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Inleiding
‘Een paar uurtjes demonstreren met de homofielen, die wat meer
erkenning en de afschaffing van het artikel 248 bis van het Wetboek
van Strafrecht willen. Gezellig samen naar het Binnenhof met
gekleurde ballonnetjes en borden met opschrift. Bijna honderd vrolijke
homo's in twee dubbeldikke rijen. Jonge volwassenen, oudere kinderen.
Een paar lesbische meisjes.’1

Bovenstaande sfeerbeschrijving is afkomstig uit een artikel van De Telegraaf, dat gepubliceerd
werd op 22 januari 1969. Eén dag eerder, op 21 januari, vond het allereerste homoprotest in
Nederland plaats. Een honderdtal voorvechters van de homo-emancipatie verzamelden zich op
het Binnenhof in Den Haag met ballonnen en protestborden om zo de voorbijgaande Tweede
Kamerleden te confronteren met het grootste impediment van de Nederlandse homobeweging:
wetsartikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht. Dit wetsartikel verbood seksueel contact
tussen mensen van hetzelfde geslacht indien een van de partijen jonger was dan 21 jaar. De
minimumleeftijd voor heteroseksuele contacten lag echter een stuk lager, namelijk bij 16 jaar.
Het eerste Nederlandse homoprotest stond dan ook in het teken van de afschaffing van deze
wet.2 Hoewel het protest enerzijds laat zien dat de Nederlandse homobeweging haar plaats in
de maatschappij wilde en kon opeisen, laat het anderzijds ook zien dat homoseksuelen in
Nederland ver verwijderd waren van een gelijkwaardige positie in de maatschappij in
verhouding tot heteroseksuelen. Dit kwam ook tot uiting in de representatie van de Nederlandse
homobeweging in de media, zoals het bovenstaande citaat aantoont: een stel vrolijke
homofielen, dat met ballonnetjes kwam vragen om ‘wat meer erkenning’.
De Nederlandse homo-emancipatie en homobeweging kennen een geschiedenis die
verder terug rijkt dan 1969. Vanaf het einde van de negentiende eeuw begon homoseksualiteit
– onder invloed van het Duitse Wissenschaftlich Humanitäres Komittee (WHK) dat in 1897
werd opgericht door Magnus Hirschfeld – in zowel maatschappelijke als wetenschappelijke
kringen een grotere bekendheid te genieten. Hirschfeld en andere artsen gingen zich inzetten
om de kennis te verbreiden dat homoseksualiteit een biologisch gegeven was en daardoor geen
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keuze, wat ook de strafbaarstelling van homoseksualiteit in twijfel trok.3 Ook in Nederland
aardde de boodschap van Hirschfeld en gelijkgestemden. Als reactie op de invoering van
wetsartikel 248bis in 1911, werd in 1912 de Nederlandse afdeling van het WHK opgericht door
de advocaat Jacob Schorer. In 1919 scheidde de Nederlandse afdeling zich af, en werd het
autonome Nederlands Wetenschappelijk Humanitair Komitee (NWHK) gevormd. Het NWHK
streed in Nederland voor de belangenbehartiging en tegen discriminatie van homoseksuelen in
de Nederlandse maatschappij, waarmee het de eerste organisatie werd die homoseksuelen
zichtbaar maakte in de samenleving.4 De activiteiten van het NWHK waren vooral naar buiten
gericht door middel van het voorlichten van sleutelfiguren in de Nederlandse samenleving en
politiek. Activiteiten onder homoseksuelen zelf – als versterking van de onderlinge verbintenis
– werden niet of nauwelijks ondernomen.5
De twee gangbare wetenschappelijke benaderingen in die tijd – het medisch
ziektemodel en het psychiatrisch stoornismodel – werden daarnaast door het NWHK bevraagd.
De organisatie poneerde namelijk een derde wetenschappelijke stelling: homoseksualiteit als
het ‘derde geslacht’. Deze visie stelde dat seksualiteit niet enkel bestond uit de uitersten tussen
man en vrouw, maar juist een uitgebreid spectrum besloeg van variaties die zich tussen de twee
bevonden. De stelling van homoseksualiteit als het ‘derde geslacht’ onderbouwde de visie van
Hirschfeld dat homoseksualiteit geen ziekte of stoornis was, maar juist iets natuurlijks en
aangeboren, ofwel iets onschuldigs. De doelstellingen van het NWHK vinden hun weerklank
hierin, doordat de nadruk vooral op de maatschappelijke onderdrukking van homoseksuelen
ligt. Zo stelde Schorer in 1919 het volgende: ‘Wat zij van nature als het hoogste, het mooiste
voelen, hun liefde, wordt door de anderen, zonder den minsten schijn van recht, als het laagste,
het gemeenste, het liederlijkste uitgekreten.’6 Het bestaan van het NWK was uiteindelijk maar
van korte duur: met de inval van nazi-Duitsland in 1940 kwam er een einde aan haar bestaan.7
Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog, in 1946, werd er opnieuw initiatief
genomen door een kleine groep homoseksuelen, die zichzelf de ‘Amsterdamse Shakespeare
Club’ noemden. Zij legden de basis voor wat in 1949 het Cultuur- en Ontstpannings Centrum
werd genoemd, ofwel het COC.8 Het COC presenteerde zichzelf als de centrale voorvechter en
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beschermheer van de Nederlandse homo-emancipatie, waarnaast het ook een sterke nadruk ging
leggen op de onderlinge identiteitsvorming van Nederlandse homoseksuelen, maar ook de
identiteit voor de homobeweging in het algemeen. Het COC trachtte daarnaast toenadering te
zoeken tot verschillende maatschappelijke instanties, waaronder de kerk en de media, om zo de
actie-agenda van de organisatie te verbreiden.9 Deze ‘identiteitenpolitiek’ liet zien dat
individuele activiteiten en politieke aspiraties van de homobeweging elkaar niet uitsluiten, maar
juist aanvullen.10 Het uitdragen van een sterke identiteit werd door het COC gezien als een
voorwaarde van de homo-emancipatie in Nederland.11
De kentering in de houding en het politiek activisme van de homobeweging ging
gepaard met een algehele maatschappelijke omwenteling. Waar Nederland voor de jaren zestig
behoorde tot de meest conservatieve staten binnen Europa, leek het zich in de jaren zestig,
zeventig en tachtig te ontwikkelen tot een van de meest toonaangevende landen op het gebied
van homorechten en homo-emancipatie.12 De ontzuiling, individualisering en secularisatie van
de Nederlandse samenleving hadden tot gevolg dat aannames over homoseksualiteit
grotendeels werden bijgesteld en er ruimte werd gecreëerd voor homoseksuelen – en de
homobeweging in het bijzonder – om een eigen identiteit verder te ontwikkelen en openlijk uit
te kunnen dragen.13
De hernieuwde en versterkte identiteit van de Nederlandse homobeweging baande de
weg voor het ‘tolerante’ Nederland dat we vandaag de dag kennen, een identiteit die het sinds
de tweede helft van de vorige eeuw met zich meedraagt. 14 Sleutelmomenten zoals de
afschaffing van wetsartikel 248bis, de oprichting van het homomonument in Amsterdam en het
openstellen van het burgerlijk huwelijk waren ondenkbaar geweest zonder de maatschappelijke
en politieke ontwikkelingen die de jaren zestig, zeventig en tachtig voortbrachten. De
toegenomen zichtbaarheid van homoseksuelen in de maatschappij had echter ook haar
9
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keerzijdes. Zo zette de internationale aidscrisis in de jaren tachtig – die ook Nederland trof –
homoseksuelen over het algemeen in een kwaad daglicht.15
Doordat homoseksualiteit, homoseksuelen en de homobeweging steeds zichtbaarder
werden in de Nederlandse maatschappij, werd er ook steeds meer over gesproken, zowel op
maatschappelijk, wetenschappelijk als politiek gebied. Waar de homobeweging – onder invloed
van het COC – haar eigen identiteit steeds concreter ging definiëren van binnenuit, werd er ook
een identiteit voor de beweging gecreëerd van buitenaf. Een belangrijke actor in het creëren
van een dergelijke identiteit, was de Nederlandse pers.16 Rondom sleutelmomenten in de
Nederlandse homo-emancipatie – zoals het protest op het Binnenhof - werd er in Nederlandse
kranten bericht over de homobeweging, zoals het artikel van De Telegraaf laat zien. Deze
berichten waren echter doorwrongen met onderliggende aannames, waardeoordelen en
stereotyperingen. Het doel van dit onderzoek is om het beeld te analyseren dat door de ‘Ander’
– in dit geval de publieke opinie op basis van de Nederlandse pers – werd geschapen van de
Nederlandse homobeweging.
Dit onderzoek beperkt zich tot de periode die cruciaal is geweest voor de
maatschappelijke gronding, emancipatie en beeldvorming van de homobeweging in Nederland,
namelijk de het einde van de jaren zestig tot het einde van de jaren tachtig. Er zal gekeken
worden naar drie sleutelmomenten die plaatsvonden in deze periode, en een stempel hebben
achtergelaten op de Nederlandse homo-emancipatie. Het betreft de drie volgende
sleutelmomenten, in chronologische volgorde: de afschaffing van wetsartikel 248bis uit het
Wetboek van Strafrecht in 1971 en het voorafgaande protest in 1969, de rellen in Amersfoort
op Roze Zaterdag 1982, en de onthulling van het Homomonument op de Westermarkt in 1987.
In het analyseren van deze gebeurtenissen middels artikelen van Nederlandse kranten wordt er
expliciet gelet op hoe de Nederlandse homobeweging gerepresenteerd werd en welke
implicaties deze artikelen bevatten voor bredere discoursen omtrent identiteitsvorming. De
centrale vraag van dit onderzoek die hieruit voortvloeit, luidt als volgt: Hoe werd de
Nederlandse homobeweging gerepresenteerd in de publieke opinie rondom drie gebeurtenissen
in de Nederlandse homo-emancipatie?
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Status Quaestionis
De jaren zestig, zeventig en tachtig van de twintigste eeuw vormden internationaal een
revolutionaire tijd. In deze decennia vond de wereldwijde ‘seksuele revolutie’ plaats, een
fenomeen dat door socioloog Gert Hekma wordt geplaatst tussen 1945 en 1985, met het
hoogtepunt in Nederland aan het einde van de jaren zestig.17 De ontzuiling, secularisatie en
algemene emancipatiedrang in en van de Nederlandse maatschappij worden in veel
sociologisch en historisch onderzoek aangewezen als de fundamentele bouwstenen voor deze
maatschappelijke omwenteling.18 De seksuele revolutie had, volgens Hekma en socioloog Jan
Willem Duyvendak, daarnaast een aanzienlijke impact op verschillende subculturen die zich
biinnen de Nederlandse maatschappij bevonden.
De maatschappelijke ontwikkelingen als gevolg van de seksuele revolutie brachten de
opkomst van verschillende emancipatoire bewegingen en actiegroepen voort, zoals Provo,
Dolle Mina en natuurlijk de homobeweging. De Amerikaanse historicus James Kennedy heeft
in het licht van de seksuele revolutie onderzoek gedaan naar de opkomst van deze bewegingen
in Nederland. De beeldvorming van de bewegingen vanuit de Nederlandse maatschappij blijft
in zijn onderzoek echter een onderbelicht onderwerp.19 Sociologe Liesbet van Zoonen biedt
met haar werk over Dolle Mina een invulling hierop. Van Zoonen onderzoekt in haar artikel de
vorming van de publieke identiteit van Dolle Mina in de media in de jaren zestig. De publieke
identiteit van de beweging is volgens Van Zoonen een product van de discoursen in die tijd
omtrent gender en politiek, maar ook van de dynamiek binnen de media zelf.20 Een dergelijk
onderzoek naar de publieke identiteit van de homobeweging zou een waardevolle toevoeging
kunnen zijn in onderzoek naar twintigste-eeuwse emancipatoire bewegingen en actiegroepen.
De opkomst van deze bewegingen ten tijde van de seksuele revolutie zorgde niet alleen
voor maatschappelijke hervormingen. Ook binnen de wetenschap werd aandacht besteed aan
wat zich binnen de Nederlandse maatschappij afspeelde, waardoor nieuwe inzichten in
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van seksualiteit zich ontwikkelden. Seksualiteit
werd zowel in de maatschappij als in de wetenschap namelijk niet langer alleen gezien als een
biologisch gegeven, maar ook als een identiteit die vormgegeven kan worden en aan
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verandering onderhevig is.21 Als gevolg hiervan werden er nieuwe wetenschappelijke
perspectieven ontwikkeld, waarbij seksualiteit en identiteitsvorming aan elkaar gekoppeld
werden.22 Dit resulteerde onder andere in een groeiende aandacht voor wetenschappelijk
onderzoek naar homoseksualiteit.23
Onderzoek naar en het debat over homoseksualiteit en identiteitsvorming wordt sinds
de jaren zeventig al sterk gedomineerd door de sociale wetenschappen. Zo heeft socioloog Rob
Tielman binnen dit kader de interne identiteitsvorming van homoseksuelen als
maatschappelijke groep onderzocht, waarbij hij stelde dat Nederlandse homoseksuelen in de
eerste helft van de twintigste eeuw een subcultuur hadden ontwikkeld met eigen instituties,
normen, gebruiken en behoeften die afweken van de dominante cultuur in Nederland. Op deze
manier konden zij hun seksualiteit in de jaren zestig en zeventig maatschappelijk vormgeven
binnen het kader van de seksuele revolutie.24 Duyvendak stelt daarbij dat binnen deze
subcultuur sprake was van wisselingen in het beeld dat deze subcultuur had ten opzichte van de
dominante cultuur. Waar homoseksuelen zich tot het midden van de jaren zestig hadden
gespiegeld aan de heersende maatschappelijke norm, vormde deze spiegeling zich aan het einde
van de jaren zestig om tot een actieve en vijandige houding. Dit resulteerde volgens Duyvendak
in de vocalisering van de homo-emancipatie die geleid werd door een ‘avant-garde’ uit de
bovenlaag van de homoseksuele subcultuur.25 Homoseksualiteit werd door hen omgevormd van
een schandelijke ‘zonde’ naar enkel een variatie op seksualiteit.26
Onderzoek naar identiteitsvorming en homoseksualiteit vanuit het ‘eigene’ is zowel
internationaal als in Nederland reeds onderzocht. Socioloog Jeffrey Weeks stelt echter dat
seksualiteit niet alleen geconstrueerd wordt vanuit het ‘eigene’ – zoals de identiteitenpolitiek
van het COC – maar ook in contrast met de ‘Ander’.27 Margaret Cruikshank laat in haar werk
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over de Amerikaanse homo-emancipatie zien dat sociale ontwikkelingen in de Amerikaanse
maatschappij – zoals de opkomst van feminisme en veranderende traditionele rollenpatronen –
niet alleen de houdingen hierbinnen ten opzichte van homoseksualiteit vormden, maar zelfs
homoseksualiteit als identiteit construeerden.28 Onderzoek naar representatie en beeldvorming
vormt hierdoor een belangrijk component van onderzoek naar homoseksualiteit en haar
geschiedenis, zo argumenteert de Amerikaanse communicatiewetenschapper Larry Gross.29
Binnen dit kader heeft echter nog geen historisch onderzoek plaatsgevonden dat systematisch
de representatie en beeldvorming van de Nederlandse homobeweging door de ‘Ander’
analyseert. Dit onderzoek levert daarom een bijdrage aan deze ontwikkeling vanuit een
historisch perspectief, door onderzoek naar homoseksualiteit en beeldvorming ook binnen de
grenzen van Nederland uit te voeren.
Sturend in het construeren van representaties en identiteiten als de ‘Ander’, waren de
media.30 Media- en communicatiewetenschappers Linda Steiner, Fred Fejes en Kevin Petrich
stellen dat de media een cruciale rol hebben gespeeld in het vormen van een homoseksuele
publieke identiteit in de Verenigde Staten, zowel op het niveau van het individu als dat van de
gemeenschap. Zo stellen zij dat de media homoseksuelen verschaft met informatie en
gereedschappen waarmee zij naar zichzelf kijken, maar ook hoe zij als gemeenschap zich
verhouden tot de rest van de maatschappij.31 Homowetenschapper Edwin Bakker vult dit aan
door te stellen dat de pers het maatschappelijk spreken en schrijven over homoseksualiteit in
grote mate weerspiegelt en vormt.32 De Britse mediawetenschapper Christopher Pullen
argumenteert dat deze ‘discursieve homogemeenschap’ daardoor zorgt voor zowel individuele
als sociale erkenning.33
De Amerikaanse socioloog Julian Rodriguez stelt echter dat de homogemeenschap niet
werd erkend binnen de media voor een groot deel van de twintigste eeuw, resulterend in een
kleine en trage opname van onder andere de Stonewallrellen en internationale aidscrisis in de
nieuwscyclus. Deze onderbelichting van homoseksualiteit wordt door Bakker toegeschreven
aan de grote onbekendheid met homoseksualiteit, waarbij alleen incidenteel aandacht werd
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besteed aan homoseksualiteit wanneer het bestaande vooroordelen bevestigde.34 Media hebben
ondanks de minimale belichting van homoseksualiteit, wel de leidende narratieven over de
homogemeenschap gevormd waarbinnen deze gemeenschap ingepast kon worden. De meest
gebruikte narratieven zijn die van de politiek activist, de assimilationist, het slachtoffer (volgens
literatuurwetenschapper Heather Love sterk verbonden met noties van schaamte en
beschadiging) en de gemeenschap (een gemeenschap die volgens Cruikshank gedomineerd
wordt door een eenzijdig, mannelijk beeld).35 Dit onderzoek tracht deze narratieven binnen de
Nederlandse pers te ontwaren en te bevragen.
De verschillende narratieven – vooral in de pers – zijn doordrongen van specifiek taalen woordgebruik dat eigen is in de representatie van homoseksuelen, zo stelt de Britse socioloog
Terry Sanderson. Sanderson argumenteert dat veel geprinte media gebruik maakten van
denigrerend en moraliserend taalgebruik – vaak in de vorm van binaire opposities – om de
homogemeenschap in Groot-Brittannië te distantiëren van de rest van de maatschappij. Op deze
manier werd ervoor gezorgd dat de lezer zichzelf als behorende tot de ‘normale’ groep kom
identificeren en een moreel superioriteitsgevoel ten opzichte van de homogemeenschap kon
ontwikkelen. Deze denigrerende en moraliserende retoriek kon echter ook omslaan in
homofobie, zo stelt Sanderson. Sprekend voor deze ontwikkeling was de aidscrisis in de jaren
tachtig: er werd niet alleen een grotere afstand gecreëerd tussen homoseksuelen en de ‘normale’
Britse maatschappij, maar homoseksuelen werden ook gerepresenteerd als ‘schuldig’. Aids was
een straf die homoseksuelen zelf op zich af hadden geroepen. Kinderen of heteroseksuele
slachtoffers werden daarentegen niet gerepresenteerd als schuldig.36

Vraagstelling
Dit onderzoek plaatst zich binnen twee ontwikkelingen in de geschiedschrijving. Allereerst sluit
dit onderzoek aan bij het historiografisch repertoire omtrent actiegroepen en emancipatoire
bewegingen in de tweede helft van de twintigste eeuw. De homobeweging blijft hierin echter
onderbelicht, ondanks de significantie van de beweging in de jaren zestig, zeventig en tachtig.
Daarnaast sluit dit onderzoek aan bij onderzoek dat zich richt op homoseksualiteit en
identiteitsvorming, waarbij een brug geslagen wordt tussen de twee. Waar onderzoek naar de

34

Bakker, ‘Homoseksuelen’, 51.
J.A. Rodriguez, ‘Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Media: Key Narratives, Future Directions’,
Sociology Compass 13:4 (2019) 1-10, aldaar 2-5; H. Love, Feeling backward: Loss and the Politics of Queer
History (Cambridge 2007) 2-3.
36
T. Sanderson, Mediawatch: The Treatment of Male and Female Homosexuality in the British Media (London
1995) 174-175, 205-207.
35

9

interne identiteitsvorming – en identiteitenpolitiek – van de homobeweging op nationale schaal
voor Nederland reeds bestaat, blijft de sturing vanuit de ‘Ander’ in deze identiteitsvorming
binnen dergelijk onderzoek achterwege. Dit onderzoek brengt het proces van identiteitsvorming
juist naar de voorgrond, door de publieke opinie over de homobeweging omtrent drie cruciale
gebeurtenissen binnen de homo-emancipatie in Nederland centraal te stellen. Aan de hand van
krantenartikelen die over deze gebeurtenissen berichten, worden de processen van
representatie, beeld- en identiteitsvorming die vervat zijn in de publieke opinie in kaart
gebracht, geanalyseerd en verklaard.
De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt als volgt: Hoe werd de
Nederlandse homobeweging gerepresenteerd in de publieke opinie rondom drie gebeurtenissen
in de Nederlandse homo-emancipatie? De drie gebeurtenissen worden hierbij op
chronologische wijze behandeld in drie hoofdstukken, beginnend de schrapping van wetsartikel
248bis uit het Wetboek van Strafrecht en het voorafgaande protest, gevolgd door de Roze
Zaterdagrelen in Amersfoort en eindigend bij de onthulling van het Homomonument op de
Westermarkt. Bij de behandeling van ieder van de casussen wordt de historische context van
de gebeurtenis uitgelicht, waarnaast ook de toenmalige agenda van de homobeweging ingepast
wordt. Het uiteenzetten van de condities van de gebeurtenis en de identiteitenpolitiek van de
homobeweging, dienen als basis een verdere analyse van de publieke opinie middels de
artikelen uit Nederlandse kranten.

10

Bronnen en methode
Voor dit onderzoek worden artikelen uit Nederlandse kranten uit de periode tussen 1969 en
1987 gebruikt als bron. Er is voor gekozen om alleen te werken met krantenartikelen, omdat
dit brontype een representatieve reflectie van de publieke opinie is en veelzeggend is over
processen van representatie en beeldvorming. Door te werken met één brontype kan er
daarnaast meer de diepte in worden gegaan binnen de analyses van de bronnen en kunnen
deze ook op een systematische wijze geanalyseerd en vergeleken worden. Om tot een
kritische vergelijking te komen, worden in ieder hoofdstuk daarom dezelfde vier thematische
categorieën behandeld: de representatie van de homobeweging als gemeenschap, de
representatie van gender binnen de homobeweging, de representatie van de homobeweging
als slachtoffer en de representatie van de homobeweging als dader.
De gehele periode tussen 1969 en 1987 onderzoeken, past niet binnen het tijdsbestek
en de omvang van deze scriptie, waardoor gewerkt wordt met drie casussen. Om het
bronmateriaal voor ieder van de casussen daarnaast overzichtelijk te houden, is er allereerst
voor gekozen om de periodes waaruit het bronmateriaal afkomstig is te beperken tot drie
maanden: de maand voordat de centrale gebeurtenis van de casus plaatsvond, de maand
waarin het plaatsvond en de maand nadat het plaats heeft gevonden. Op deze manier worden
enige voor- en nabehandelingen van de gebeurtenissen meegenomen in het onderzoek. Enkel
voor de eerste casus – betreffende het eerste homoprotest en de afschaffing van wetsartikel
238bis – gelden twee termijnen waarin bronmateriaal gezocht is: de maanden rondom het
protest, en de maanden rondom de schrapping van het wetsartikel uit het Wetboek van
Strafrecht.
Naast het beperken van de periodes waarin naar bronmateriaal gezocht is, is ook het
aantal kranten dat geanalyseerd is gelimiteerd. Dit is gedaan om zowel het bronmateriaal
overzichtelijk te houden, als een mogelijkheid te bieden tot kritische vergelijkingen tussen de
kranten per casus en per krant door de tijd heen. Om een zo representatief en omvattend doch
overzichtelijk mogelijk beeld te creëren van de Nederlandse publieke opinie, zijn er tien
kranten geanalyseerd. De kranten variëren op het gebied van spreiding (nationaal en
regionaal), politieke en maatschappelijke kleur (links, rechts, gereformeerd, etc.) en
lezerspubliek (hoog- en laagopgeleid). Daarnaast behoren deze tien kranten tot de kranten die
het meest en consistent binnen iedere casus hebben bericht over de verschillende
gebeurtenissen. Op basis hiervan is gekozen voor het analyseren van de volgende tien
kranten: De Volkskrant (links-progressieve kwaliteitskrant), De Telegraaf (conservatief-
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populaire krant), Het Parool (sociaaldemocratisch regionaal dagblad), Trouw (linksprogressieve kwaliteitskrant), Algemeen Handelsblad/NRC Handelsblad (centrum-liberale
kwaliteitskrant), Het Vrije Volk (sociaaldemocratisch regionaal dagblad), De Waarheid
(communistisch dagblad), Friese Koerier/Leeuwarder Courant (regionale kwaliteitskrant),
Nieuwsblad van het Noorden (regionaal dagblad) en Nederlands Dagblad (orthodoxprotestants dagblad).
De krantenartikelen die in dit onderzoek als bron dienen, zijn vergaard via de
onlinekrantenbank van Delpher. Per casus is steeds via dezelfde tien krantentitels gezocht die
in dit onderzoek centraal staan, binnen dezelfde periodes van drie maanden rondom de
gebeurtenissen die in ieder van de casussen centraal stonden. Per casus zijn daarnaast
verschillende zoektermen gebruikt – zowel apart als samen, in verschillende combinaties –
om een zo volledig mogelijk aantal hits te vergaren. Voor de eerste casus is gezocht op de
trefwoorden ‘protest’, ‘demonstratie’, ‘homo(‘s)’, ‘homofiel(en)’, ‘homoseksueel’,
‘homoseksuelen’, ‘homosexueel’, ‘homosexuelen’, ‘248bis’ en ‘248 bis’. In totaal leverde dit
467 hits op, waaruit uiteindelijk 33 relevante artikelen geselecteerd en geanalyseerd zijn.
Voor de tweede casus is gezocht op de trefwoorden ‘Roze Zaterdag’, ‘Roze Week’,
‘demonstratie’, ‘Amersfoort’, ‘homo’, ‘homo(‘s)’, ‘homofiel(en)’, ‘homoseksueel’,
‘homoseksuelen’, ‘homosexueel’, en ‘homosexuelen’. In totaal leverde dit 388 hits op,
waaruit uiteindelijk 24 relevante artikelen geselecteerd en geanalyseerd zijn. Voor de derde
casus is gezocht op de trefwoorden ‘Homomonument’, ‘monument’, ‘Amsterdam’,
‘Westermarkt’, ‘homo(‘s)’, ‘homofiel(en)’, ‘homoseksueel’, ‘homoseksuelen’, ‘homosexueel’
en ‘homosexuelen’. In totaal leverde dit 58 hits, waaruit uiteindelijk 20 relevante artikelen
geselecteerd zijn. In totaal zijn dus 77 artikelen geanalyseerd voor dit onderzoek.
Hoewel het werken met een digitale databank zoals Delpher veel waardevolle bronnen
op kan leveren binnen een relatief korte tijd, brengt het ook problemen met zich mee.
Allereerst is het aantal jaargangen en volumes van de onderzochte kranten niet volledig,
waardoor wellicht relevante kranten voor dit onderzoek niet opgenomen zijn in Delpher. Ten
tweede bestaan veel van de hits uit dezelfde artikelen, waardoor het absolute aantal hits
uiteindelijk lager uitvalt dan hierboven aangegeven is. Tot slot zorgt de Optical Character
Recognition software (OCR) ervoor dat gezochte trefwoorden soms foutieve zoekresultaten
opleveren of juist relevante zoekresultaten buiten zicht laten. Het idee dat bovenstaand aantal
hits een volledig beeld is en dient te zijn van de artikelen die betrekking hebben op alle drie
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de casussen is dus foutief, en dient daarom in gedachten te worden gehouden binnen dit
onderzoek.37
De 77 relevante artikelen die geselecteerd zijn voor dit onderzoek zijn geanalyseerd op
basis van een tekstuele analyse. Afbeeldingen binnen de artikelen – afgezien van de tekst in
het bijschrift – zijn daarom niet meegenomen in dit onderzoek. Binnen de analyses van de
krantenartikelen wordt niet alleen gelet op de daadwerkelijke tekstuele berichtgeving, maar
ook op de praktijk die achter het bericht schuilging. Op deze manier worden de historische
gebeurtenissen en publieke opinie hierover aan elkaar verbonden. Ook wordt de vorm
(nieuwsbericht, ingezonden brief, etc.) en verdere context van het geanalyseerde artikel
(auteur, achtergrond van het medium, etc.) meegenomen in de analyses.
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Hoofdstuk 1: De afschaffing van 248bis
‘Artikel 248bis werd afgeschaft omdat men concludeerde dat het gevaar
dat jongeren verleid zouden worden tot homoseksualiteit, niet bestond.
Zeker achteraf ben ik gaan beseffen dat het mij om iets veel breders
gaat. Dat is de vrijheid van mensen om zelf te beslissen wat men doet
met seksualiteit. Of je nou homo, lesbisch, transgender bent, of hetero:
dat maakt eigenlijk niet uit. Maar een erkenning dat het om een
mensenrecht gaat heeft toen niet veel aandacht gekregen.’38

Politicologe Joke Swiebel was op 21 januari 1969 aanwezig bij het eerste homoprotest in
Nederland op het Binnenhof in Den Haag.39 Swiebel was destijds voorzitter van de Federatie
Studenten Werkgroepen Homoseksualiteit (FSWH), een homobelangenorganisatie van
Nederlandse studenten die het protest op het Binnenhof deels opzette en uitvoerde. Het
bovenstaande citaat is afkomstig uit een interview met Swiebel in Trouw, precies vijftig jaar na
dit protest. De uitspraak van Swiebel reflecteert de omslag die plaatsvond in de hoogtijdagen
van de seksuele revolutie aan het einde van de jaren zestig. Homoseksualiteit werd gezien als
een biologisch gegeven, iets dat vaststond en onveranderbaar was. Desondanks, zoals Swiebel
opmerkt, bleef de positie van homoseksuelen in de Nederlandse maatschappij er een van
achterstelling en ongelijkheid.
In dit hoofdstuk wordt de beeldvorming van de Nederlandse homobeweging in de
publieke opinie omtrent het eerste homoprotest in 1969 en de wettelijke afschaffing van
wetsartikel 248bis in 1971 in kaart gebracht en geanalyseerd. Deze casus vormt het begin van
de gelijkberechtiging van homoseksuelen in Nederland, en daarmee een passend begin voor dit
onderzoek. Allereerst wordt de historische context geschetst, waarbinnen deze casus en de
agenda van de homobeweging zelf geplaatst worden. Vervolgens wordt de analyse van de
berichtgeving gepresenteerd. De analyse van de publieke opinie over het protest en de
afschaffing van het wetsartikel worden gezamenlijk behandeld, aangezien de twee
gebeurtenissen in direct verband stonden met elkaar.
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‘Art. 248bis maakt liefde strafbaar’
Op 20 mei 1911 werd er op initiatief van de toenmalige minister van Justitie, de katholiek
Robert Regout, een nieuw artikel ingevoerd in het Wetboek van Strafrecht: wetsartikel 248bis.
Dit artikel vormde een toevoeging aan de Zedelijkheidswet van 1886, een wet die tot doel had
de ‘zedeloosheid’ in de Nederlandse samenleving te beteugelen en te bestrijden:
‘De meerderjarige, die met iemand van hetzelfde geslacht, van wien hij
weet of redelijkerwijze moet vermoeden, dat hij den leeftijd van een en
twintig jaren nog niet heeft bereikt, ontuchtige handelingen pleegt,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.’40

Door de invoering van dit wetsartikel ontstond er een wettelijk verschil tussen hetero- en
homoseksuelen: waar de leeftijdsgrens voor seksuele contacten voor homoseksuelen bij 21 jaar
werd geplaatst, lag deze voor heteroseksuelen bij een leeftijd van 16 jaar.41
Het wetsartikel had tot doel homoseksueel contact tijdens de adolescentie te
verminderen. Dit doel kwam voort uit de heersende visie op homoseksualiteit aan het begin van
de twintigste eeuw, waarbij werd gedacht dat homoseksualiteit zich kon ontwikkelen tijdens de
puberteit van een heteroseksueel individu, indien deze seksueel contact had met een
homoseksueel. Jongeren zouden volgens de toenmalige regering beschermd moeten worden
tegen de ‘verleiding’ van meerderjarige homoseksuelen, die deze jongeren tot homoseksualiteit
konden brengen.42 Met de invoering van wetsartikel 248bis kwam er een einde aan de honderd
jaar – sinds de invoering van Franse Code Pénal in Nederland – waarin homoseksueel gedrag
niet strafbaar werd gevonden.43
Eind jaren zestig, ruim een halve eeuw na de invoering van het wetsartikel, begon er
verandering te komen in de juridische positie van homoseksuelen. De onvrede over het
wetsartikel begon in verschillende maatschappelijke kringen toe te nemen, niet alleen binnen
de homobeweging zelf. In 1967 verkondigde Provo dat een afschaffing van het wetsartikel
noodzakelijk was, niet alleen voor de strafbare meerderjarigen, maar ook voor de
minderjarigen. Zij zouden volgens de beweging geremd worden in hun seksuele
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ontwikkeling.44 De Nederlandse homobeweging – in deze casus belichaamd door de FSWH en
verschillende jongerensociëteiten onder leiding van Jeugd en Jongerencentrum Ruimte –
maakte gebruik van het momentum dat de seksuele revolutie hen bood. Op 21 januari 1969
kwamen ongeveer honderd demonstranten – zowel homo- als heteroseksueel – bijeen op het
Binnenhof om te protesteren voor de afschaffing van wetsartikel 248bis, tijdens de behandeling
van de begroting van het Ministerie van Justitie door de Tweede Kamer.45 In een persoonlijke
herinnering beschrijft Swiebel het verloop van de dag:
‘Op 21 januari 1969 vond de demonstratie op het Binnenhof plaats, aan
de vooravond van de behandeling van de Justitiebegroting in de Tweede
Kamer, waarde afschaffing van artikel 248bis beslecht zou worden. Het
was allemaal reuze keurig en zorgvuldig voorbereid. Er werden vrolijke
ballonnen opgelaten, suikerhartjes uitgedeeld en een pamflet aan de
kamerleden-woordvoerders aangeboden. Ludiek, in de geest van de
tijd.’46

De directe aanleiding voor het protest kan gezocht worden bij de onvrede van de
homobeweging over het inwinnen van advies bij de Nederlandse Gezondheidsraad door de
toenmalige minister van Justitie, Carel Polak. Dit advies ging over de ‘noodzakelijkheid’ van
het wetsartikel in de Nederlandse samenleving.47 Minister Polak maakte al in 1967 de belofte
dit advies te verkrijgen bij de Gezondheidsraad. Anderhalf jaar later, zonder uitspraak van de
Gezondheidsraad en minister Polak, eisten de demonstranten een antwoord: ‘We hadden het
voordeel van de authenticiteit, het ging over ons zelf en we waren niet bang ons zelf als zodanig
in te zetten.’, aldus Swiebel.48
Op diezelfde dag – 21 januari 1969 – werd door de meerderheid van de Tweede Kamer
gestemd ter afschaffing van het wetsartikel, waarna een ontwerp tot intrekking van het
wetsartikel werd opgesteld. Ruim twee jaar later – in april 1971 – ging ook de Eerste Kamer
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akkoord met het ontwerp tot
intrekking.49 Op 12 mei 1971
werd het beruchte wetsartikel
dan ook officieel geschrapt uit
het Wetboek van Strafrecht.50
De

leeftijdsgrens

voor

meerderjarigheid voor zowel
hetero-

als

homoseksueel

contact, lag vanaf dit moment bij
een leeftijd van 16 jaar. De
Demonstranten op het Binnenhof. Bron: COC

Gezondheidsraad concludeerde
dat er ‘geen bezwaren van medisch hygiënische en psychosociale aard bestaan tegen een laten
vervallen van art. 248 bis en dat er integendeel vele voordelen aan het vervallen van dit artikel
aanwijsbaar zijn’.51 In de zestig jaar dat het wetsartikel van kracht was, zijn in totaal 5035
rechtszaken aangespannen op grond van strafbaar seksueel contact tussen twee mensen van
hetzelfde geslacht. Ruim de helft van het aantal rechtszaken (2769) eindigde in een
schuldigverklaring. Driekwart van de veroordeelden kreeg een gevangenisstraf, een kwart
kreeg een geldboete en de resterende veroordeelden kregen gedwongen opnames in het
zogenaamde ‘psychopatenasiel’, waar zij psychiatrische behandelingen voor hun geaardheid
ondergingen.52

‘Integratie door confrontatie’
Het homoprotest was tekenend voor de houding van de homobeweging aan het einde van de
jaren zestig. Door de seksuele revolutie ontstonden er nieuwe maatschappelijke visies op
seksualiteit en de seksuele norm.53 Mede hierdoor sloeg de homobeweging een nieuwe koers
in, waarin de wens om onopgemerkt te assimileren werd verruild met een drang tot confrontatie.
De FSWH verwoordde de nieuwe houding als volgt:
‘De isolatie van de homo is in wezen grotendeels ook zijn eigen schuld,
daar hij zich onzichtbaar heeft gehouden, zodat de hetero alleen maar
49
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geconfronteerd werd met extremen op dit gebied en daar zijn
(voor)oordelen over homofielen op gebaseerd. Door confrontatie
blijken een groot deel (zo niet alle) vooroordelen weg te vallen en blijkt,
dat de homo net zo'n doodgewoon mens is als ieder ander alleen met dit
verschil, dat hij/zij houdt van een partner van hetzelfde geslacht.’54
De volgens Swiebel ‘ludieke’ actie om te protesteren op het Binnenhof, past daarom binnen de
wens van de FSWH en de homobeweging in het algemeen om confrontatie op te zoeken en
daarmee bestaande maatschappelijke, politieke en juridische barrières te doorbreken, met als
centrale hekelpunt de gelijkberechtiging van homoseksuelen door afschaffing van wetsartikel
248bis.

Representatie als gemeenschap
In de berichtgeving over zowel het protest als de verdere afschaffing van wetsartikel 248bis
werd veelvuldig gebruik gemaakt van binaire opposities, namelijk die tussen de homoseksuelen
waarover bericht werd en het (voor het grootste deel) heteroseksuele lezerspubliek van de
kranten. Krantenartikelen bevatten vrijwel consistent een retoriek die een bepaald ‘wij-zij’denken uitdroeg, waarbij de zij-groep gevormd werd door de homobeweging. Zo werd er op 21
januari 1969 het volgende geschreven in de Leeuwarder Courant:
‘Zestig

leden

van

de

Federatie

Studenten

Werkgroepen

Homosexualiteit en het jongerencentrum Ruimte hebben vanmiddag
tijdens het lunchuur op het Binnenhof gedemonstreerd tegen het artikel
248 bis Wetboek van Strafrecht, waarin staat dat intiem verkeer tussen
een meerderjarige en een minderjarige van hetzelfde geslacht, is
verboden. Zij vinden dit artikel discriminerend. Een aantal politieke
jongeren organisaties heeft inmiddels in een communiqué meegedeeld
zich volledig te stellen achter het streven van de Federatie van
Studentenwerkgroepen Homosexualiteit en Ruimte.’55
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De zin ‘Zij vinden dit artikel discriminerend’ laat de andersheid van de visie van de
homobeweging zien, doordat het volgens de Leeuwarder Courant niet aan leek te sluiten bij de
heersende publieke opvatting die wetsartikel 248bis niet als discriminerend leek te zien. Ook is
het opvallend dat benoemd werd dat een onderdeel van de wij-groep, ofwel de
jongerenorganisaties van verschillende politieke partijen, de homobeweging steunde in hun
“afwijkende” visie op het wetsartikel en de afschaffing ervan. Eenzelfde retoriek kwam ook
naar voren in een artikel van het Algemeen Handelsblad, waarin het volgende werd gesteld: ‘Ze
vinden dit artikel — gezien de opschriften op borden en spandoeken — discriminatief, terwijl
het de individuele vrijheid belemmert en liefde strafbaar maakt’.56 Ook hier leek de
verwoording de andersheid van de visie van de homobeweging te benadrukken. Berichtgeving
over het protest – en over de achterliggende motieven ter afschaffing van het wetsartikel –
toonden aan dat de homobeweging daadwerkelijk werd gezien als een opzichzelfstaande
gemeenschap, een wier achtergrond, standpunt en aanpak wezenlijk verschilden met die van de
heersende heteronormatieve cultuur.
Opvallend is dat de ‘wij-zij’-retoriek niet afhankelijk is van de specifieke achtergrond
van het geprinte medium, maar alomtegenwoordig is binnen de publieke opnie. Zoals hierboven
te zien is, kwam de retoriek terug in zowel regionaal als nationaal verspreidde kranten. Ook de
politieke kleur en het lezerspubliek van de krant leken geen rol te spelen, aangezien ook linkse
kwaliteitskranten als De Volkskrant een dergelijke retoriek in hun berichten bevatten. Zo werd
er op 21 januari een nieuwsbericht gepubliceerd over het protest, waarin voortdurend werd
gesproken over de demonstranten als behorende tot een andere groep dan waarmee De
Volkskrant en haar lezers zich identificeerden: ‘zij’ wilden het wetsartikel afgeschaft zien en
‘zij’ meenden dat homoseksualiteit als volwaardige vorm van seksueel contact gezien werd.57
De universaliteit van deze retoriek in de geprinte media laat zien hoe de homobeweging als
subcultuur afweek van de dominante, heteronormatieve cultuur die geldend was binnen de
publieke opinie.
De representatie van de homobeweging als de zij-groep en fundamenteel afwijkend van
de wij-groep ging gepaard met een versimpeld beeld van deze zij-groep. Het beeld dat van de
demonstranten werd geschetst was namelijk eenzijdig, waarbij er geen oog was voor de
diversiteit van de groep demonstranten. Het merendeel van de krantenartikelen – wellicht uit

56

‘Laten we elkaar geen mietje noemen’: Demonstratie homofielen op Binnenhof’, Algemeen Handelsblad (21
januari 1969).
57
‘Verbod homofiele meerderjarige met minderjarige: Meerderheid Kamer wil af van artikel 248bis’, De
Volkskrant (21 januari 1969).

19

onwetendheid en desinteresse – ging er namelijk van uit dat de demonstranten allen
homoseksueel waren. Krantenkoppen als ‘Rustige demonstratie van homofielen in Den Haag’
en ‘Demonstratie homofielen op Binnenhof’ creëerden het beeld dat het protest slechts een zaak
was waar alleen homoseksuelen aan deelnamen.58 Ook in de artikelen zelf werden
demonstranten consistent omschreven als ‘homofielen’ en ‘homoseksuelen’, terwijl de
daadwerkelijke groep demonstranten bestond uit zowel homo- als heteroseksuele jongeren.59

Representatie van gender
De berichtgeving omtrent het protest en de afschaffing van het wetsartikel werd gedomineerd
door een beeld waarin de homobeweging werd gerepresenteerd als fundamenteel mannelijk.
Zoals aangegeven, verwees het merendeel van de artikelen over het protest naar de
demonstranten als ‘homo’s’, ‘homoseksuelen’ en ‘homofielen’, alle woorden met een sterke
mannelijke connotatie. Geen enkel artikel verwees in haar titel naar de aanwezigheid van
lesbiennes tijdens het protest. Daarnaast wezen krantenkoppen zoals ‘Discriminatie van
homofielen’, ‘Weg met 248 bis: Minderjarige homofielen organiseren demonstratie in Den
Haag’ en ‘Laten we elkaar geen mietje noemen’: Demonstratie homofielen op Binnenhof’
nergens op de aanwezigheid van vrouwen in het algemeen.60
Ook binnen het platform dat de pers bood aan de homobeweging zelf, waren vrouwen
sterk afwezig. Alleen in het artikel ‘Suikerhartjes en leuzen voor Tweede-Kamerleden’ in Het
Vrije Volk werd direct een vrouw binnen de homobeweging aan het woord gelaten, namelijk
Joke Swiebel. In het artikel sprak Swiebel over het standpunt van de homobeweging inzake de
afschaffing van het wetsartikel, eveneens als het plan voor het protest – ofwel het gebruik van
ballonnen, suikerhartjes en spandoeken. In de overige artikelen waar dit platform werd geboden
aan de homobeweging, was altijd een man aan het woord. De representatie van de
homobeweging als mannelijk – in verband met het protest– komt ook terug in bredere
discoursen omtrent homoseksualiteit, wat wellicht werd versterkt doordat er in wetsartikel
248bis zelf uitgegaan werd van een mannelijk norm.
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Het eenzijdige genderperspectief manifesteerde zich ook in het beeld van de
homobeweging omtrent de behandeling en afschaffing van wetsartikel 248bis zelf. Evenals de
representatie van de homobeweging tijdens het protest op het Binnenhof, werd er in de
krantenartikelen aangaande de afschaffing van artikel 248bis uitgegaan van een beeld dat
gericht is op de homoseksuele man, waarbij weinig tot geen aandacht werd geschonken aan de
homoseksuele vrouw. Ook in de behandeling van de inhoud van het wetsartikel werd er
impliciet en instinctief van uitgegaan dat het artikel alleen betrekking had op mannen, terwijl
het ook betrekking had op seksueel contact tussen vrouwen.61 Zo werd er op 22 januari 1969
het volgende geschreven in Trouw: ‘De problematiek van homofielen kwam ook ter sprake bij
de bespreking van het al dan niet schrappen van artikel 248 bis van het wetboek van
strafrecht’.62 Het wetsartikel werd hier expliciet aangeduid als behorende tot de ‘problematiek
van homofielen’, waardoor het beeld van de homobeweging als homogeen en mannelijk werd
versterkt.
Slechts in drie van de geanalyseerde artikelen werd er direct gerefereerd naar vrouwen
als onderdeel van de homobeweging, zowel de artikelen die betrekking hadden op het protest,
als de afschaffing van het wetsartikel. Het Vrije Volk publiceerde op 22 januari 1969
bijvoorbeeld het artikel ‘Meerderheid Kamer wil afschaffing artikel 248-bis’, waarvan het
eerste deel gewijd was aan het protest op het Binnenhof. In de lead werden de verschillende
leuzen benoemd die op de borden en ballonnen van de demonstranten stonden, waarna ook
werd ingegaan op de groep demonstranten zelf: ‘Met deze en dergelijke leuzen hebben
gistermiddag ruim honderd jongens en meisjes op het Binnenhof in Den Haag voor de ingang
van 't Tweede-Kamergebouw geprotesteerd tegen het zogenaamde homoseksuelen-artikel.’63
In de lead werd dus duidelijk gerefereerd naar de groep demonstranten als bestaande uit
‘jongens en meisjes’, waarmee erkend werd dat de homobeweging geen homogene en
uitsluitend mannelijke groep vormde, maar divers was. Ook een artikel van De Telegraaf
erkende de diversiteit van de homobeweging door en passant te noemen dat er ook 'een paar
lesbische meisjes’ aanwezig waren tijdens het protest.64
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De connotatie van de homobeweging, en homofilie in het algemeen, met mannelijkheid
bleef echter niet geheel onopgemerkt binnen de publieke opinie. Op 22 februari 1969
publiceerde De Volkskrant het artikel ‘Maatschappij sluit ogen voor lesbische liefde’. In het
artikel werd het volgende geschreven:
‘Het is een typisch verschijnsel, dat alles wat gepubliceerd wordt over
homofilie, in de eerste plaats betrokken wordt op de mannelijke
homofielen. […] Dat komt tot uiting in de krantenpublikaties, of die nu
gaan over de demonstratiemars voor wijziging van artikel 248bis van
het Wetboek van Strafrecht of over de koninklijke goedkeuring van het
COC, het doet er niet toe, maar de mannelijke homofiel staat centraal,
slechts af en toe valt het woord lesbienne, of wat een gebruikelijker
uitdrukking is, vrouwelijk homofiel.’65

Het artikel sneed de hierboven genoemde tendens aan, waarbij erkend werd dat vrouwen
inderdaad onderbelicht waren in de pers wanneer homoseksualiteit ter sprake kwam, zo ook in
de berichtgeving over het protest op het Binnenhof. In het artikel kwam psycholoog J.G.J.
Veltman aan het woord. Veltman stelde dat de onzichtbaarheid van lesbiennes voorkomt uit het
feit dat zij niet de behoefte hadden zich kenbaar te maken als homoseksueel, maar vooral ook
omdat zij zich niet kenbaar hoefden te maken: ‘Haar omgeving dwingt haar niet tot kleur
bekennen. Haar gang en gedraging worden stukken minder argwanend bekeken’. 66 Het
eenzijdige genderperspectief in de representatie van de homobeweging werd dus ook tijdens de
berichtgeving over het protest en wetsartikel opgemerkt.

Representatie als slachtoffer
De verhouding tussen de homobeweging en de Nederlandse overheid als moraliserende
instelling speelde een centrale rol in het protest en debatten omtrent wetsartikel 248bis. Binnen
deze verhouding werd de homobeweging op twee manieren gerepresenteerd in de publieke
opinie, die enigszins tegenstrijdig waren. Allereerst werd de homobeweging gerepresenteerd
als

slachtoffer.

Homoseksuelen
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het
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zedelijkheidswetgeving van de Nederlandse overheid in 1911, doordat zij hun vrijheid verloren.
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Zo publiceerde De Telegraaf op 28 februari 1969 een artikel dat inging op de totstandkoming
en afschaffing van het wetsartikel naar aanleiding van het protest op het Binnenhof. Het artikel
reflecteerde op de onwenselijkheid en noodzakelijkheid van het wetsartikel, zowel in het heden
als het verleden. Hoewel vanuit humanitair oogpunt het wetsartikel door velen tijdens de
totstandkoming en afschaffing werd gehekeld, werd het ook gezien als iets dat noodzakelijk
was om minderjarigen in het ‘rechts- en zedelijksheidgevoel’ te beschermen:

In één ding vergiste minister Regout zich: hij merkte op, dat verbetering
der omstandigheden de zedelijkheid ten goede zou komen. En daarom
is hij voor vermeerdering der welvaart. In onze welvaartstijd is het
tegendeel bewezen. En daarom is de zedelijkheidswet van Regout meer
dan ooit noodzakelijk.’67

Wetsartikel 248bis werd door De Telegraaf neergezet als een noodzakelijk kwaad, waarbij de
Nederlandse homobeweging werd gerepresenteerd als het noodzakelijk slachtoffer hiervan.
Waar De Telegraaf het slachtofferschap representeerde als een noodzakelijkheid, werd
het door Het Nieuwsblad van het Noorden beschreven als een vorm van stereotypering en
discriminatie die uit de maatschappij gebannen diende te worden. Algemeen verslaggever Kees
Wiese schreef op 27 januari 1969 een ingezonden stuk, ook naar aanleiding van het protest dat
enkele dagen eerder op het Binnenhof plaatsvond. In zijn ‘Vrijbrief’ schreef Wiese het
volgende:

Het lijstje van groepen mensen tegen wie in ons land discriminerend
wordt gehandeld, is groot. Actueel is nu de discriminatie van
homofielen door de wet (artikel 248 bis van het wetboek van Strafrecht;
het onthouden van koninklijke goedkeuring aan het COC). Opvallend
bij de behandeling van deze zaken in de Tweede Kamer, vorige week,
was de houding van de Boerenpartij, bij wie het vooroordeel tegen
homofilie bijna ziekelijke vormen bleek aan te nemen.68
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Het wetsartikel werd daarna door Wiese beschreven als ‘discriminatie door wettelijke
onthouding’ en als een ‘beperking van fundamentele rechten en vrijheden’. Hoewel het
slachtofferschap intrinsiek onderdeel leek te zijn van de representatie van de homobeweging
binnen de publieke opinie, was de aard van dit slachtofferschap dus niet universeel.

Representatie als dader
Haaks op het slachtofferbeeld van de homobeweging stond de representatie van de
homobeweging als dader. Meerdere artikelen verhaalden over het feit dat de homobeweging –
in haar wens het wetsartikel af te schaffen – een gevaar vormde voor de zedelijkheid van de
Nederlandse maatschappij, doordat de verlaging van de leeftijdsgrens voor seksueel contact de
zedeloosheid in de samenleving alleen maar zou vergroten. Dergelijke sentimenten waren –
wellicht niet verrassend – tekenend voor de confessionele pers. Het Nederlands Dagblad sprak
meerdere malen over hoe het wetsartikel ontworpen was om jongeren te beschermen tegen
‘ontucht’ en dat het schrappen van het artikel uit het Wetboek van Strafrecht een ‘schending’
is van ‘Bijbelse normen’.69 Zo werd er op 5 februari 1971 een anoniem opiniestuk gepubliceerd,
waarin het volgende werd geschreven:
‘Is er nu reden vast te houden aan het verschil in leeftijdsgrens tussen
homosexuele en heterosexuele ontucht? Ik meen van wel. Beide
vormen van ontucht verwerp ik. Toch wil ik ze niet gelijk stellen als
twee natuurlijke zaken, die op hetzelfde niveau liggen. Dat is al een
reden om deze beide ook niet gelijk te stellen, wat de leeftijdsgrens
betreft.’70

Het citaat laat zien hoe het Nederlands Dagblad homoseksualiteit framede als iets dat
“onnatuurlijk” is en “ondergeschikt” is aan heteroseksualiteit. Homoseksuelen waren intrinsiek
daders door hun “onnatuurlijke” aard, waardoor het wetsartikel volgens de confessionele pers
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daarom juist in stand moest worden gehouden. De revolutionaire vrijheid waar de
homobeweging in wezen voor stond, zou dan ook uitmonden in anarchie.
De liberale pers leek zich ook bewust te zijn van de gevolgen van een eventuele
afschaffing van het wetsartikel, waarmee de homobeweging ook een rol als dader kreeg
toebedeeld. Deze gevolgen werden echter positiever uitgedrukt dan in de confessionele pers,
zoals blijkt uit verschillende artikelen van het Algemeen Handelsblad/NRC Handelsblad. In een
nieuwsbericht van het Algemeen Handelsblad uit 1969 werd de afschaffing van het artikel
simpelweg onderbouwd door de uitspraak van de Gezondheidsraad inzake de maatschappelijke
gevolgen van de afschaffing te herhalen. De Gezondheidsraad stelde dat ‘er geen bezwaren van
medisch hygiënische en psychosociale aard bestaan tegen een laten vervallen van art. 248 bis
en dat er integendeel vele voordelen aan het vervallen van dit artikel aanwijsbaar zijn’. 71 Het
NRC Handelsblad publiceerde in 1971 een ingezonden brief van doctorandus W. Top, waarin
hij ook de afschaffing van het wetsartikel behandelde, evenals verdere maatschappelijke
gevolgen van de afschaffing voor het ‘huwelijksmoreel’ en de ‘gezinscultuur’. Hoewel de heer
Top zijn stuk besloot door te concluderen dat de maatschappij hierdoor niet onveranderd bleef,
weerlegde hij de volgens hem ‘traditionele opvatting’ dat homoseksualiteit “on- of
tegennatuurlijk” was: heteronormatieve exclusiviteit was volgens hem juist “abnormaal”.72 Het
daderbeeld van de Nederlandse homobeweging werd in de liberale pers dus gerelativeerd,
waarbij de intrinsiek “onnatuurlijke” aard van homoseksuelen – in tegenstelling tot de
confessionele pers – werd weerlegd.
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Hoofdstuk 2: De Roze Zaterdagrellen in Amersfoort
‘In de jaren ’80, toen ik betrokken was bij de werkgroep Homostudies
aan de Universiteit Utrecht, koesterde ik nog de illusie dat de
emancipatie vooral een juridisch proces was waarvoor de overheid
verantwoordelijk was. De samenleving zou de overheid dan vanzelf wel
volgen. Uit de rellen tijdens Roze Zaterdag in 1982, in Amersfoort, had
ik kunnen opmaken dat het zo simpel niet zou zijn.’73

Het bovenstaande citaat is afkomstig uit een artikel van De Volkskrant uit 2018, waarin historica
en archeologe Judith Schuyf sprak over het verloop de Nederlandse homo-emancipatie sinds
de jaren zeventig. Het citaat en de gedachten van Schuyf reflecteren het optimisme binnen de
homobeweging sinds de afschaffing van wetsartikel 248bis: de weg naar gelijkberechtiging en
acceptatie van homoseksuelen in de Nederlandse maatschappij was vrijgemaakt. Ruim tien jaar
na de afschaffing van het wetsartikel, op 26 juni 1982, viel dit ideaal van de homobeweging in
duigen. Tijdens de landelijke Roze Zaterdag, die dat jaar in Amersfoort werd gehouden, werden
ruim vierduizend demonstranten – hoofdzakelijk homoseksuelen – uitgejoeld, bekogeld met
stenen en vuurwerk, en in elkaar geslagen. Hoewel de juridische positie van homoseksuelen
sinds 1971 onbetwistbaar verbeterd was, bleef de maatschappelijke acceptatie ver achter.74
In dit hoofdstuk is de representatie van de Nederlandse homobeweging in de publieke
opinie omtrent de rellen op Roze Zaterdag in Amersfoort in kaart gebracht en geanalyseerd.
Deze rellen contesteren het positieve en progressieve beeld van de Nederlandse homoemancipatie sinds het eerste homoprotest in 1969. Ook vormt deze casus een belangrijke
invloed op de toenmalige publieke en politieke visie omtrent homoseksualiteit, homoemancipatie en de homobeweging. Allereerst wordt de historische context geschetst,
waarbinnen deze casus en de agenda van de homobeweging zelf geplaatst worden. Vervolgens
wordt de analyse van de berichtgeving gepresenteerd.
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‘Ze vinden dat wij dood moeten’
In 2017 wijdde het NPO-televisieprogramma Andere Tijden een aflevering aan de rellen op
Roze Zaterdag 1982, omdat het precies 35 jaar geleden was dat het incident plaats had
gevonden. In de beschrijving van de aflevering werd de gebeurtenis als volgt omschreven: ‘Een
keerpunt dat voor Nederland misschien wel vergelijkbaar is met de Stonewall-rellen van 1969.
De strijd voor de homo-emancipatie blijkt nog niet voltooid.’ Ondanks dat de significantie en
uniciteit van het incident voor zowel de homobeweging als de Nederlandse maatschappij hierin
erkend werd, hebben de rellen slechts een kleine rol ingenomen in de geschiedschrijving over
de Nederlandse homo-emancipatie. Deze beladen dag dient daarom – ook binnen de
geschiedschrijving – belicht te worden.
In de ochtend van 26 juni 1982 kwamen demonstranten vanuit het hele land – zowel
homo- als heteroseksueel – naar Amersfoort om daar de jaarlijkse Roze Zaterdag te vieren. In
de Utrechtse stad demonstreerden zij omtrent het thema ‘opgevoed tot hetero, lesbies-flikker
durven zijn’, waarmee de demonstranten aandacht vroegen voor homoseksualiteit in opvoeding
en onderwijs. De demonstranten verzamelden zich op drie verschillende locaties die verspreid
waren over Amersfoort: het Centraal Station, het Isseltveld in Soesterkwartier en het
Neptunusplein in de Kruiskamp, beide arbeiderswijken. Vanuit deze locaties zouden zij al
demonstrerend samenkomen op het Onze Lieve Vrouwenkerkhof. Hier moest een programma
vol toespraken en optredens van verschillende muzikanten de middag vullen.75
Ondanks dat Roze Zaterdag sinds 1977 een jaarlijks terugkerend evenement is, is de
Roze Zaterdag van 1982 een unieke gebeurtenis: voor en na 1982 is er nooit meer een voorval
geweest dat de gewelddadigheid van dat jaar heeft evenaart.76 Rob de Vries, een van de
demonstranten in 1982, vertelde in het televisieprogramma Andere Tijden hoe de
demonstranten na aankomst al snel werden belaagd door conservatieve jongeren uit de
arbeiderswijken. ‘Eerst werden er eieren gegooid.’ Kort na het gooien met eieren werd de sfeer
tussen de demonstranten en de jongeren steeds grimmiger: ‘Die gasten kwamen gelijk allemaal
aanlopen, die gingen om ons heen staan en toen begon het gescheld. Het was vreselijk, we
waren helemaal in shock. We wisten helemaal niet dat zoiets ging gebeuren’, aldus de Vries.77
Jacques Verboven, medeorganisator van de Roze Zaterdag in 1982, stelde dat er bewust voor
was gekozen om de arbeiderswijken als vertrekpunten te nemen: ‘Het was bedoeld als
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manifestatie’. De gevolgen waren
echter

onvoorzien:

‘De

grote

explosie van geweld had ik niet
verwacht’.78
De
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Amersfoort mondde uit in een
verbaal en fysiek conflict toen de
drie

groepen

demonstranten

arriveerden op het Onze Lieve
Demonstranten onderweg naar het Onze Lieve Vrouwenkerkhof.
Bron: Andere Tijden

Vrouwenkerkhof.

De

demonstranten werden opgewacht door ruim tweehonderd conservatieve jongeren uit
Amersfoort en omgeving, die naast het gooien van eieren en het uitjoelen van de demonstranten,
hen ook met stenen bekogelden, podia en geluidsinstallaties vernielden en zelfs met
demonstranten op de vuist gingen. De situatie escaleerde zodanig dat de tachtig politieagenten
die aanvankelijk aanwezig waren nog door ruim vijftig andere agenten versterkt moesten
worden.79 Peter van Empelen en Henkie ten Hoven maakten op de desbetreffende dag onderdeel
uit van de groep jongeren die de demonstranten belaagden. Van Empelen en Ten Hoven stelden
in Andere Tijden dat Amersfoort toentertijd nog niet klaar was voor een Roze Zaterdag.
Homoseksualiteit was er iets vreemds, ongehoords en abnormaals. ‘Wat mij bij is gebleven, is
dat ze heel provocerend waren’, vertelde Van Empelen: ‘Met elkaar kussen, zodat we het
allemaal konden zien’.80
Na de confrontatie op het Onze Lieve Vrouwenkerkhof werden de demonstranten onder
politiebegeleiding naar cultureel centrum de Flint gebracht, waar het slotfeest van de Roze
Zaterdag plaatsvond. Ook hier waren de demonstranten niet veilig voor de woede en agressie
van de jongeren. Tot ver in de nacht belaagden de Amersfoortse jongeren de demonstranten die
zich in en rondom de Flint bevonden. Na afloop van het feest moesten de demonstranten zelfs
onder politiebegeleiding naar hun auto, trein of bus gebracht worden.81 Frank Schuurmans, een
van de demonstranten die zich ’s avonds in de Flint bevond, herinnerde zich de situatie nog
goed. In Andere Tijden vertelde hij het volgende: ‘Een vriend van me is de auto gaan halen. We
zeiden nog dat hij het niet alleen moest doen, maar hij ging toch. Hij ging de auto halen, maar
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is niet meer teruggekomen’. Schuurmans vriend belandde door zijn verwondingen in het
ziekenhuis, dat hij pas vier dagen na Roze Zaterdag weer kon verlaten.82
De haat en het geweld dat vertoond werd op deze feestelijke dag, heeft een grote impact
gehad op aanwezigen, maar ook op de homobeweging in het algemeen. De Vries en
Schuurmans stelden dat de dag een traumatische ervaring is geweest. Ook op de levens van
Lineke Rosenboom en Els Veenis heeft de dag een stempel achtergelaten. Het moment dat
Veenis vooral is bijgebleven, is hoe de jongeren levende maden over haar heen gooiden: ‘Dat
vond ik echt schokkend, dat ze gewoon levende maden over ons heen gooiden. Dat
interpreteerde ik als: “ze vinden dat wij dood moeten” ‘. Rosenboom verbaasde zich vooral
over hoe diep en fel de haat van de jongeren jegens homoseksuelen ging. ‘Maar ik ben er meer
vastberaden door geworden’, stelde Rosenboom.83 Hoewel de gebeurtenissen op 26 juni 1982
voor velen een negatieve connotatie bevatten, gaf het de Nederlandse homobeweging ook
kracht en momentum. Verboven kijkt dan ook terug op de gebeurtenissen als een noodzakelijke
drempel in de homo-emancipatie: ‘Soms moet je in een emancipatieproces door een moeilijke
fase heen. Dan was Amersfoort even de moeilijke fase, maar daarna zijn er wel degelijk dingen
verbeterd. En ik denk dat het dat zeker waard is geweest.’ De Vries sluit zich hierbij aan: ‘Nooit
meer in Nederland is het meer zo erg geweest als toen in Amersfoort’.84

‘Lesbies-flikker durven zijn’
Roze Zaterdag, het thema in 1982 en de houding van de demonstranten sluit direct aan op de
nieuwe koers die de Nederlandse homobeweging begin jaren tachtig uitzette. In vergelijking
met de eerste homodemonstratie in 1969, was de houding en actie-agenda van de
homobeweging in ruim tien jaar tijd flink veranderd. Waar in 1969 de gelijkberechtiging van
homoseksuelen het centrale actiepunt vormde, was dit in 1982 verschoven naar acceptatie van
homoseksualiteit in de samenleving. Hiertoe werd de vijandelijke opstelling van de
homobeweging jegens maatschappelijke en politieke groeperingen verruild voor een visie
waarin belangenbehartiging middels een gematigd en politiek georiënteerd pad bewandeld
werd. Hoewel homoseksualiteit een steeds zichtbaarder fenomeen in de Nederlandse
samenleving werd door een groeiende aandacht voor seksualiteit, bleek uit het incident in
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Amersfoort dat de acceptatie ervan nog uitbleef. Roze Zaterdag, als meest duidelijke vorm van
de identiteitspolitiek van de homobeweging, diende hier verandering in te brengen.85
Roze Zaterdag was een jaarlijks terugkerende dag die tot doel had homoseksualiteit
onder de aandacht te brengen in de Nederlandse samenleving, en om het Nederlandse volk te
leren over wat homoseksualiteit inhield. Met name in de eerste paar jaar van Roze Zaterdag
stonden politieke eisen centraal, geuit in het thema dat die dag centraal stond. Het thema van
Roze Zaterdag veranderde van jaar tot jaar, met ‘opgevoed tot hetero, lesbies-flikker durven
zijn’ als overkoepelend thema in 1982. Met dit thema wilde de homobeweging aandacht vragen
voor homoseksualiteit in de opvoeding van en het onderwijs aan jonge kinderen.
Heteroseksualiteit was immers de norm waarmee kinderen werden grootgebracht, hoewel een
groot aantal kinderen niet aan deze norm konden en wilden voldoen.86
Het organiseren van de jaarlijkse Roze Zaterdag sluit aan op de visie van de
homobeweging waarin een sterkere focus kwam te liggen op samenwerking met de
Nederlandse overheid. Het Roze Front, de organisatie die achter Roze Zaterdag schuilging,
zocht bijvoorbeeld financiële steun bij politieke partijen. Ook werd Roze Zaterdag openlijk
gesteund door een aantal politieke partijen, waaronder de Politieke Partij Radikalen, de
Pacifistisch Socialistische Partij, de Communistische Partij van Nederland en de Partij van de
Arbeid. Homogroepen vanuit deze partijen maakten ook deel uit het Roze Front, en daarmee
ook van de groep demonstranten die in 1982 de straten van Amersfoort introkken. 87 Via
dergelijke kanalen kon de homobeweging na het incident ook haar invloed uitoefenen op de
Nederlandse politiek. Kort na de rellen ging het COC namelijk in gesprek met het kabinet,
resulterend in een homo-emancipatiebeleid vanuit de Rijksoverheid.88

Representatie als gemeenschap
De representatie van de homobeweging in de publieke opinie over de rellen op Roze Zaterdag
werd sterk weergegeven met gebruik van binaire opposities. Uit een sample van tien kranten is
gebleken dat zowel regionaal als nationaal verspreide en zowel politiek links- als
rechtsgeoriënteerde kranten de rellen frameden in termen van ‘homoseksuelen versus
heteroseksuelen’. Met name de krantenkoppen speelden in op dit idee, waarbij de ‘jongeren’
die behoorden tot de heteroseksuele norm tegenover de demonstrerende ‘homofielen’ werden
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geplaatst. De Waarheid plaatste op 28 juni bijvoorbeeld een artikel met de volgende kop:
‘Massale homo-demonstratie ondanks hetero-terreur’. Ook in dit artikel werd een duidelijke
beeldtaal gebruikt waarbij binaire opposities zoals vrolijk versus somber en liefde versus haat
een centrale rol speelden. In het bijschrift van de foto die bij het artikel werd gevoegd, stond
het volgende: ‘Het begon zo ontzettend vrolijk. Amersfoort moest één homo-feest worden. De
haat was te sterk.’89 Het bijschrift laat zien hoe binaire opposities werden ingezet om de
homobeweging te representeren, maar ook de conservatieve jongeren: de homobeweging stond
voor vrolijkheid, feestelijkheid en liefde, terwijl de jongeren stonden voor haat en ontwrichting.
Het ‘wij-zij’-narratief leek dus intrinsiek aanwezig te zijn in de berichtgeving over de rellen in
Amersfoort. Dit kan echter grotendeels worden toegeschreven aan de aard van het incident,
doordat het een fysieke aanvaring betreft tussen de demonstranten en jongeren.
Doordat het verhaal van de rellen voornamelijk in termen van binaire opposities werd
weergegeven, vond er een versimpeling plaats in het beeld dat van de homobeweging werd
gecreëerd in de publieke opinie. In alle geanalyseerde artikelen werd er gesproken over
‘homo’s’, ‘homofielen’ of ‘demonstrerende homoseksuelen’.90 Het feit dat een groot aantal
demonstranten zich ook identificeerde als heteroseksueel, werd met deze termen genegeerd.
Het veelvuldig gebruik van neutrale termen als ‘demonstranten’ of ‘deelnemers’ werd slechts
in enkele artikelen gehanteerd. Alleen een artikel van Het Parool dat gepubliceerd werd op 28
juni, gebruikte uitsluitend deze termen in de omschrijving van het incident. Buiten de titel van
het stuk – ‘Jongeren verstoren landelijke betoging homo’s in Amersfoort’ – werd er geen enkele
keer verwezen naar de demonstranten als uitsluitend homoseksueel.91
Ook werd het beeld dat van de homobeweging – in dit geval de demonstranten – werd
gecreëerd in de publieke opinie, gereduceerd tot een beeld waarin de homobeweging als
onschadelijk en zwak werd neergezet. Dit kwam met name tot uiting in de manier waarop de
situatie in Amersfoort werd weergegeven in veel van de artikelen, waarbij een grote nadruk
werd gelegd op het aantal demonstranten en conservatieve jongeren dat tegenover elkaar stond.
Zo schreef De Telegraaf op 28 juni in het artikel ‘Rellen bij homodag’ het volgende: ‘De
problemen begonnen pas op het Onze Lieve Vrouwenkerkhof toen de demonstrerende
homofielen werden opgewacht door een groep jongelui die hen aanviel en bekogelde.’ De ruim
vierduizend demonstranten waren niet in staat zichzelf te weren tegen ‘een groep jongelui’, zo
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leek het artikel te beweren. Dit beeld komt in het merendeel van de berichtgeving terug. De
bewuste keuze van de homobeweging om niet terug te vechten – en het claimen van haar
slachtofferrol – werd in dit beeld dan ook buiten beschouwing gelaten. Over deze keuze wordt
later in dit hoofdstuk verder uitgeweid.

Representatie van gender
Eveneens als in de berichtgeving van de demonstratie in 1969, bleef in 1982 het eenzijdige
beeld van de homobeweging als fundamenteel mannelijk heersen. Alleen al de krantenkoppen
die berichtten over de rellen op Roze Zaterdag, maakten duidelijk dat homoseksuele mannen
en vrouwen – nog steeds – onder één noemer werden gerekend door de Nederlandse pers.
‘Jongeren verstoren landelijke betoging homo’s in Amersfoort’, luidde een artikel uit Het
Parool.92 ‘Overheid moet homo’s beter beschermen’ werd er in De Volkskrant geschreven.93
Het overgrote deel van de krantenkoppen weerspiegelde het dominante discours over
homoseksualiteit en de homobeweging als fundamenteel mannelijk.
Niet alleen de krantenkoppen maakten duidelijk dat de homobeweging in 1982 als
mannelijk werd afgeschilderd. Ook in de artikelen zelf werd gesproken over de demonstranten
als een homogene groep, bestaande uit mannelijke homoseksuelen. Een artikel dat op 28 juni
1982 verscheen in Nieuwsblad van het Noorden gaf dit duidelijk weer. De groep demonstranten
werd in het artikel steeds weer aangeduid als ‘homofielen’, een woord dat een sterke mannelijke
connotatie heeft. ‘Zij bekogelden de homofielen met eieren en vuurwerk’ en ‘De problemen
begonnen pas op het Onze Lievevrouwenkerkhof toen de demonstrerende homofielen werden
opgewacht door een groep jongelui die hen aanviel en bekogelde’ vormen enkele voorbeelden
uit het artikel.94 Ook in artikelen van onder andere Trouw, de Leeuwarder Courant en De
Telegraaf werd consistent verwezen naar de demonstranten als een groep ‘homoseksuelen’, iets
dat wees op de ongenuanceerde blik van de Nederlandse pers op de representatie van de
homobeweging.95 Ook in de berichtgeving in Het Vrije Volk werd er blijvend gesproken over
‘homofielen’: ‘De homofielen werden door de jeugdige Amersfoorters uitgejouwd en bekogeld
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met eieren, rotte uien en vuurwerk’.96 Onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke
demonstranten werd er dus nauwelijks gemaakt.
In slechts twee van de geanalyseerde krantenartikelen werd er een direct onderscheid
gemaakt tussen de mannelijke en vrouwelijke homoseksuelen die deelnamen aan de
demonstratie. In een artikel van De Waarheid enkele dagen na het incident, werd er geen
gebruik gemaakt van termen als ‘homo’s, ‘homoseksuelen’ of ‘homofielen’ om te verwijzen
naar de demonstranten. Zij werden simpelweg aangeduid met de genderneutrale term
‘demonstranten’. In de lead van het artikel werd echter wel verwezen naar de geaardheid van
de demonstranten, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen het gender van de demonstranten:
‘Achtduizend flikkers en potten die gekomen waren voor een feestelijke actiedag werden
belaagd door enkele honderden jongetjes uit Amersfoort en de verre omgeving, met name uit
de richting Spakenburg, zo werd vermoed’.97

Ook het NRC Handelsblad erkende de

genderdiversiteit van de homobeweging in een van haar artikelen door te verwijzen naar het
incident als een vorm van ‘agressie tegen homoseksuele mannen en vrouwen’.98 De erkenning
van genderdiversiteit bleef echter in de berichtgeving omtrent de Roze Zaterdagrellen eerder
een uitzondering dan een regel.
Opvallend is de indirecte aandacht voor vrouwen binnen de homobeweging middels het
platform dat hen werd aangeboden in de Nederlandse pers. Na de rellen die plaatsvonden,
hebben verscheidene aanwezige demonstranten hun mening over het incident gedeeld in de
pers. Zo schreef Els Veenis een ingezonden brief aan De Volkskrant op 3 juli, waarin zij sprak
over de schrijnende media-aandacht voor de rellen in Amersfoort. Veenis ergerde zich met
name over de ontkenning van de ernst van de situatie en het onbenoemd blijven van de
gewonden aan de kant van de demonstranten.99 Enkele dagen later, op 8 juli, werd er nogmaals
een ingezonden stuk gepubliceerd in De Volkskrant, ditmaal geschreven door Willemien
Ruygrok, stafmedewerkster van het COC. Zij schreef het volgende: ‘De gewelddadige
gebeurtenissen op de internationale homodag in Amersfoort tonen wederom aan hoe slechts het
is gesteld met de tolerantie tegenover homoseksuelen en homoseksualiteit’.100 Hoewel de
genderdiversiteit in de berichtgeving en representatie van de homobeweging zelf tot het
minimale beperkt was, leek het platform dat door de geprinte media geboden werd voor

96

‘Na rellen tijdens manifestatie: Homo’s denken aan eigen ordedienst’, Het Vrije Volk (28 juni 1982).
‘Massale homo-demonstratie ondanks hetero-terreur’, De Waarheid (28 juni 1982).
98
‘COC: gedrag jegens homo’s onderzoeken’, NRC Handelsblad (29 juni 1982).
99
‘Geweld tegen homo’s’, De Volkskrant (3 juli 1982).
100
‘Overheid moet homo’s beter beschermen’, De Volkskrant (8 juli 1982).
97

33

homoseksuelen zich niet langer meer te beperken tot alleen de mannelijke voorvechters van de
homobeweging: ook de rol van vrouwen leek dus toe te nemen.

Representatie als slachtoffer
De rellen op Roze Zaterdag genereerden in de Nederlandse pers een beeld waarin de
homobeweging als hulpeloos werd gerepresenteerd. Dit komt vooral tot uiting in de grote rol
die de politie kreeg toebedeeld in het controleren van de rellen: de politieagenten ‘beschermden’
de ruim vierduizend demonstranten tegen de driehonderd jongeren die hen belaagden. Hoewel
de politie-inzet bedoeld was om aan beide zijden de rellen te bedaren, werd in de publieke
opinie voornamelijk het idee gevoed dat de homobeweging niet zelfredzaam was tijdens de
rellen. Al waren zij nog in de meerderheid, zichzelf beschermen konden de demonstranten niet.
Zo stelde een artikel uit Nieuwsblad van het Noorden dat een ‘grote politiemacht’ noodzakelijk
was omdat ‘een groep jongeren probeerde de jaarlijkse “gayday” te verstoren’.101
Ook in Trouw werd op 28 juni een artikel gepubliceerd waarin de hulpeloosheid van de
homobeweging werd benadrukt. Er werd het volgende geschreven: ‘Bijna honderd
politiemensen hebben zaterdag van 's middags tot diep in nacht de handen vol gehad aan het
beschermen van vierduizend demonstrerende homoseksuelen tegen een groep jongeren die de
betoging en het daarop volgende slotfeest probeerde te verstoren.’ 102 De verwoording in dit
artikel reflecteerde deze hulpeloosheid: vierduizend homoseksuele demonstranten maakten
geen kans tegenover een ‘groep’ jongeren, waardoor ‘bescherming’ van de politie noodzakelijk
geacht werd. Er is echter ook enige nuance aan te brengen in dit beeld. Het grote aantal
politieagenten dat op voorhand werd ingeschakeld om de demonstraties in goede banen te
leiden, wijst ook op de wens vanuit de maatschappij dat de homobeweging beschermd diende
te worden en een kans geboden werd om zich te kunnen uiten in de publieke ruimte.
Het idee van hulpeloosheid werd ook door de homobeweging zelf gereproduceerd. In
het eerdergenoemde ingezonden stuk van Els Veenis werd gesproken over de ervaringen van
Veenis tijdens de rellen, wat de onmacht van de homobeweging reproduceerde. Veenis schreef
het volgende over haar ervaringen tijdens Roze Zaterdag:
‘Om mij heen zag ik mensen overstuur raken: we waren met zoveel en
toch ramden we niet terug. Ik had liefst al die kerels die grijnzend
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“homo’s dood!” riepen in hun kruis getrapt, maar dat helpt niets en
bovendien zou ik dan total-loss geslagen zijn. Ik ben weggegaan,
beschermd door politie-agenten, door een haag van scheldende
mensen.’103

Het feit dat de demonstranten in de meerderheid waren en tegelijkertijd toch hulpeloos waren
tegenover de jongeren, werd hier door Veenis zelf benadrukt. De hulpeloosheid van de
homobeweging werd door Veenis in dit artikel echter geframed als een keuze: zij als
demonstrant koos ervoor om niet terug te vechten. Dit gedachtegoed sluit duidelijk aan bij de
koers van de homobeweging in de jaren tachtig: er werd niet langer gekozen voor een militante
wijze van demonstreren en emanciperen, maar voor een weg die langs gematigde en politieke
lijnen de situatie van homoseksuelen in Nederland moest verbeteren. Het slachtofferschap dat
gecreëerd werd in de publieke opinie, zou door de homobeweging dus bewust gereproduceerd
kunnen zijn.
Het beeld van de demonstranten als hulpeloze slachtoffers werd echter niet door de
gehele homobeweging gereproduceerd. De Waarheid publiceerde op 30 juni 1982 een artikel
over de rellen in Amersfoort. In het artikel kwam de eerdergenoemde Jacques Verboven aan
het woord, op dat moment lid van het Roze Front in Amersfoort en organisator van de Roze
Zaterdag. Verboven vertelde het volgende over de situatie in Amersfoort:
‘Ja, je kunt wel zeggen dat er hier een sfeer heerst van grote
verslagenheid. En ook wel van angst. Nog steeds. Want het is op dit
ogenblik nog zo dat homoseksuelen nageroepen en gevolgd worden
door groepen jongeren die uit zijn op nog meer rellen. Maar aan de
andere kant is er ook een grotere solidariteit ontstaan. Zo van laten we
er ons samen tegen weerstellen.’104

Verboven stelde evenals Veenis dat de homobeweging een slachtoffer was binnen het incident
dat zich op Roze Zaterdag voltrok. Hij legde echter een andere claim op deze slachtofferrol,
een waarbij juist de veerkrachtigheid en niet de hulpeloosheid van de homobeweging werd
benadrukt. Ondanks het slachtofferbeeld dat in de geprinte media gecreëerd werd, en de
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reproductie hiervan in de pers door de homobeweging zelf, was dit beeld niet eenduidig: de
representatie van de homobeweging als slachtoffer in de rellen op Roze Zaterdag werd door
beide partijen anders geframed, waarbij ook de claim op dit slachtofferschap binnen de
homobeweging zelf onderhevig was aan verschillende invullingen.

Representatie als dader
De representatie van de homobeweging als slachtoffer in de Nederlandse pers werd in twee
gevallen weerlegd door de homobeweging juist de rol van dader toe te schrijven. De
homobeweging werd hierin niet neergezet als een passief en hulpeloos slachtoffer, maar juist
als een actieve dader in het veroorzaken van de rellen. Het toeschrijven van het daderschap aan
de homobeweging kwam het duidelijkst naar voren in de artikelen die het Nederlands Dagblad
publiceerde over de rellen op Roze Zaterdag. Op 29 juni publiceerde het dagblad het artikel
‘Moeilijkheden rond homo-bijeenkomst’. Hierin werd verwezen naar het groot aantal
politieagenten dat aanwezig was in Amersfoort, waarna het volgende werd geconcludeerd: ‘De
grote politiemacht was nodig omdat een groep homo’s rellen uitlokte’. Wat er deze groep
‘homo’s’ precies deed om de rellen uit te lokken, werd niet vermeld in het artikel. Duidelijk
was dat de rellen die plaatsvonden door het dagblad werden gezien en beschreven als de schuld
van de demonstranten zelf, en niet die van de conservatieve jongeren die hen belaagden met
eieren, stenen en scheldwoorden.105
Dit beeld werd nogmaals onderbouwd in een artikel dat in dezelfde uitgave van het
Nederlands Dagblad werd gepubliceerd. Ditmaal betrof het een ingezonden commentaar op het
incident in Amersfoort, geschreven door een zekere J.P. de V. De auteur van het ingezonden
stuk gaat ook in op de rol van de homobeweging in de rellen, waarbij wederom de
homobeweging als dader werd geframed:
‘De landelijke homodag is een zeer provocerende manifestatie voor een
tegennatuurlijke levenswijze, die hiermee als iets voorlijks wordt
gepropageerd. Zo’n manifestatie kan niet anders dan weerstanden
oproepen: dat is geen kwestie van discriminatie van medemensen, maar
een natuurlijke afweer tegen wat tegen de natuur indruist.’106
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Het citaat laat niet alleen zien hoe het Nederlands Dagblad een medium vormde waar de
homobeweging werd geframed als dader in het uitbreken van de rellen vanwege de ‘zeer
provocerende manifestatie’ en het tonen van een ‘tegennatuurlijke levenswijze’. De uitlating
van de auteur laat ook zien hoe de demonstranten in hun waarde werden gedegradeerd, doordat
er gesteld werd dat de rellen geen uiting waren van ‘discriminatie van medemensen’, maar dat
het juist een natuurlijke reactie was op de “tegennatuurlijkheid” van homoseksualiteit. De visie
van homoseksualiteit als iets “onnatuurlijks” stond in lijn met de christelijke visie op
seksualiteit, waarbij (seksuele) relaties tussen twee mensen van hetzelfde geslacht werd
afgewezen. Geweld tegenover homoseksuelen – en in dit geval de demonstranten tijdens Roze
Zaterdag – werd hiermee gelegitimeerd, zoals te zien is in het artikel van het Nederlands
Dagblad.
Ook Het Vrije Volk plaatste de homobeweging binnen het frame van dader. Op 30 juni
publiceerde het sociaaldemocratische dagblad een ingezonden stuk van de heer Theo Verhey.
Verhey ging in zijn stuk in op het gerucht dat de homobeweging zijn eigen ordedienst zou
opzetten naar aanleiding van de rellen in Amersfoort.107 Het openlijk demonstreren van
homoseksuelen in de publieke ruimte leek Verhey een fundamenteel probleem te vinden,
waarbij de demonstranten een zekere daderrol werd toegeschreven: ‘De homo’s weten
voorlopig weer even hoe ver ze kunnen gaan’ en ‘Wie aan de weg timmert, krijgt veel bekijks’,
schreef de auteur. Naast dat de demonstratie zelf volgens Verhey al een probleem vormde, werd
er in zijn artikel ook het beeld gecreëerd waarin homoseksuelen er praktisch gezien om vroegen
uitgescholden, bedreigd en aangevallen te worden en dat dit haast de enig mogelijk uitkomst
zou kunnen zijn geweest van de demonstratie: ‘Vierduizend homoseksuelen kwamen er
openlijk voor uit dat ze “anders” waren en de reactie bleef niet uit. Ze werden door de
Amersfoortse lieverdjes opgewacht en bekogeld met eieren, rotte uien en kregen klappen’.108
Niet de religieuze thematiek van homoseksualiteit als onnatuurlijk werd centraal gesteld in de
representatie van de homobeweging als dader. Juist de fundamentele ‘andersheid’ van
homoseksuelen in vergelijking met de dominante heteronormatieve cultuur werd door Verhey
aangedragen in de framing van de homobeweging als aanstichter van de rellen op Roze
Zaterdag. De ‘andersheid’ van de homobeweging en hun rol als dader in de rellen werd echter
ook door Verhey genuanceerd en bestempeld als een noodzakelijkheid: ‘Voor de
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homobeweging zelf is de vijandige sfeer in Amersfoort alleen maar goed geweest. Want niets
is zo goed voor een groep als bedreigd te worden van buitenaf.’109
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Hoofdstuk 3: De onthulling van het Homomonument
‘In het centrum van Amsterdam, op het pleintje achter de Westerkerk,
ligt het Homomonument. Stevig in de grond verankerd vormt dit
granieten monument het zichtbare hart van het homoleven in de
hoofdstad. Het Homomonument staat symbool voor de lange weg van
de homo-emancipatie in Nederland en ver daarbuiten. Het bestaat uit
drie driehoeken van Rosa Porinograniet die samen één grote driehoek
vormen. De drie driehoeken staan voor het verleden, het heden en de
toekomst. Hier herdenken we iedereen die vermoord of vervolgd werd
(en nog steeds wordt) om zijn of haar seksuele voorkeur en/of identiteit.
Hier vieren we de vrijheid te kunnen zijn wie we zijn. Hier roepen we
op tot waakzaamheid voor in het heden en in de toekomst.’110

Met deze woorden wordt het Amsterdamse Homomonument beschreven door Stichting
Homomonument, de stichting die verantwoordelijk is voor de oprichting en het onderhoud van
het monument op de Westermarkt. Het Homomonument werd op 5 september 1987 onthuld
tijdens een feestelijke ceremonie, exact 100 maanden na Bevrijdingsdag 1979, de dag waarop
het idee voor het monument werd aangedragen door PSP-Homogroeplid Bob van Schijndel.111
Het bovenstaande citaat laat niet alleen de prominente plaats van het monument zien dat het
sinds de onthulling binnen de Amsterdamse – en wellicht Nederlandse – homogemeenschap
heeft gekregen. Ook laat het citaat de gelaagdheid van het monument en zijn betekenis zien,
doordat het de universaliteit van homoseksualiteit en de homo-emancipatie uitdraagt: de
onderdrukking en vervolging van homoseksuelen is iets van alle tijden en plaatsen. Het
monument reflecteert op de lange weg die de homobeweging af heeft gelegd en nog af moet
leggen, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan diegenen die zij in hun strijd om
gelijkberechtiging en maatschappelijke acceptatie zijn verloren, verliezen en zullen verliezen.
In dit hoofdstuk staat de onthulling van het Homomonument centraal als casus,
waarbij gekeken wordt naar de representatie van de Nederlandse homobeweging in de publieke
opinie over de onthulling van het Homomonument in 1987. Allereerst wordt de historische
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context geschetst, waarbinnen deze casus en de agenda van de homobeweging zelf geplaatst
worden. Vervolgens wordt de analyse van de berichtgeving gepresenteerd.

‘Geen zieligheid op een sokkeltje’
‘Een afgeladen kerk waar genodigden voor de officiële ingebruikneming van het homomonument waren bijeengekomen. En buiten, waar het allemaal moest gebeuren, was het nog
veel drukker’, zo schreef De Volkskrant op 7 september 1987, enkele dagen na de feestelijke
onthulling van het Homomonument op de Westermarkt in Amsterdam. 112 In de Westerkerk
hadden zich die ochtend tientallen genodigden verzameld om de openingstoespraak van Anne
Lize van der Stoel bij te wonen, de toenmalige voorzitster van Stichting Homomonument.
Onder de genodigden bevonden zich ook vooraanstaande politieke sleutelfiguren, zoals
staatssecretaris van Volksgezondheid Dick Dees, Tweede Kamervoorzitter Dick Dolman en de
toenmalige burgemeester van Amsterdam, Ed van Thijn.113
Buiten de kerk – op de Westermarkt zelf – verzamelden zich honderden toeschouwers
om de officiële onthulling bij te wonen. Omdat de tribunes al snel vol raakten en de rijen
toeschouwers steeds dikker werden, kwamen er zelfs toeschouwers die hun boten aanmeerden
bij de dichtstbijzijnde plek bij het monument, om toch nog de onthulling mee te kunnen
maken.114 Na de toespraken van onder andere Van der Stoel, Van Thijn en Cox Habbema, de
directrice van de Amsterdamse Stadsschouwburg, kwam het plechtige gedeelte van de
onthulling tot een einde. De tribunes op de Westermarkt maakten plaats voor een podium, waar
artiesten als Ramses Shaffy, Liesbeth List en Anneke Grönloh optredens gaven, ten bate van
het Aidsfonds.115 Met dit straatfestival kwam de feestelijke dag tot zijn besluit, een dag waarop
jong en oud, man en vrouw en homo- en heteroseksueel elkaar ontmoetten en met elkaar het
bestaan van een gemeenschap vierden, die tot bijna 20 jaar daarvoor onzichtbaar, ongewenst en
juridisch achtergesteld was.
Ook aanwezig bij de onthulling, was de kunstenares die het Homomonument heeft
ontworpen: Karin Daan. Daan was benaderd door de Stichting Homomonument om plaats te
nemen in een comité van tien kunstenaars, waarvan ieder van de kunstenaars een ontwerp
aandroeg dat gehoor gaf aan de visie van de stichting.116 Het monument diende volgens
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Stichting Homomonument namelijk een gedenkteken te zijn dat ‘geen zieligheid op een
sokkelje’ was, maar juist een ‘levend’ monument moest zijn. Hiermee diende het drie doelen te
vervullen. Allereerst behoorde het monument een symbool te zijn voor de herdenking van alle
homoseksuelen – zowel mannen als vrouwen – die vervolgd, onderdrukt en vermoord waren,
met name tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast diende het als een teken dat de
homobeweging moest inspireren ‘in haar strijd tegen verachting, discriminatie en
onderdrukking’ in het heden. Ten derde moest het monument de homobeweging ook oproepen
tot ‘blijvende waakzaamheid’, met het oog op de toekomst. 117 Het verleden, heden en de
toekomst van de homobeweging werden hiermee vereeuwigd in de betekenis van het
monument.
Het ontwerp van Daan gaf direct gehoor aan de visie van Stichting Homomonument.
Het monument is een grote driehoek op de Westermarkt, die deels uitsteekt over het water van
de Keizersgracht. Deze driehoek staat symbool voor de roze driehoek uit de Tweede
Wereldoorlog, die homoseksuelen op hun kleding moesten dragen wanneer zij in
concentratiekampen terecht kwamen. Na de oorlog werd deze driehoek door de homobeweging
geclaimd
symbool

en

gebruikt

als

voor

de

homobeweging zelf.118 De drie
punten van het monument zijn
gemaakt van een roze-kleurig
granietsoort, en representeren
ieder een van de drie doelen
van de stichting. De punt op
grondniveau wijst naar het
Anne Frankhuis, en refereert
naar

de

slachtoffers

homoseksuele
onder

het

naziregime. Hiermee werd de
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Figure 1Het Homomonument op de Westermarkt in Amsterdam. Bron: Geert-Jan
Edelenbosch (eigen werk)

‘Homo-monument onthuld’, De Telegraaf (7 september 1987).
‘Een oudere homo, die het isolement verkiest’, Het Parool (4 september 1987).

41

Wereldoorlog, en kreeg daardoor ook een plaats in de nationale herdenkingscultuur van de
Tweede Wereldoorlog. De punt die over het water uitsteekt, wijst naar de Dam als
demonstratieplaats en refereert naar de strijd van de homobeweging in het heden. De punt die
verhoogd is, wijst naar het voormalige hoofdkantoor van het COC in de Rozenstraat, dat door
Daan werd beschreven als ‘het actiecentrum van de homobeweging’. Hiermee werd ook de
waakzaamheid die de stichting centraal stelde, benadrukt.119 Het monument representeert dus
de gelaagdheid van de homo-emancipatie en de veerkrachtigheid van de homobeweging, iets
dat ook een impact had en heeft op haar bezoekers: ‘Afgezien van die ene recalcitrant die vond
dat ze beter alle homo's konden vastmetselen dan die mooie natuursteen, heb ik vooral
waardering zien groeien’, aldus Daan.120

‘Homomonument als strijdkreet’
Sinds het begin van de jaren tachtig – ook na de rellen op Roze Zaterdag 1982 – behield de
Nederlandse homobeweging eenzelfde actie-agenda, waarbij de nadruk hoofdzakelijk lag op
het bevorderen van de maatschappelijke acceptatie en integratie van homoseksuelen via een
gematigde weg en politieke kanalen. Het doel van deze insteek was het beïnvloeden van de
politieke agenda om segregatie van de homogemeenschap op zowel politiek als
maatschappelijk vlak te voorkomen. Segregatie ontstond bijvoorbeeld door het verlenen van
bijzondere groepsrechten aan homoseksuelen, iets dat al snel een negatieve lading kreeg binnen
de dominante heteronormatieve cultuur.121 De wens van de homobeweging om geaccepteerd
en geïntegreerd te worden binnen de dominante cultuur, sloot aan bij het ontwerp en de
symboliek van het Homomonument. Het monument, bestaande uit de grote driehoek en de drie
aparte punten, is namelijk bewust verwerkt en opgenomen – ofwel geïntegreerd – in het
stedelijk landschap van de Westermarkt. Hoewel het monument opvalt, maakt het nog steeds
deel uit van een van de meest drukke pleinen van de Nederlandse hoofdstad, een symboliek die
de wens van de homobeweging visualiseert.122
Daarnaast vormde de oprichting en onthulling van het Homomonument een belangrijk
ijkpunt in de Nederlandse homo-emancipatie tijdens de jaren tachtig. Door de uitbraak van de
internationale aidscrisis aan het begin van de jaren tachtig – die ook Nederland trof in het
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midden van het decennium – kwamen homoseksuelen weer steeds meer buiten de “gewone”
maatschappij te staan. Aids werd bestempeld als een “homoziekte”, waardoor homoseksualiteit
een nieuwe en negatieve connotatie kreeg. Dit resulteerde in een opwelling van homofobie in
de Nederlandse maatschappij en een terughoudendheid in de pers om het leven van homo’s en
lesbiennes te belichten.123 Hoewel ook de berichtgeving over de onthulling van het
Homomonument in Amsterdam relatief beperkt en eenzijdig belicht werd in de Nederlandse
pers, is het belangrijk de significantie van de onthulling in haar historische en maatschappelijke
context te erkennen. In een tijd waarin het beeld van homoseksuelen als ‘outsiders’ wederom
sterk aanwezig was, wist de homobeweging alsnog haar belangen tot acceptatie en integratie
van de homogemeenschap na te streven en hetero- en homoseksueel Nederland – al zij het voor
slechts één dag – te verenigen.

Representatie als gemeenschap
In de representatie van de Nederlandse homobeweging in de publieke opinie over de onthulling
van het Homomonument werd in mindere mate gebruik gemaakt van binaire opposities. Een
sample van tien kranten – zowel regionaal als nationaal verspreid en zowel politiek links als
rechts georiënteerd – wijst uit dat in de berichtgeving over de onthulling relatief weinig gebruik
werd gemaakt van termen als ‘homoseksuelen’, ‘homofielen’ of ‘homo’s’. Alleen wanneer er
verwezen werd naar de aard van het monument – het herdenken en vieren van de homoemancipatie – werd er expliciet nog gebruik gemaakt van dergelijke termen. Ook werden de
toeschouwers van de onthulling in neutrale termen beschreven. Zo schreven bijvoorbeeld
Trouw, De Telegraaf en de Leeuwarder Courant over ‘honderden mensen’ die aanwezig waren
tijdens de onthulling van het monument, waarbij er niet expliciet werd gedifferentieerd tussen
homo- en heteroseksuelen.124
Slechts in enkele krantenartikelen werd nog expliciet onderscheid gemaakt tussen
homo- en heteroseksuelen, hoewel dit onderscheid positief van aard leek te zijn. Het Parool
publiceerde bijvoorbeeld op 4 september een artikel, waarin werd geschreven dat Stichting
Homomonument roze stickers had verstuurd die door homoseksuelen tijdens de opening
gedragen konden worden. Interessant is dat ook dergelijke stickers werden gemaakt voor
heteroseksuelen: ‘Inmiddels zijn er al meer dan 100.000 van die stickers verstuurd, waaronder
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ook roze driehoekjes met het opschrift ‘Solidair’ voor sympathiserende hetero’s.’125 Ook in een
artikel van De Waarheid van 7 september werd gesproken over het onderscheid tussen
homoseksuelen en ‘sympathisanten’, ofwel heteroseksuelen.126 Hoewel een zekere ‘wij-zij’dichotomie nog steeds aanwezig leek te zijn in de representatie van de homobeweging, werd de
negatieve lading van deze dichotomie verkleind.
Opvallend is dat in de berichtgeving over de onthulling van het Homomonument ook
een idee van nationale trots werd gekoppeld aan het monument zelf, maar ook aan de beweging
die achter haar oprichting schuilging. Veel van de geanalyseerde artikelen benoemden expliciet
de uniciteit van het Homomonument, doordat het monument het eerste ter wereld is dat volledig
gewijd werd aan homoseksuelen. Zo gebruikte Trouw de krantenkop ‘Homo-monument eerste
ter wereld’ om de significatie van het monument – maar ook van Nederland als gidsland op het
gebied van homo-emancipatie – te benadrukken.127 Daarnaast wijzen passages als ‘Acteur Henk
Ulsink en de Surinaamse schrijfster Astrid Roemer hebben afgelopen zaterdag in Amsterdam
de onthulling van het eerste homomonument ter wereld luister bijgezet’ en ‘Op de Amsterdamse
Westermarkt is zaterdag het eerste monument ter wereld gewijd aan ‘lesbische vrouwen en
homoseksuele mannen’ in gebruik genomen’ op de relatie tussen het Homomonument en
sentimenten van nationale trots.128

Representatie van gender
Een groot deel van de geanalyseerde artikelen maakte onderscheid tussen mannen en vrouwen
in de representatie van de homobeweging, zowel wanneer er gerefereerd werd naar de
homobeweging zelf als naar het Homomonument. NRC Handelsblad schreef op 7 september
bijvoorbeeld het volgende: ‘Op de Amsterdamse Westermarkt is zaterdag het eerste monument
ter wereld gewijd aan ‘lesbische vrouwen en homoseksuele mannen’ in gebruik genomen’.129
Een artikel dat op dezelfde dag in De Waarheid werd gepubliceerd, maakte gebruik van
eenzelfde retoriek in zijn verwijzing naar het achterliggende gedachtegoed van het
Homomonument. Zo werd er het volgende geschreven: ‘Het is bedoeld om de mannen en
vrouwen te herdenken die vervolgd en onderdrukt werden en nog worden, maar is daarnaast
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een teken dat de homobeweging moet inspireren in haar strijd tegen discriminatie en
verachting’.130 In beide artikelen werd de significantie van zowel mannen als vrouwen binnen
de homo-emancipatie en daarmee ook de homobeweging erkend. In verwijzing naar de
homobeweging werd dus niet consistent uitgegaan van het eenzijdige beeld waarin de
homobeweging als fundamenteel mannelijk werd gerepresenteerd.
Binnen de publieke opinie over de onthulling van het Homomonument ontstond, zo
blijkt, een groeiend bewustzijn van de diversiteit van de homobeweging, wat zich ook uitte in
de representatie van deze beweging. Deze erkenning betrof echter niet alleen het verschil tussen
mannen en vrouwen binnen de beweging, maar ook een erkenning van homoseksuele mannen
en vrouwen als behorende tot twee aparte actiegroepen. In Trouw werd er op 7 september een
artikel gepubliceerd dat refereerde naar de toespraak van Anne Lize van der Stoel tijdens de
onthulling van het Homomonument, waar zij ook sprak over de financiering van het monument.
Trouw verwoordde dit als volgt:
‘In haar speech wees ze op de moeizame pogingen om de ruim vier ton
bijeen te krijgen voor het monument. Van lesbische zijde, de
homobeweging en sympathisanten kwam het geld wel binnen, maar het
bedrijfsleven liet zich, volgens Van der Stoel, niet van de beste kant
zien. Van de diverse overheden kreeg de stichting wel geld.’131
In het citaat werd er door Trouw expliciet onderscheid gemaakt tussen een ‘lesbische zijde’ en
‘de homobeweging’ in de financiering voor het monument, terwijl in een artikel van Het Parool
duidelijk werd gesteld door PSP-Homogroep-lid Bob van Schindel dat ‘onze stichting uit
mannen én vrouwen bestaat. De verhouding is fifty-fifty’. Naast een verandering in het
eenzijdige genderbeeld van de homobeweging als fundamenteel mannelijk enerzijds, vond er
anderzijds dus ook een verandering plaats in het beeld van wat ‘de homobeweging’ was volgens
de publieke opinie. Er werd een aparte sfeer voor vrouwen gecreëerd en bovenal ook erkend
door de publieke opinie. Wellicht is de manifestatie en erkenning van een (aparte) lesbische
beweging toe te schrijven aan de sentimenten van de tweede feministische golf, die in de jaren
tachtig voor een groot deel de politieke en maatschappelijke discussies had bereikt.132 Deze
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sentimenten werden ook door de homobeweging opgemerkt en erkend. Walter van Opzeeland,
lid van de PPR-Homogroep, stelde in hetzelfde artikel van Het Parool namelijk het volgende:
‘In elk geval wil de stichting niets weten van monumenten die fallus-symbolen of manvrouwfiguren uitbeelden. Dit laatste vooral om eventuele wrijving tussen homo- en
vrouwenbewegingen te vermijden. Niet elke vrouwenbeweging is namelijk even
enthousiast’.133

Representatie als slachtoffer
Het idee van slachtofferschap neemt een centrale rol in binnen het beeld dat in de publieke
opinie van de homobeweging werd gecreëerd omtrent de onthulling van het Homomonument.
Een van de kerndoelen van het monument is immers het herdenken van homoseksuele mannen
en vrouwen die in het verleden vervolgd en vermoord zijn, en dus slachtoffers waren van
geweld en discriminatie. Mede daarom omvatte zowel het monument zelf als de beweging
waaraan het monument gewijd werd een intrinsieke slachtofferrol. Het beeld van de
homobeweging als slachtoffer werd echter wel geclaimd en vormgegeven als een actieve en
emanciperende vorm van slachtofferschap. Zo was het Homomonument niet alleen een
symbool voor de slachtoffers binnen de Nederlandse homogemeenschap, maar was het ook een
symbool voor ‘strijd en leven’ dat ‘de homobeweging moet inspireren in haar strijd tegen
verachting, discriminatie en onderdrukking’.134 In een artikel van NRC Handelsblad, kwam
deze vorm van slachtofferschap als volgt naar voren:
‘Lange tijd heeft de officiële geschiedschrijving deze groep slachtoffers
vergeten, de pleidooien uit de homobeweging — van Niek
Engelschman, Jef Last en later Jan Rogier — ten spijt. In de jaren
zeventig werd de roze driehoek het symbool van de emancipatie van
homoseksuelen. Ontwerpster Karin Daan nam het teken als
uitgangspunt voor het monument, dat zowel de onderdrukking als de
bevrijding der homoseksuelen gedenkt. De stichting Homomonument
heeft
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homoseksuelen aan te sporen „zich niet langer te verstoppen" en om de
Nederlandse samenleving „met de neus op de feiten te drukken".’135

Hoewel de homobeweging hier expliciet als slachtoffer werd benoemd en gerepresenteerd,
zowel in het verleden als in het heden, laat het citaat ook de veerkrachtigheid binnen dit
slachtofferschap zien: ondanks dat zij slachtoffers waren – en nog steeds zijn – is de
homobeweging zichtbaarder en strijdbaarder dan voorheen.
Mede door het intrinsieke slachtofferschap van de homobeweging in relatie tot de
onthulling van het monument, leek het aspect van daderschap vrijwel absent in de representatie
van de homobeweging in de publieke opinie. Hoewel er in de berichtgeving over de onthulling
ook negatief werd geschreven over het monument en de homobeweging, bleef een toekenning
van enige vorm van schuld uit. De erkenning van het (historisch) slachtofferschap van de
homobeweging en de plaats van homoseksuele slachtoffers in de nationale herdenkingscultuur
zorgden ervoor dat er geen daderrol werd toegekend. Zo publiceerde De Telegraaf op 9
september een ingezonden brief van de heer W.P. van Dijk, waarin hij het volgende schreef:
‘Eindelijk is het er dan toch van gekomen: het Homo-monument is onthuld. Het enige ter wereld
nog wel. Het wachten is nu nog op een monument voor travestieten. Pas dan is het gekkenhuis
compleet’.136 De boodschap die Van Dijk overbracht in dit artikel is overduidelijk negatief. Een
verwijt is echter niet te erkennen binnen dit artikel, dat zou moeten wijzen om de
homobeweging als een (actieve) dader. Ook binnen de berichtgeving van het Nederlands
Dagblad over de onthulling van het Homomonument ontbrak ieder spoor van de representatie
van de homobeweging als een dader. Slechts twee van de geanalyseerde artikelen over de
onthulling van het Homomonument waren afkomstig uit het Nederlands Dagblad, waarbij in
beide artikelen een neutrale toon werd aangenomen in verwijzing naar het monument en de
homobeweging.137
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Conclusie
Dit onderzoek heeft bijgedragen aan historisch onderzoek naar emancipatoire bewegingen, in
het bijzonder de Nederlandse homobeweging. Hierbij is een link gelegd tussen
maatschappelijke opvattingen over homoseksualiteit en de identiteitsvorming van de
homobeweging vanuit de ‘Ander’, in dit geval de publieke opinie. Door de artikelen van tien
Nederlandse kranten als bron te nemen voor dit onderzoek, is er een directe link gelegd tussen
de media en processen van beeld- en identiteitsvorming. De rol van de publieke opinie in het
creëren van een identiteit voor de Nederlandse homobeweging tijdens haar meest cruciale
formatieve periode is hierdoor in dit onderzoek uitgediept en verklaard.
De vraag die in dit werk centraal stond, luidde als volgt: Hoe werd de Nederlandse
homobeweging gerepresenteerd in de publieke opinie rondom drie gebeurtenissen in de
Nederlandse homo-emancipatie? Uit dit onderzoek is gebleken dat de publieke identiteit – als
gevolg van beeld- en identiteitsvormingsprocessen binnen de publieke opinie – tussen 1969 en
1987 een continue ontwikkeling onderging. Deze ontwikkeling vond met name plaats binnen
vier centrale onderdelen van de publieke identiteit: de representatie van de homobeweging als
gemeenschap, de representatie van gender binnen de beweging, de representatie van de
beweging als slachtoffer en de representatie van de beweging als dader. In de ontwikkelingen
binnen ieder van deze vier onderdelen speelden zowel de maatschappelijke ontwikkelingen in
Nederland als resultaat van de seksuele revolutie – zoals een hernieuwde aandacht voor
seksualiteit – en de veranderde actie-agenda en identiteitenpolitiek van de homobeweging zelf
een centrale rol.
In de representatie van de homobeweging als gemeenschap speelden binaire opposities
een centrale rol, waarmee een dichotomie werd gecreëerd tussen de homobeweging enerzijds
en de dominante heteronormatieve cultuur van de publieke opinie anderzijds. Denigrerend en
moraliserend taalgebruik werd – met name binnen het protest, de schrapping van het artikel en
de rellen op Roze Zaterdag – ingezet om een kloof te creëren tussen beide groepen. Door in
termen van ‘homoseksueel versus heteroseksueel’ te spreken, de homobeweging neer te zetten
als zwak en enige diversiteit binnen de homobeweging te egaliseren, werd er een versimpeld
beeld gecreëerd van de homobeweging. Dit beeld werd aan het einde van de jaren tachtig echter
grotendeels losgelaten binnen de publieke opinie. De ‘wij-zij’-retoriek die in de eerste twee
casussen de boventoon voerde in de publieke opinie, nam in 1987 slechts nog een marginale
rol in, waarna het denigrerende taalgebruik plaatsmaakte voor neutrale termen in de
beschrijving van de homobeweging.
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Daarnaast is uit dit onderzoek gebleken dat de homobeweging in de publieke opinie als
fundamenteel mannelijk werd gerepresenteerd tijdens de jaren zeventig en een groot deel van
de jaren tachtig. Echter zat er wel een ontwikkeling in de mate waarin genderdiversiteit erkend
werd binnen de publieke opinie, en ook in het platform dat binnen de Nederlandse pers geboden
werd aan de homoseksuele vrouw. Waar het bestaan van de homoseksuele vrouw vrijwel
ontkend werd binnen de homobeweging in de berichtgeving rondom de afschaffing van
wetsartikel 248bis en het voorafgaande homoprotest, werd tijdens de onthulling van het
Homomonument juist specifiek aandacht besteed aan de genderdiversiteit binnen de
homobeweging. Ook het platform dat aan vrouwen geboden werd om namens de
homobeweging te spreken binnen de Nederlandse pers, leek in de jaren tachtig – met name
tijdens de rellen op Roze Zaterdag – steeds groter te worden. De maatschappelijke
omwentelingen die tijdens de seksuele revolutie plaatsvonden in de Nederlandse maatschappij
– zoals de tweede feministische golf – leken dus ook een weerslag te hebben op de publieke
opinie en het beeld dat werd gecreëerd van de homobeweging als gevolg hiervan. Zo werd de
erkenning van genderdiversiteit binnen de homobeweging niet alleen groter richting het einde
van de jaren tachtig, ook leek de erkenning van homoseksuele vrouwen als apart onderdeel van
de homobeweging haar intrede te doen.
In tegenstelling tot het verdwijnen van de egaliserende representatie van de
homobeweging, bleef een aspect van de representatie van de homobeweging blijvend in de
beeldvorming: het narratief van slachtofferschap. De rol van slachtoffer leek intrinsiek
onderdeel te zijn van de homobeweging en haar representatie in de publieke opinie: de
homobeweging was het slachtoffer van de zedelijkheidswetgeving van de Nederlandse
overheid tot 1971, van het zinloze en doelbewuste geweld van Amersfoortse jongeren in 1982
en van wandaden in het verleden, heden en toekomst in 1987. Dit slachtofferschap was echter
niet universeel, maar afhankelijk van de aard van het medium: waar de confessionele pers dit
slachtofferschap als een noodzakelijkheid framede, was het slachtofferschap binnen de liberale
en socialistische pers voornamelijk onderdeel van een stereotypering van de homobeweging. In
beide representaties van slachtofferschap zat echter het idee van hulpeloosheid vervat. Deze
hulpeloosheid – en daarmee ook het slachtofferschap – werd door de homobeweging zelf
geclaimd binnen de Nederlandse pers. De homobeweging framede haar slachtofferrol als een
keuze, gebaseerd op de veranderde actie-agenda van de beweging waarbij de nadruk niet meer
lag op vijandigheid, maar juist op gematigdheid en bemiddeling. Het idee in het
wetenschappelijk discours omtrent homoseksualiteit en identiteitsvorming dat slachtofferschap
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onlosmakelijk verbonden is met gevoelens van schaamte, passiviteit en onmacht, lijkt hiermee
dan ook ontkracht te worden.
Naast het narratief van slachtoffer, bestond er in de beeldvorming van de homobeweging
nog een tweede narratief, dat niet past binnen de vier heersende narratieven in het
wetenschappelijk discours. Dit betreft namelijk het narratief van daderschap. Tussen 1969 en
1982 bleef het idee in de publieke opinie bestaan dat de homobeweging in haar wensen voor
gelijkberechtiging, emancipatie en acceptatie een gevaar vormde voor de maatschappij. Zo
werd de beweging in de afschaffing van wetsartikel 248bis gezien als de teloorgang van de
zedelijkheid in de Nederlandse maatschappij en tijdens de rellen van Roze Zaterdag als de
actieve stichter van het incident door provocatie. Ook dit narratief van daderschap
manifesteerde zich in de gehele Nederlandse pers. Binnen de confessionele pers werd in het
daderschap voornamelijk de onnatuurlijkheid van homoseksualiteit benadrukt, waarbij het in
de liberale en socialistische pers vooral de andersheid van homoseksuelen was wat hen schuldig
maakte. Het narratief van daderschap leek aan het einde van de jaren tachtig niet langer
aanwezig te zijn in de representatie van de homobeweging. De intensivering van negatieve
beeldvorming van homoseksuelen als gevolg van de aidscrisis in de jaren tachtig, leek in het
geval van Nederland dan ook geen diepgaande impact te hebben op de publieke opinie.
Hoewel dit onderzoek heeft aangetoond dat processen van beeldvorming onlosmakelijk
verbonden zijn met processen van identiteitsvorming, beslaat dit onderzoek slechts één actor in
deze wisselwerking, namelijk de Nederlandse pers. Om een zo volledig mogelijk beeld te
krijgen van de identiteitsvorming van de homobeweging – zowel van het ‘eigene’ als de
‘Ander’ – zou ook gekeken moeten worden naar andere actoren die middels
beeldvormingsprocessen een invloed hebben gehad op de homobeweging en haar publieke
identiteit. Vervolgonderzoek daar de beeldvorming van de homobeweging vanuit de
Nederlandse overheid zou daarom een waardevolle aanvulling kunnen zijn op de
maatschappelijke insteek die dit onderzoek heeft voortgebracht.
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