DE LUST TOT LAST
De Rein Leven Beweging als pionier in de strijd om de nieuwe
mens
Annemiek de Groot

Inleiding

Ontelbare 'ontwerpers' van maatschappijmodellen hebben zich gebogen over de
drijfveren van de mens, zijn natuurlijke aanleg, sociaal gedrag en vrije wil. In de
meeste sociaal-politieke theorieën spelen dan ook machtsverhoudingen en
bezitsverdeling een grote rol. Wellicht is echter niets zo bepalend voor het
menselijk handelen als seksuele driften en impulsen; gewenst of ongewenst,
bewust of onbewust. Toch zijn er weinig maatschappijhervormers of wereldverbeteraars die zo krachtig wijzen op de maakbaarheid van een betere samenleving door de mens seksueel op te voeden als de aanhangers van de Rein Leven
Beweging. Deze beweging, die in 1901 in Nederland werd opgericht en dertig
jaar actief zou blijven, heeft een bescheiden bijdrage geleverd aan de seksuele
emancipatie van de Nederlander. 1 AI was het alleen maar door de ontelbare
discussies die zij aanging met geestverwante of opponerende stromingen. Ideeën
over openheid in het spreken over seksualiteit, een vrije kameraadschappelijke
omgang tussen jongens en meisjes, seksuele voorlichting op jeugdige leeftijd, het
afwijzen van het beeld van de vrouw-als-lustobject en de dubbele moraal die
mannen datgene toestaat waar vrouwen om veroordeeld worden, doen nog
steeds actueel aan. In die zin heeft de Rein Leven Beweging een pioniersrol
vervuld. De visie dat de geest het lichaam regeert en de seksuele lust onderdrukt behoort te worden, als zijnde een lagere drift, vindt in onze tijd echter
geen weerklank meer. De met 'reine' mensen maakbare maatschappij, zoals die
door de Rein Leven-adepten voor mogelijk werd gehouden, is een utopie
gebleken.
Klein maar rein
Niet een vereemgmg, niet een bond zelfs, niets dan een groep eenswillende jonge
mannen; weinig in aantal nog, doch allen bezield met een heilig vuur, allen gedreven
door eenzelfden geest! In menig opzicht verschillend: in opvoeding, in werkkring. in
kennis, in geloof, maar één in streven naar volkomen reinheid van lichaam en ziel!2
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In deze bevlogen woorden, waarmee het eerste nummer van het maandblad
Rein Leven op 20 juli 1901 haar kolommen opende, worden de drie punten
waarmee je de Rein Leven Beweging kunt karakteriseren in een notedop
weergegeven: de beweging had geen georganiseerde structuur, zij telde slechts
weinig leden en haar werkterrein betrof het 'verreinen' van het seksuele leven.
Bij uitstek drie voorwaarden om de beweging weinig kans op succes te bieden!
Toch heeft de Rein Leven Beweging een zekere bloei gekend en invloed gehad
op het denken over seksualiteit en emancipatie in Nederland. Het kwam zelfs
ooit zover dat dr. Abraham Kuyper in het vuur van de verkiezingsstrijd verhit
fulmineerde tegen de 'Rein Leven mensen en hun ideeën'; een 'eer' die lang
niet al zulke splintergroeperingen te beurt viel. 3 Al was men in Rein Levenkring niet verrukt van zo'n soort aandacht van 's lands eerste minister.
Waarom trok de 'klokkenist der kleine luyden' aan de bel om de verfoeilijke
ideeën van de Rein Leven Beweging aan de kaak te stellen? In het onderhavige
geval speelde een kwestie rond een aantal lezingen die dr. Von Römer, als
spreker voor Rein Leven bijeenkomsten, had gehouden en waarin een lans
gebroken werd voor de gevoelens van de homoseksuele man. Nu hadden de
Rein Leven aanhangers niet bepaald een tolerante houding ten opzichte van
seksuele betrekkingen tussen mannen, maar feit is wel dat in hun kringen het
bestaan ervan werd erkend en er om mededogen werd gevraagd voor de
'getroffenen'. Deze getroffenen dienden zich overigens wel van elke seksuele
handeling te onthouden, daar hun 'vleeschelijke eenwording' nimmer tot fris
nageslacht kon leiden. Maar diezelfde beperking ten aanzien van de voorwaarden waaraan geslachtsverkeer moest voldoen gold ook voor heteroseksuele
mannen en vrouwen. De Rein Leven Beweging had een stringente opvatting
over het seksuele leven. In die opvatting sloot zij voor een deel aan bij de
negentiende-eeuwse moraal van lustvijandigheid en preutsheid; voor een deel
was zij verfrissend nieuw en modern.

Tolstoy; apostel van de liefde
De Rein Leven Beweging, die in 1901 ontstond maar pas in 1908 een werkelijke
vereniging werd, is niet los te zien van het Tolstoyanisme en het christenanarchisme. Toen de ideeën van de Russische schrijver Leo Tolstoy in het fin
de siècle in Nederland bekend raakten, appeleerden deze sterk aan het sociale
en ethische gevoel van een groep jonge bewogen intellectuelen. Met name bij
een aantal (aankomende) predikanten vielen de uitspraken van Tolstoy als
kiemend zaad in een vruchtbare bodem. Tolstoy, die na een leven als internationaal geëerd schrijver en tevreden grootgrondbezitter, door een langdurige
innerlijke crisis tot een radicaal nieuwe levensvisie was gekomen, inspireerde
zijn volgelingen met een absolute afwijzing van elke vorm van geweld. Daar-

3

Rein Leven III 1904 (aI1.12) 99.

56

Rein Leven Beweging

naast propageerde hij een sober leven van onthouding; zowel van drank, tabak
en vlees als van seksueel genot. Zijn in 1889 gepubliceerde Kreutzersonate gaf
een zwart en cynisch beeld te zien van de visie van de schrijver op de seksualiteit van de mens; de mens was verworden tot een slaaf van zijn lusten. De
boodschap van Tolstoy was dat enkel de vervanging van de 'zinnelijke liefdesverhouding' tussen echtelieden door 'de reine omgang van broeder en zuster' de
mens nog redden kon van verder afglijden naar de dierlijke staat.4 Alleen de
liefde voor de medemens -onbaatzuchtig en opofferend- kon de weg plaveien
naar een betere samenleving. De navolging van het leven van Jezus was daarbij
de leidraad; de Bergrede het theoretische manifest waarop de praktische daden
moesten stoelen.
In de rol van de kerk zag Tolstoy niets, ondanks het feit dat zijn levensfilosofie als christelijk bestempeld mag worden. De kerk had zich bezoedeld en
haar sociale taak ernstig verwaarloosd. Maar ook de staat werd door hem als
instituut verworpen. Hij zag echter geen heil in het marxisme, dat de klassenstrijd als noodzakelijke voorwaarde ziet op weg naar een klassen- en statenloze
maatschappij. Tolstoy nam het individu en zijn persoonlijke verantwoordelijkheid als uitgangspunt voor het streven naar een betere samenleving. Deze
afwijzing van elke vorm van staatsmacht vinden we in het anarchisme terug. Bij
Tolstoy mist daarbij echter het fysieke verzet tegen de staat. Het Beginsel der
Liefde (de medemens) en de onvoorwaardelijke geweldloosheid waren de
wapens waarmee het kwaad overwonnen kon worden.

De ramp van Blaricum
Toen J.K. van der Veer in 1896 in Nederland de schuttersdienst weigerde en
daarvoor in het gevang kwam, vonden de eerste contacten plaats tussen de
Tolstoyanen hier te lande. Hoewel ze buiten eigen kring als zodanig werden
betiteld, gaven ze zelf de voorkeur aan een andere naam. Zij tooiden zich met
het predikaat christen-anarchisten, en voor het door hen aangehangen veelvoud
aan idealen hanteerden ze de term humanitair idealisme. De groep concentreerde zich rond het in oktober 1897 opgerichte blad Vn?de, dat als ondertitel droeg
Orgaan tot bespn?king van de Praktijk der Liefde. Naast de initiatiefnemer Van
der Veer vinden we er onder andere Jacobus van Rees, Daniël de Clercq,
Lodewijk van Mierop, Felix Ortt en de predikanten Louis Bähler, De Koe,
Klein, Van Wijk en Kylstra. Namen die we later in tal van verwante groeperingen telkens weer tegenkomen. De groep noemde zich de Internationale Broederschap, waarvoor al spoedig een vereniging werd opgericht. Vol heilig vuur
werd in 1899 besloten een land- en tuinbouwkolonie op te richten in Blaricum.
Gemeenschappelijk grondbezit, gezamenlijke arbeid en een gedeeld leven in
soberheid zouden de kolonisten tot grotere innerlijke rijkdom brengen en tot
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voorbeeld dienen aan de samenleving. Ze zagen zichzelf als een voorhoede in
de strijd voor een betere wereld. Helaas vormden hun magere kennis van het
landbouwbedrijf (er was maar één landarbeider onder hen) en de uiterst schrale
grond een slechte basis. Daar kwam bij dat de onderlinge verschillen in karakter, sociale afkomst en ontwikkeling niet zo overkomelijk bleken als men in een
wereldverbeterend optimisme had gehoopt. De kolonisten hadden ten slotte de
communis opinio ernstig tegen in het door katholieke boeren bevolkte Blaricum
en het door protestantse vissers bewoonde Huizen. Argwanend werd iedere stap
van deze merkwaardige groep, waarvan de vrouwen in vormeloze jasschorten
(reformkleding!) en de mannen in manchester broeken en op blote voeten
liepen, bekeken. De mannen droegen zelfs geen hoed op zondag, hetgeen een
gruwel was in het oog van de godvrezende dorpelingen! De situatie leek bijna
geschapen voor een katharsis. Die kwam in 1903; naar aanleiding van de
Spoorwegstaking en de 'worgwetten' van Kuyper, verklaarden de kolonisten zich
solidair met de stakers en braken in een dappere opwelling van dadendrang de
rails van de Gooische trambaan op. Dat was de druppel die de emmer opgespaarde gal van de dorpsbewoners deed overlopen. Op de avond van de
dertiende april liep de bevolking als in een waar volksgericht te hoop tegen de
kolonie. Er vlogen stenen door de ruiten en er ontstond brand door een
omvallende lamp (Van Mierop had als enige zijn lamp niet gedoofd, indachtig
de woorden "Gij zult de booze niet wederstaan", en zichtbaar voor het venster
onverstoorbaar zitten werken). De aanval bracht grote verdeeldheid in de
gelederen der kolonisten; enkelen wilden een revolver aanschaffen om zich te
kunnen verdedigen. Dat strookte natuurlijk absoluut niet met de door de
meesten rabiaat beleden geweldloosheid en de kolonie viel uiteen. 5

Persoonlijke reinheid als basis
Na de ramp van Blaricum was het weliswaar gedaan met het gemeenschappelijk
leven volgens de beginselen der liefde; de christen-anarchisten waren niet
verslagen. Hoewel ze zich voor uiteenlopende idealen inzetten, bleven ze toch
onderling nauwe contacten onderhouden en was er sprake van kruisbestuiving
over en weer. Zo vonden sommigen hun voornaamste werkterrein in de
drankbestrijding (Van Rees), anti-vivisectie, vegetarisme of anti-militarisme;
anderen richtten zich op een wel heel delicaat aspect van de persoonlijke
verreining: het seksuele leven.
Van Mierop had reeds in 1901 (toen de kolonie van Blaricum nog bestond)
het initiatief genomen voor de oprichting van de Rein Leven Beweging. Mede
onder invloed van Tolstoys K.reutzersonate, wat voor hem een openbaring
betekende. In die novelle vond hij 'bewijs' voor de juistheid van een reeds lang
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gevoelde overtuiging: "Bij intuïtie heb ik van jongsaf geweten, dat alle geslachtsverkeer bijna zonder uitzondering ongeoorloofd moet wezen".6 Een kleine
groep geestverwanten deelde zijn hoge idealen en steunde zijn initiatief voor de
oprichting. Onder hen waren de predikant Menno Huizinga, Edo Fimmen, de
broers Jo en Maurits Klerekoper, Herbert Plokker, J.S. Dijckhoff, Willem
Kooyman, Johan van Veen en Jouke Hoekstra. Niet allen kunnen als christenanarchist worden beschouwd, maar er waren wel duidelijk banden met de
Internationale Broederschap en de groep rond het blad Vrede.
Het doel van de Rein Leven Beweging was de zedelijkheid van de mens op
een hoger plan te brengen. Daarvoor was het absoluut noodzakelijk het
seksuele leven te verreinen. Kuisheid was het credo, persoonlijke verantwoordelijkheid het vertrekpunt. De definiëring van de (hoge) doelstelling van de Rein
Leven Beweging begrensde het werkterrein, maar het gedachtengoed was
ingebed in een brede ethische en wereldhervormende visie op de samenleving.
De veelheid aan humanitaire idealen, beleden in het christen-anarchisme, sloot
vaak naadloos aan bij het idealisme van de Rein Leven-mensen. In het blad
Rein Leven werd echter met nadruk gesteld dat de politieke of godsdienstige
richting van mensen die mee wilden strijden voor een rein geslachtsleven er niet
toe deed. Op deze wijze kon de beweging -die immers alleen in dienst van het
seksuele ideaal stond- op sympathisanten buiten kringen van christen-anarchisten rekenen. Uitdrukkelijk werd gewezen op het feit dat alleen de persóónlijke,
individuele reinheid de basis voor een betere samenleving zou vormen?

Strijd op vele fronten

Op zichzelf was het geen novum dat er een vereniging werd opgericht die de
seksuele ethiek als werkterrein had. Andere verenigingen als de Middernachtzending of de Heldringstichting waren de Rein Leven Beweging voorgegaan.
Maar afgezien van het feit dat voornoemde organisaties orthodox-christelijk
waren, hadden ze maar één aspect van de seksuele nood op het oog: bestrijding
van de prostitutie of het ongehuwde moederschap. Nieuw was dat de Rein
Leven Beweging op alle fronten van het seksuele leven opereerde; zij bood een
integrale visie op de mens en zijn seksuele driften en uitingen. En daarin was zij
soms verrassend modern. De positie van man en vrouw werd als volkomen
gelijkwaardig beschouwd. In beiden moest vóór alles en boven alles de mèns
worden gezien en elk individu moest trachten een zo goed mogelijk mens te
worden. Voor de jeugd werd een vrije -kameraadschappelijke- omgang bepleit,
in een tijd waarin zeker in bourgeois-kringen de bokken en de schapen nog
strikt gescheiden werden gehouden. Voorlichting -reeds op jonge leeftijd zelfs!-
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over het eigen lichaam en zijn functies werd gepropageerd door de Rein Leven
Beweging.
Maar de Rein Leven-aanhangers worstelden heftig met de seksuele aandrift
en lust die, zo verzuchtten zij, de wereld vergiftigden. "De geslachtelijke zonde
bestaat hierin dat de mensch zich overgeeft aan het geslachtelijke leven, niet
met het doel het geslacht in stand te houden, maar om zijn persoonlike geluk te
vermeerderen," zo schreef Van Mierop in Levenskracht, het door hemzelf
uitgegeven blad dat een eigen katern van de Rein Leven Beweging had. 8 De
mens moest leren in ascese te leven omdat het haken naar persoonlijk geluk
inbreuk op het geluk van een ander inhouden kan. Onthouding van seksuele
handelingen was een hoogstaande zedelijke eis en -dit in tegenstelling tot de
vigerende mening- zeer goed mogelijk. In feite was dit een rationele stellingname: men ging uit van het primaat van de geest boven het lichaam (De eerste
publicaties van Freud in ons land riepen dan ook verontwaardigde afwijzing en
afkeer op in Rein Leven-kringen).
De biologische driften op zich waren niet zozeer fout, doch het toegeven
daaraan. De lust werd als een last ervaren; een last die moest worden afgeworpen. Eenieder die streefde naar een rein leven was op de goede weg. Het ging
dus om een individueel streven naar zelfverbetering (en daaruit voortvloeiend:
wereldverbetering). De mensen werden 'ingedeeld' naar fasen van zedelijke en
geestelijke ontwikkeling. Wat voor een moreel en zedelijk laagstaand mens een
goed streven was, was voor een hoog-staand mens wellicht helemaal niet zo
edel meer. Het ideaal was hoog gesteld en de norm verschoof, naarmate men
het ideaal naderde. Het enige uitgangspunt dal vast lag was de beginselverklaring van de beweging, waarin de universele morele eisen verwoord waren. Met
dit uitgangspunt in de hand kon ieder zich een weg omhoog naar het zedelijkheidsideaal banen.

De Beginselverklaring, handvat voor een rein leven
In de praktijk betekende dit consequent volgehouden individuele gewetensappèl
dat er van een strakke organisatie geen sprake kon zijn. Het kostte zelfs bijna
zeven jaar voor er een officiële vereniging Rein Leven was. Ook de formulering
van de beginselverklaring zorgde voor nogal wat controverse in de gelederen.
De kwestie van het vrije huwelijk (niet te verwarren met vrije liefde) dreef de
gemoederen nogal uiteen. Een aantal toonaangevende Rein Leven-mensen
(waaronder Van Mierop en Ortt) had een vrij huwelijk gesloten omdat ze
staatsinmenging in zoiets persoonlijks als een huwelijk onzedelijk vonden.
Uiteindelijk konden de meeste Rein Leven-aanhangers zich vinden in de
volgende tekst:
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De Rein Leven Beweging heeft tot grondslag en doel het streven naar seksueele reinheid.
Zij verstaat onder huwelijk de eenwording van man en vrouw in de hoogste beteekenis
van het woord. Zij acht geslachtsgemeenschap alleen dan volkomen rein, wanneer deze
plaats vindt tusschen man en vrouw in hoogste liefdeseenheid, en wanneer in de
bedoeling van de betrokken personen, de mogelijkheid van voortplanting niet is buitengesloten. Zij aanvaardt als ideaal de opvatting, dat alleen die geslachtsverrichtingen
geoorloofd zijn, die voldoen aan dien norm, en acht ongeoorloofd die geslachtsverrichtingen, waarbij geen rekening wordt gehouden met schadelijke gevolgen voor het lichamelijk
of geestelijk welzijn der betrokken personen zelf, of van de mogelijke nakomelingschap.
Daarom bestrijdt zij prostitutie, neo-malthusianisme, onanie, homosexueele geslachtsdaden en iederen anderen vorm van onkuisheid in daden, woorden en gedachten?

Het was duidelijk dat er veel aan het geweten van de betrokkenen zelf werd
overgelaten; de Rein Leven-aanhangers waren wars van staatsdwang of controle. Zijzelf hoopten door voorbeeldgedrag en getuigen de medemens aan
te kunnen sporen zijn onreine denken en daden uit te bannen. Daartoe richtten
zij zich in de beginjaren vooral op de jeugd; voorlichting inzake het geslachtsleven was de beste methode om jongelui te behoeden voor de seksuele misstap.
Met name zelfbevrediging diende te worden afgeleerd. Niet uit oogpunt van
godsdienstige of medische motieven (de Rein Leven-mensen erkenden dat er
lichamelijk eigenlijk weinig schade van ondervonden werd) maar op ethische
gronden. Genot-om-het-genot paste de ethisch hoogstaande mens niet! Als
remedie tegen lustopwekkende gedachten werden licht- en luchtbaden, flinke
wandelingen, goede lektuur, wassen met fris koud water en ... ernstige gesprekken met mede-strijders aanbevolen. Dit gold voor de jeugd, zowel als voor
echtelieden die in verzoeking raakten terwijl hun voorgenomen daad op dat
moment niet strookte met de heilige beginselen. Er zal heel wat gepraat,
gelezen en geleden zijn in Rein Leven-slaapkamers. lO
De Nieuw Malthusiaanse Bond.
In het tweede decennium van het bestaan van de beweging richtte men zich
meer en meer op volwassenen. Daarmee kwam men op het terrein van die
andere controversiële seksuele emancipatiebeweging: de Nieuw Malthusiaanse
Bond (NMB), opgericht in 1881. De NMB achtte de herziening van de verhouding der seksen uit sociaal-economisch standpunt hard nodig; grote gezinnen met de daarmee zeker in de arbeidersklasse gepaard gaande sociale noodongewenst moederschap, kraamvrouwenellende, dit alles kon worden bestreden
door voorlichting en voorbehoeding. De verbreiding van anti-conceptie, hoe primitief en onbetrouwbaar die in de beginjaren ook was, was een van de speer-

9

Rein Leven V 1904 (afl.3) 19-23.

10

G. Nabrink, de monograaf van de NMB/NVSH, sprak er tachtig jaar later nog gemelijk
over: "Geslachtsgemeenschap alleen als er kinderen moesten komen, niet omdat het
lekker was.(...) Die beweging propageerde echt dat je met je kont in een tobbe met koud
water moest gaan zitten als je 'aandrang' voelde." Vrij Nederland 47, 20 maart 1986.

61

De Groot

punten in het programma van de NMB. Daarin vond de NMB de Rein Leven
Beweging lijnrecht tegenover zich. Over de noodzaak van 'echte ziele-eenheid'
en 'ziele-liefde' als basis van de geslachtsdaad waren de woordvoerders van
beide organisaties het wel eens. Maar daar waar dr. J. Rutgers van de NMB
van alle voorzorgsmaatregelen "de voortdurende seksuele onthouding de
onnatuurlijkste en de meest storende,,11 vond, sprak Van Mierop van de
"behoefte aan innigheid bij de geliefden (die) haar bevrediging niet (hoeft) te
zoeken in de geslachtsdaad" omdat "het met die verukkelike innigheidsbevrediging -hoogste zaligheid voor wezelik gehuwden- treurig gesteld zou zijn; dan
toch waren zij aangewezen op een heel zeldzame bevrediging dier echt-natuurlike, normaal menselike behoefte. Nog niet eens éénmaal per in 't jaar zou 't
kunnen wezen".12 Alleen als er een kind verwekt kon worden dus ... Op het
gebied van eerlijke voorlichting en openheid tussen de seksen waren beide groeperingen het wel eens en ook over de noodzaak in sommige gevallen het kindertal te beperken. Alleen de wijze waarop dat diende te gebeuren was in beide
visies nogal verschillend. Daar waar de NMB het 'zelfbeheersende vermogen'
van de mens niet al te hoog schatte -en dus voor anti-conceptiva pleitteverwachtte de Rein Leven Beweging dat de mens op te voeden was tot lustonderdrukkend gedrag. Het behoeft geen betoog dat gedurende het strijdbare
bestaan van de Rein Leven Beweging er van consensus met de NMB geen
sprake zou zijn!

Van Mierop, charismatisch strijder tegen lage lusten
Zelfbeheersing was dus het Leitmotiv van de Rein Leven-gedachte. Door voorlichtingsbijeenkomsten en colportage met Rein Leven en Levenskracht werd
gepoogd deze ethische principes te verspreiden onder het volk. Het mag overigens niet vreemd klinken dat de weerstand bij de toehoorders vaak groot was
en de respons gering. Aan de ene kant wekte de openheid waarmee er door de
Rein Leven-aanhang over sex gesproken werd gevoelens van schrik en irritatie
op in een samenleving die niet gewend was dat slaapkamergebruiken in het
openbaar aan de kaak werden gesteld. Aan de andere kant was de reactie van
andere hervormers op het gebied van seksuele emancipatie minstens zo fel,
aangezien de haast bovenmenselijke zelfbeperking en onthouding als onmogelijk
en irreëel werden gezien. Toch sprak het idee 'een betere wereld te creëren
door reine mensen te kweken' veel mensen aan. Het ledental van de Rein
Leven Beweging steeg in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog gestaag naar
circa 450 om, na een lichte terugval in de oorlogsjaren, kort na de oorlog naar
+ een getal van circa 625 te schieten. Voor een beweging die zo duidelijk
stoelde op een sterk individueel appèl, zonder strakke organisatie en voorname-
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lijk gesteund vanuit (semi-)intellectuele
kringen is dat geen slechte score. Het
humanitair idealisme -waartoe de Rein
Leven-gedachte gerekend kan wordenstond echter te ver af van de dagelijkse
leefwereld van de arbeiders; uit die
kringen zijn weinig aanhangers voor de
Rein Leven-idealen te traceren.
Een groot deel van het succes van de
beweging was te danken aan het charisma van de meest op de voorgrond tredende man: Lodewijk van Mierop (18761930). Deze ernstige en actieve figuur
paarde een rotsvast geloof in de juistheid van de beginselen aan de gave om
die overtuiging op anderen over te brengen. Als student wis- en natuurkunde en
theologie had hij kennis gemaakt met
andere sociaal bewogen zoekers als
Jacobus van Rees en Louis Bähler. De
combinatie van zijn christelijk geloof met
Truus Mulder (echtgenote van Van Mierop)
in een 'reformjapon' die de nadruk op
zijn bevlogenheid de wereld te verbeteerotiserende vrouwelijke vormen vermeed.
ren bracht hem in de voorhoede van de
Tolstoyanen. Er is vrijwel geen aspect
van het humanitair idealisme geweest of hij was erbij betrokken: als antmilitarist, geheelonthouder, vegetariër, anti-roker, aanhanger van de natuurgeneeswijze, actief in de jeugdbeweging. Zijn nauwe contacten met Felix Ortt, de
andere grote voorganger van het christen-anarchisme, waarborgden een niet
aflatende stroom van publicaties op al deze terreinen. Maar in de Rein Leven
Beweging heeft hij -samen met zijn vrouw Truus van Mierop-Mulder- de
grootste betrokkenheid getoond.
Kenmerkend is dat de verwezenlijking van de idealen als het ware 'morgen
te realiseren' werd geacht door mannen als Van Mierop. Optimisme en een
naïef geloof in de maakbaarheid van mens en maatschappij werden -helaasvolkomen humorloos en rechtlijnig tentoongespreid. Van enige relativering was
nimmer sprake. Maar dat de mens zijn dierlijke lusten kon overwinnen en zo
mee zou bouwen aan een sociale, humane en christelijke samenleving, stond
voor hem en zijn geestverwanten als een paal boven water.

Het verval
De neergang van de beweging zette in de jaren twmtIg in. Geleidelijk daalde
het aantal leden en werden de bijeenkomsten slechter bezocht. Parallel daarmee
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zien we de incorporatie van een deel van
de Rein Leven-ideeën in de opkomende
jeugdbeweging: de vrije omgang tussen
de seksen, de openhartige wijze van
omgaan met vragen op het gebied van
seksualiteit en relaties en de wens het
lichaam 'rein en fris' te houdenP
Daarnaast wonnen de nieuwe ideeën
over seksualiteitsbeleving van hervormers als A. Forel, Havelock Ellis, I.
Bloch, Wilhelm Reich en -uit eigen landJ. Rutgers veld. Lust en genot werden
niet meer als een dierlijke en verwerpelijke drift gezien; een beeld dat beter
aansloeg bij de grote massa. De NMB
koppelde openheid en voorlichting aan
L. van Mierop had het uiterlijk van een
een
pósitieve benadering van sex, daar
apostel. Perdeck noemde hem "het zuiverste
waar de Rein Leven-mensen de lustbeletype van den dromer",
ving als een als bijna schokkend ervaren
oerdrift zagen, die in dit stadium van de
menselijke evolutie met de ratio overwonnen kon worden. De tweesporigheid
van de Rein Leven Beweging, die enerzijds modern was in haar visie op emancipatie, voorlichting en de koppeling van liefde aan erotiek, maar anderzijds
aanknoopte bij de negentiende-eeuwse lustvijandigheid en preutsheid, maakte
een herbezinning op haar idealen onmogelijk. Daarmee werd de bijl aan de
wortel gelegd. De reeds zieke Van Mierop zag de beweging snel· afkalven. Na
zijn dood -in 1930- was opheffing nog slechts een kwestie van maanden. Het
kleine aantal werkers voor de goede zaak en de immer weinig gestructureerde
organisatie (het anarchistisch element) hadden mede bijgedragen aan het verval.
Maar de grootste oorzaak lag toch wel in het feit dat de 'verreining' van het
seksuele leven een utopie was gebleken. De gewone man en vrouw lieten zich
de vrijer wordende seksuele moraal niet ontzeggen. Sex begon leuk te worden.

13

Niet alleen een deel van de Rein Leven-idealen vond navolging in de jeugdbeweging; ook
andere vormen van Humanitair Idealisme, zoals de geheelonthouding, werden door de
jeugdbeweging beleden,
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