". Baarn. 19R3. p. 122-123. De onderstreping is van mij. 
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mij beperken tot een beknopte sall)'en
vatting van de uitleg van de belangrijkste 
passages. Zander twijfel is dit ontoerei
kend. maar meer kan ik hier niet doen. 
Wie verder wil gaan vindt een eerste 
handreiking in literatuur12

. 

Uit het Oude Testament dienen genoemd 
te worden Genesis 1.26-28; 2.18-25;- de 
scheppingsverhalen- Gen. 19:- Sodom 
en Gomorra- Leviticus 18.22; 20,13; de 
gruwelteksten. Bij al deze teksten mogen 
wij bedenken dat het O.T. de seksualiteit 
als een vanzelfsprekende en vreugdege
vende werkelijkheid accepteert, waarbij 
de waarde van de menselijke vruchtbaar
heid als voortzetting van het heilige volk. 
als basis van de gemeenschap in het 
voortbestaan van het nageslacht, sterk 
wordt beklemtoond. Gen. 1, 26-28 bevat 
de mededeling van en de zegen tot 
vruchtbaarheid (liever dan de opdracht; 
deze tekst is eerder een belijdend lied). 
De tekst veronderstelt de man-vrouw po
lariteit als een in de schepping gefundeer
de gegevenheid. Wie in de tekst leest dat 
de mens beeld van God is juist binnen de 
man-vrouw relatie gaat te ver. Hij maakt 
de hier uitgesproken vanzelfsprekend
heid tot een wet voor (tegenover) hen die 
deze vanzelfsprekendheid niet ervaren. 
Daarmee rekt men de tekst op. Gen. 
2,18-25 herinnert aan het Gilgamesj
epos, waar de held Gilgamesj een boe
zemvriend, een tegenhanger in de per
soon van Enkidu naast zich krijgt. Hier 
speelt de gedachte dat alles zijn tegenhan
ger moet hebben om goed te zijn. Niets 
en niemand kan zonder aanvulling, uitda
ging. 
Lev. 19 tekent Sod om en Gomorra als 
totaal verwilderde steden, als bezeten 
door een massieve en ontspoorde seksua
liteit, zozeer dat de burgers zich zelfs niet 
ontzien om de heilige wetten van de gast
vri jheid tegenover vreemdelingen te 
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schenden. Niet de afwijzing van homo
seksualiteit staat centraal, al moet men 
zeggen dat mede onder invloed van een 
reactie op vormen van cultische homo
seksualiteit bij omringende volkeren, ho
moseksualiteit als invulling van de ont
sporing gezien wordt. Lot biedt zijn 
dochters aan om de vreemdelingen te 
redden. Een illustratie dat niet de homo
seksualiteit de heersende drijfveer is bij 
de inwoflers van de stad en dat Lot erop 
gericht is dat de gastvrijheid niet ge
schonden zal worden. 
Lev. 18,22 en 20.13 veroordelen manne
lijke homoseksualiteit nadrukkelijk. De 
vraag hierbij luidt: dient deze veroorde
ling verklaard te worden vanuit het ver
zet tegen de Kanaanitische vruchtbaar
heidscultus of niet? Is het de homoseksu
ele omgang in het heidense milieu, waar
door zij als heidens werd afgewezen door 
Israel dat sterk beaacht was op onder
scheid tegenover andere volkeren? Of 
komt het heidens karakter van die andere 
volkeren nu juist (onder meer) tot uiting 
in hun praktijk van homo- en heterosek
suele (tempel)prostitutie? Voor beide 
opvattingen worden argumenten aange
dragen. Een cultische achtergrond lijkt 
mij in beide teksten aanwezig. Of deze 
achtergrond op zich genomen voldoende 
verklaring biedt, betwijfel ik. 

Onbetwistbaar is het feit dat zoals overal 
in het O.T. het perspectief op menselijke 
voortplanting zo nadrukkelijk aanwezig 
is dat er geen ruimte is voor een seksuele 
beleving die hiervan afwijkt. Het feit dat 
homoseksualiteit ook in het toenmalige 
Oosten en toch zeker bij de herdersvol
ken aanwezig was, wil niet zeggen dat het 
OT de homoseksuele ervaring of bele
ving welke voor onze culturen zo ken
merkend is, reeel gekend, laat staan be
oordeeld heeft. 

12. Vourtretfelijk lcesbaar en zeer verantwoord acht ik het artikel van Ds. J. van Veen ... Wat zegt de bijbel 
over homojilie", in Een mens hoeft niet ... Verdere literatuur wordt hier aangegeven. Ik maak ondermecr 
van het artikel van VanVeen gehruik. 
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Uit het N. T. trekt vooral de aandacht 
Romeinen 1,26-27. De teksten 1 Korin
thicrs 6. 9 en I Tim6thei.is 1.10 bevatten 
slechts een terloopse opmerking in het 
kader van een bredere zondencataloog 
waarin de heidense wereld getypeerd 
wordt. Ook in Rom. 1 gaat het om de 
tekening van de heidense wereld; daarin 
plaatst Paulus homoseksualiteit en geeft 
er een snelle theologische verklaring van. 
Paulus geeft in 1 Kor. II .14-15 eenzelfde 
verklaring voor de haardracht van vrouw 
en man. met eenzelfde verwijzing naar 
wat de natuur ons leert of wat natuurlijk 
is. Glimlachend lezen wij die tekst. De 
apostel kende de seksuele decadentie zo
als die in grate gedeelten van het Ro
meinse rijk om zich heen gegrepen had. 
Daarop doelt hij. Oat blijkt reeds uit de 
afstandelijkheid waardoor zijn woorden 
gekenmerkt worden. Het gaat over sek
suele losbandigheid waar heidenen zich 
aan overgeven. Van een dergelijk pro
miscu gedrag dienen christenen zich ver
re te houden. Hij spreekt niet over de 
homoseksualiteit waar ik voortdurend op 
doe!: mensen die blij proberen te zijn 
met zichzelf en in warme. echte verbon
denheid proberen te Ieven met anderen. 
De schriftteksten die ik zo juist heb ge
noemd. bevatten tijdgebonden moraal. 
Daarom kunnen zij geen direct Iicht wer
pen op onze vragen. Maar als wij de 
Bijbel nu maar niet uit handen leggen. Ik 
ben hem door de jaren heen steeds ster
ker gaan verstaan als het verhaal van 
Gods bewogenheid en trouw. De Eeuwi
ge roept de mens tot Ieven. Voor zijn 
ogen mag hij zijn. Over zijn gebrekkig
heid valt Gods Iicht. In het evangelic 
wordt dit verhaal bij uitstek tastbaar in 
Jezus' woord en daad. Hij actualiseert 
Gods trouw. In dit Iicht zijn homofielen 
en heterofielen gelijk. Jezus roept men
sen uit aile landstreken en hoedanighe
den. Met Pinksteren stromen ze toe: aan 
allen wordt het evangelic verkondigd als 
boodschap van genade en bevrijding. 

Daarom dienen wij de Schrift te lezen en 
verder te gcven als een blijde boodschap 
voor ieder mens, zo zoals deze is. Wie 
zich als homoseksuele mens ervaart. 
krijgt te horen dat God zich zo over hem 
wil verblijden. Zoals de Grieken niet bc
sneden hoefden te worden. zo hocft de 
homofiel zijn aard niet te verloochenen. 
De homofilie maakt hem niet tot een 
aparte categoric alsof hij daardoor .. extra 
zondig'' zou zijn ... moeilijker te verlos
sen" of een .. andere" heilsbehoeftc zou 
hebben. De welwillendheid waarin Clod 
de mens accepteert. verbond met hem 
sluit, dient de mens in zijn relatie tot 
anderen nate volgen. gestalte te geven. 
Wij worden nadrukkelijk opgeroepen cl
kaars .. hoeder" te zijn. elkaar te .. bewa
ren". Oat heeft degelijke consequenties 
voor onze gedragspatronen of wij homo 
of heterofiel zijn. 

3. De waardering van homoseksualiteit in 
samenhang met brede accentverschuivin
gen in de seksuele ethiek. 

In de wetenschappelijke beocfening van 
de ethiek staan deontologische norme
ringstheoriecn naast teleologische. De
ontologen stellen dat bepaalde handelin
gen steeds en onder aile omstandigheden 
moreel verwerpelijk zijn. omdat hun .. na
tuur". hun .. eigen aard" zedelijke on
waarde vertegenwoordigt. 
Teleologen benadrukken dat een norm 
slechts beoordeeld (en gefundeerd) kan 
worden vanuit haar- voorzienbare- be
tekenis voor het menselijk han de len: een 
norm heeft geldingsrecht omdat en inzo
ver zij- naar redelijkerwijze te voorzien 
is- daadwerkelijk bijdraagt tot instand
houding en vergroting van menselijke 
toekomst en vrede (christelijk: heil). 
Handelingen kunnen beschouwd worden 
als onder aile omstandigheden verwerpe
lijk. omdat en inzoverre zij hier nict en 
nooit daadwerkelijk bijdragen aan mcns
waardigheid en heil. Met velc andercn 
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stel ik mij op het teleologische standpunt. 
Natuurlijk of hoe dan ook a priori gege
ven normeringen wijs ik af. De mens is 
verantwoordelijk voor de norm die hij 
ontwerpt. Een norm staat altijd in functie 
van een hager geacht menselijk goed. 
Niet de zogenaamde natuurgetrouwheid 
van een daad, maar haar betekenis voor 
mensen en hun toekomst is relevant. Niet 
water gebeurt, maar water tussen en met 
mensen (en in breder perspectief: met de 
wereld en haar toekomst) gebeurt. 
De vroegere nadruk op de voortplan
tingsfunctie van de menselijke seksuali
teit wordt in onze cultuur gerelativeerd. 
Zij wordt als functie niet ontkend, maar 
vee! meer dan vroeger aan de eigen ver
antwoordelijkheid overgelaten. Daarbij 
mag beklemtoond worden dat een kind 
niet als middel tot zelfverwerkelijking 
van man en/of vrouw verwekt dient te 
worden, maar als zelfstandige persoon 
gewenst en erkend wordt. Seksualiteit 
biedt de mens een eigen mogelijkheid tot 
beleving van lust en vreugde; het seksue
le spel met zijn plezier en mogelijke ver
rukking, de ervaring van gemeenschap, 
het vergeten van tijd, maar ook het losla
ten van onrust en kramp. Door dit alles 
heen zoe ken men sen naar elkaar, probe
ren zij tot een relatie van solidariteit, 
identiteit en verbondenheid te komen. 
Zo gezien treffen wij in onze seksualiteit 
een veld van mogelijkheden aan, waar
van wij er vanuit onze mogelijkheden en 
voorkeuren enkele trachten te realiseren. 
De homofiele keuze past hierin. Zij is 
een van de grondkeuzen die ecn mens 
van onze cultuur steeds binnen zijn per
soonlijke levensgeschiedenis en de daar
mee gegeven kansen en aspiraties maakt. 
Wie zich min of meer systematisch ver
diept in menselijke keuzes en verlangens, 
ontdekt dat een mens steeds weer voor 
een tweesprong staat: ik of jou; wij of de 
anderen. Wat biedt moraal anders dan 
een min of meer geslaagd gedragspatroon 
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waardoor wij eisen en aspiraties van ons
zelf en anderen met elkaar in evenwicht 
proberen te brengen 
Uiteindelijk ontdek ik mijn eigenheid 
niet in de zelfbeschouwing, maar door de 
schok die mijn zelfbewustzijn ervaart in 
de confrontatie met de ander. Zander die 
schok ga ik lijken op een boom, die ge
'Yorteld is in de aarde, die gevoed wordt 
door water, Iicht en Iucht, maar die dat 
zelf niet weet en die nog minder weet wat 
hij wegdrukt en overschaduwt13

. Oat is 
een voorwaarde om verantwoord christe
lijk te Ieven: dat de cirkel van mijn per
soonlijk Ieven niet gesloten blijft, dat ik 
niet het perspectivistisch middelpunt blijf 
waar aile relaties tot de wereld hun cen
trum vinden. Ik ben geen op mij zelf 
staand wezen, slechts in zoverre verbon
den met anderen als ik zelf zulke ban den 
wens te leggen en te onderhouden. Dit 
heeft consequenties naar aile zijden van 
ons bestaan, naar prive- en beroepssfeer. 
Ook naar homofilie en heterofilie. Men
sen manipuleren, gebruiken en dan weer 
Iaten vallen is onmenselijk- omdat het 
zo vee! pijn doet en Ievens beschadigt-
en onchristelijk om juist diezelfde reden 
ons door Christus op het hart gedrukt. 
Met enkele grate lijnen kan de menselij
ke grondsituatie worden aangegeven. Als 
mens bestaan wij in lichamelijkheid. Wij 
zijn maar wij hebben ook een lichaam. 
Daftrdoor Ieven wij hier en nu, staan wij 
in deze historische en geografische ruim
te, zijn wij betrokken op deze mensen, 
maar ook op de dieren en het ecologisch 
milieu. Ons bestaan is historisch en vol
trekt zich binnen de maatschappelijke in
stituties die wij aantreffen en waardoor 
wij geconditioneerd worden, die wij tege
lijk ontwerpen en waarvoor wij verant
woordelijk zijn. Deze grondsituatie is ons 
,opgegeven", d. w.z. wij treffen haar aan, 
niet als afzijdig toeschouwer maar als 
medespeler. Wij kunnen zeggen: zij is 
onze natuur. Wii kunnen ervan genieten, 

13. Ik refereer hier aan E. Levinas . . .Het menseujk geluat"", Utrecht, 1969. 
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wij zullen haar klimaat vaak guur vinden 
en trachten haar om te buigen. Dat alles 
is te rekenen onder menselijke mogelijk
heden; het kan verstaan worden in het 
perspectief van de bijbelse opdracht. 
Maar steeds wordt aan ons denken en 
doen een beslissend criterium aangelegd: 
is wat hier gebeurt en beslist wordt in 
dienst van mens (mensen) en toekomst. 
Dit criterium proberen wij te concretise
ren, onder meer in ons recht, in onze 
ethiek. 
Ik hoop dat ik tot nu toe niet de indruk 
wek alsof ik een ethische benadering van 
homofilit> ontwijk. Het gaat mij erom 
ieder apart-zetten te voorkomen. In de 
hedendaagse ethiek is duidelijk aan te 
wijzen hoe men poogt om seksualiteit 
niet Ianger gelsoleerd ter sprake te bren
gen. maar ge'integreerd in het menselijk 
bestaan. 's Mensen seksueel gedrag 
wordt niet als toetssteen bij uitstek van 
geslaagde of verantwoorde menselijkheid 
gezien. Ik denk dat dit geheel past bij 
accenten die de Bijbel aanbrengt. Verlos
sing is schriftuurlijk steeds verlossing in 
en van, nooit uit het lichaam. Lichame
lijkheid en seksualiteit worden als goede 
scheppingsgaven geaccepteerd, al hebben 
reeds de paulinische gemeenten zich te 
weer moeten stellen tegen een de mens 
knechtend libertinisme en een de christe
lijke vrijheid ontkennend rigorisme. 
Bandeloosheid wordt afgewezen. Zoals 
aile aardse gaven wordt seksualiteit gere
lativeerd in het grot ere perspectief van 
het heil. Seksuele onthouding wordt niet 
als een zelfstandig ideaal voorgesteld. Zij 
is conditioneel; zij kan vereist worden 
vanuit een heel persoonlijk geroepen 
worden tot het Rijk. 
De homofiel mag de keuze voor zijn be
staansvorm als bijbels verantwoord be
schouwen. Hem staat het vrij als homo
seksueel te Ieven. Daarbij geldt geen an
dere ethische waardering dan voor ande-
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re christenen. Sommigen zullen tot duur
zame relaties komen. Anderen gaan door 
lot en/of keuze zonder partner door het 
Ieven. Voor ons allen geldt dat wij echte 
genegenheid nodig hebben, dat wij er 
goed aan doen genegenheid, vriendschap 
te zoeken. Het gaat om een omgaan met 
elkaar waarin wij en de anden;n onszelf 
kunnen zijn, waarin wij en de anderen 
naar onze identiteit kunnen groeien 14

. 

Daartegenover staan contacten waarin 
wij verstikken, die ons misleiden en deso
rienteren. 

4. Het Voorontwerp van Wet Gelijke Be
handeling. 

Zoals gezegd, beperk ik mij tot enkele 
opmerkingen. Ik ervaar het als heel 
moeilijk om tot een uitgewogen en min of 
meer definitief standpunt te komen. De 
beoordeling van politieke wenselijkheid 
wordt door meer overwegingen bepaald 
dan door ethische. Ik heb vaak kritiek 
uitgeoefend op de onverdrotenheid waar
mee mensen een eigen (wellicht goed 
onderbouwde) ethische stellingname als 
beslissend voor de politieke besluitvor
ming beschouwden. De relatie tussen de 
ethische en politieke categorie dient na
der doordacht te worden, ook (maar niet 
aileen) om de relatie tussen politieke be
slissing en het daaruit volgend recht, en 
de gewetensvrijheid te verhelderen. 

Zander twijfel hebben wij in het Voor
ontwerp te maken met een diep ingrij
pende regeling van de maatschappelijke 
verhoudingen. Hier is aan de orrle hoever 
de taak van de overheid zich dient uit te 
strekken. Komt het aan haar toe om dis
criminatie van burgers tegen te gaan en 
dwingend op te leggen wat als discrimina
tie valt aan te merken? Waarschijnlijk 
erkennen wij allen dat de overheid een 
taak in deze heeft. Invulling van deze 

14. Ik werk dit nu niet verder uit. Ik vcrwtJS naar E. Fromm . .. Man for himself', Londcn, 1949 (De 
zelf'standige mens, Utrecht, 1955, 103-121). 
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taak doct de overheid onvermijdelijk 
stuiten op hezwaren van sommige groe
pen in de samenleving. lmmers wat wei 
en niet onder discriminatie te rekenen 
valt. kan slechts in een ethische beslissing 
worden uitgedrukt. Hoezecr ethische he
slissingen ook gebaat zijn hij goede argu
mcnten (en die dienen heel zorgvuldig 
ontwikkeld te worden). zij hangen uitein
delijk samcn met een visie of optic op 
menswaardigheid. De manier waarop de 
bisschoppen van Nederland het recht tot 
het volgen van het eigen geweten in stel
ling brengen tegen het Voorontwerp 
maakt in wezen elke anti-discriminatie
bepaling over welker wenselijkheid geen 
algemcne overeenstemming hestaat (en 
dan is de hepaling niet meer nodig) on
mogclijk. Immers. zij spreken uit dat hier 
in het geding is _,het recht op het volgen 
van het eigen geweten. voorzover dit 
geen bedreiging is voor de samenleving 
a is geheel of voor delen daarvan" en 
verder dat .. het niet de rol (lijkt) te zijn 
van de overheid. die op godsdienstig of 
levensbeschouwelijk terrein neutraal 
wenst te zijn. te hevorderen dat bepaalde 
opvattingen over betrekkingen tussen 
mensen algemeen gedachtengoed wor
den" 15 . A an het Voorontwerp ligt echter 
de mijns inziens juiste gedachtengang ten 
grondslag dat een uitsluiten van homo
fielc mensen om in aanmerking te komen 
voor hepaalde functies, een bedreiging is 
van de samenleving, zowel wat het kli
maat van de samenleving betreft als wat 
de rechten en de ontplooiingskansen van 
sommige burgers betreft. De manier 
waarop over de neutraliteit van de over
heid door de bisschoppen wordt gespro
ken verdraagt zich slecht met de eerder 
gedane uitspraak dat de overheid discri
minatie dient tegen te gaan. Waar de 
overheid discriminiatie tegengaat, bevor-
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dert zij noodzakelijk bepaalde opvattin
gen over betrekkingen tussen men sen. 
Op de achtergrond van dit geheelligt de 
vraag naar mogelijkheid en wenselijk
heid van neutraliteit van de overheid. 
Er is een andere zaak die mij in de reactie 
van de kerkgenootschappen irriteert 16

• 

Sommigen van hen hebben eerder blijk 
gegeven homoseksualiteit als menselijke 
levenskeuze te accepteren. Deze accepta
tie wordt in de reactie wei niet expliciet 
teruggenomen. maar de kerken tonen 
zich primair solidair met elkaar. Ik ver
wacht van de kerk dat zij de wacht houdt 
bij bedreigde mensen. Ik lees niets over 
al het Jeed dat traditionele christelijke 
opvattingen over homoseksualiteit men
sen hebben aangedaan. Er klinkt geen 
protest over de manier waarop ook van
daag door christelijke groeperingen de 
Bijbel gehanteerd wordt. teksten uit hun 
verband worden gerukt en homoseksue
len worden gediscrimineerd. De kerken 
komen hier niet nadrukkelijk op voor het 
goede recht van de mens in vrijheid zijn 
Ieven in te richten. Zij spreken over be
perking van godsdienst en geweten, van 
vrijheid van vereniging en van onder
waardering van het huwelijk 17

. 

lk kan mij goed voorstellen dat veel ge
rechtvaardigde kritiek te formuleren is, 
maar een kritiek is steeds binnen een 
bepaalde context aanwezig. Ik heb ernsti
ge twijfels bij het onderscheid door het 
Voorontwerp gemaakt tussen homosek
suele gerichtheid en beleving. In de 
P.S.V.G. Ik heb ik het altijd gewaardeerd 
hoe zij gepoogd heeft de seksualiteit te 
benaderen als een stukje van het mense
lijk Ieven. Geen verafgoding. geen ver
werping. geen apart-stellen. Daarin past 
geen van buiten aangebrachte markering. 
Wie de gerichtheid aanvaardt, zal ook 
moeten accepteren dat een mens de vrij-

15. GcliJke hehandeling .. .Reacties van de R. K. Bissclwppenconferelllie en de gezamenfiike Kerkgenoot
schappen hiJ het voorontwerp van een we(', 19S2. p. 3 en p. 5. 
16. idem, p. 10. 
17. idem. p. 11. 
IS. De Protcstantse Stichting voor Verantwoorde Gczinsvorming. 
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heid heet't naar die gerichtheid te Ieven. 
Homofielen die de scheiding accepteren, 
niet op grand van eigen keuze maar op 
grond van hun maatschappelijk belang, 
dreigen in een tweeslachtige houding te 
bli jven steken. In ,Pastor of politie" pleit 
het Wetenschappelijk Instituut voor het 
CD A voor een taak in deze voor de 
pastor: ,Het belang van een samenleven
de homofiele leraar, om benoemd te wor
den aan een school waar zijn gedrag als 
zodanig gebrandmerkt wordt. is, hoezeer 
wij zo'n brandmerking ook betreuren, 
niet een belang, waarvoor de overheid 
juridisch moet opkomen. Veeleer ligt 
hier een taak voor de pastor, die vee! 
dieperreikende middelen heeft om onge
rechtvaardigd onderscheid te bestrij
den"19. Als het echter gaat om medewer
kers die gaan ofblijken samen te wonen, 
wordt gezegd dat zij ,reeds tot het betref
fende sociale verband (behoren)" en dat 
hun belang daarom vereist ,om niet zon
der meer op straat gezet te worden" 20

. 

Het lijkt mij buitengewoon moeilijk om 
beide uitspraken tegelijk in praktijk te 
brengen zonder in feite tot rechtsonge
lijkheid te komen. Het inroepen van de 
hulp van de pastor doet hier als een 
noodgreep aan. Het Instituut roept de 
feitelijke realiseerbaarheid nadrukkelijk 
als argument aan. Terecht, maar in het 
hier gegeven voorstel wordt juist die fei
telijke realiseerbaarh~id niet bereikt. 
Tot slot: juist in een onderwijssituatie 
klemt deze problematiek, en wei naar 
beide kanten. De school is een oefen
plaats voor de samenleving. Ouders 
kiezen een school clikwijls bewust niet 
aileen op grond van gebezigde onderwijs
methodieken, maar ook op grond van de 
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totale steer en de manier waarop de 
school met leerlingen en andere mensen 
omgaat. Oat betekent dat de waarden die 
in het onderwijs worden uitgedragen, 
geldig worden geacht om met de persoon 
door het Ieven te gaan. Sommige christe
nen zeggen dat het Voorontwerp hen dis
crimineert omdat zij bij gedwongen aan
stelling van een homofiele leerkracht, ge
hinderd worden in het uitdragen van hun 
levensovertuiging. Moet de overheid ac
cepteren dat jeugdigen leren om tegen 
homoseksuelen aan te kijken als "ver
keerden, ontspoorden''? waarom moeten 
homoseksuelen dit wei accepteren, ter
wijl mensen van een ander ras of huids
kleur bescherming van de overheid kun
neninroepen? 
Ons onderling gesprek moet nog voort
gaan. Wat kan en wat wil een overheid in 
een anti-discriminatie-wetgeving berei
ken? Wanneer dreigt ze het tegendeel op 
te roepen van hetgeen ze wil bevorderen? 
Oat is de vraag naar het maatschappelijk 
draagvlak van een wetgeving, waar het 
Instituut van het CDA uitdrukkelijk op 
wijst. Tegelijk is aan de orde: wat kun
nen wij en wat willen wij tolereren bij 
anderen? Ik heb het gevoel dat daar nog 
vee! over gesproken moet worden. Wat is 
verdraagzaamheid eigenlijk? Is dat een 
grootheid op zich? Verdraagzaamheid 
staat in dienst van mensen, van hun ont
plooiing, van betrekkingen tussen 
mensen. 

llJ. !'astor of politie~ .,Overwegingen inzake het Voorontwerp van Wet Geliike Behandeling", Den Haag. 
l982.p.l9. 
20. idem. p. 20. 
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