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book review 

stay an outsider. Although homosexuality in the 
1940s was still taboo, it did exist. They spoke while 
sniggering and with condescension and mockery 
about Gerrit Breur, the shoemaker (“a most 
amiable man with a somewhat feminine manner 
and talk”), and “Koosje Patat,” a local chips stand 
owner.

Fight the homosexual slick
In the 1950s, there was “a very negative atmosphere 
around homosexuality.” In the Netherlands, there 
was the infamous article of law 248bis, introduced 
by a denominational government in 1911. It 

enlightened, Protestant (reformed)” - a “broad-
minded climate,” although his grandmother 
was orthodox, but blessed with a good sense of 
reality. Coos has a German soldier to thank for 
his first “somewhat erotic sensation”: “Sitting on 
his knee, I felt his thigh through his uniform and 
I liked the feeling.” Coos discovered at the age of 
six “some sensitivity to male eroticism” when the 
tight buttocks of a young Canadian officer drew 
his attention. Because his mother accepted work 
at various places in the country, Coos moved 
several times during his primary school period. 
He felt like a “traveled stone” that would always 

politicus” about his life, being gay (and practicing 
it), and especially his role as a gay activist. 

a traveled stone With 
some sensitivity to male eroticism
Huijsen was born in Oude Tonge on the “strict 
protestant” island of Goeree-Overflakkee in the 
province South-Holland. “They all know each 
other,” and according to Huijsen “hypocrisy is the 
lubricant of these kinds of societies.” His parents 
divorced in 1941, and in those times, they looked 
at divorced women “with suspicion.” The social 
environment Huijsen grew up in was “simple, 

door Martin Maassen,  

foto’s uit besproken boek

Zoals God Adam en Eva heeft 

geschapen, zo moet er ook ooit een 

eerste parlementariër op de wereld 

geweest zijn die “uit de kast” kwam. 

Volgens de Amerikaanse politicoloog 

Andrew Reynolds was dat Coos Huijsen 

(*1939), die in 1972 kortstondig Kamerlid 

werd voor de Christelijk-Historische 

Unie (CHU), de voornamelijk Nederlands-

Hervormde loot aan de stam van het CDA 

dat in 1980 ontstond. Huijsen schreef een 

autobiografie over zijn levensloop, het 

homo zijn (en ook doen) en vooral over 

zijn rol als homoactivist. 

  GAy POlITICIAN IN 
  UNCerTAIN TImeS

Just as God created Adam and eve, there must 
have been a parliamentarian who was the first 
ever to “come out of the closet.” According to 
American political scientist Andrew reynolds, 
that was Coos Huijsen (1939), who briefly was an 
mP for the Christelijk-Historische Unie (Christian 
Historical Union; CHU). This partly consisted 
of the mostly Dutch-reformed branch of what 
became CDA (Christian Democratic Appeal) in 
1980. Huijsen wrote the autobiography “Homo 

vrouwelijke manier van doen en van praten”) 

en “Koosje Patat,” een lokale patatbakker, 

gesproken.

De homoseksuele 
olievlek bestreden
In de jaren vijftig heerste er “een uiterst 

negatieve sfeer rond homoseksualiteit.” In 

Nederland was er het beruchte wetsartikel 

248bis dat in 1911 door een confessioneel 

kabinet was ingevoerd. Het stelde seksueel 

contact tussen een meerder- en een 

minderjarige onder de 21 jaar strafbaar voor 

de meerderjarige “in het geval van partners 

van hetzelfde geslacht.” (Volgens Huijsen was 

de soortgelijke “paragraaf 175” in Duitsland 

afgeschaft, maar daar vergist hij zich. Dit 

Duitse strafrechtartikel verdween pas in 

1994, met dank aan de op dit punt liberale 

Homo politicus 
      in onzekere tijden

Een zwerfkei met 
enige gevoeligheid 
voor mannelijke erotiek
Huijsen werd geboren in Oude Tonge, 

op het “streng protestantse” Zuid-

Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. 

“Iedereen kende iedereen,” en volgens 

Huijsen “is hypocrisie het glijmiddel 

van dit soort samenlevingen.” Zijn 

ouders scheidden in 1941. 

Gescheiden vrouwen werden in die 

tijd “met achterdocht bekeken.” Het 

milieu van Huijsen zelf is “eenvoudig, 

verlicht, protestants (hervormd)” en 

hij groeit op in een “ruimdenkend 

klimaat” al is Oma orthodox, maar 

behept met een flinke dosis realiteitszin. De 

eerste “toch wat erotische sensatie” dankt 

kleine Coos aan een Duitse soldaat: “Zittend op 

zijn knie voelde ik door zijn uniform heen zijn 

dij en dat ervoer ik als prettig.” 

Verder ontdekt Coos op zesjarige leeftijd 

“enige gevoeligheid voor mannelijke erotiek” 

als de strakke billen van een jonge, Canadese 

officier zijn aandacht trekken. Omdat zijn 

moeder her en der in het land werk aanneemt 

verhuist Coos in zijn lagere-schoolperiode 

negen keer.  Hij voelt zich een “zwerfkei” die 

altijd een buitenstaander blijft. 

Hoewel homoseksualiteit in de jaren veertig 

een taboe is, blijken ze gewoon te bestaan. 

Er werd met gegniffel, neerbuigendheid 

en spot over Gerrit Breur, de schoenmaker 

(“een allervriendelijkste man met een wat 

Coos Huijsen in de vierde klas van de lagere school te 
Oude Tonge, het buitenstaandertje dat negen keer 
moest verhuizen... / Coos Huijsen in the fourth grade 
of the elementary school at Oude Tonge
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Homo politicus 

of the gay rights organization COC in 1962. He 
was “the first homosexual to openly appear on 
television without a bar before his eyes, or any 
camouflage whatsoever.” The Protestant minister 
Alje Klamer was the first to pray for homosexuals 
on the radio.

From Severely DepreSSeD 
to ChriStian politiCian
Nearing his eighteenth birthday, Huijsen gets 
“severely depressed, nearly suicidal.” He had 
no structure in his life and decided to go to 
catechism with a Protestant minister from 

The magazine “Levensrecht” was published, also 
because of author and resistance fighter Niek 
Engelschman. He saw the rights of homosexuals 
in line with the Universal Declaration of Human 
Rights. Somewhat camouflaged gay entertainment 
venues (including café ’t Mandje on the Zeedijk 
and the Odeon Kring on the Singel) appeared. 

“Homophile” was used as a term to remove the 
sexual overtones from the discussions about 
same-sex love, and in the world of literature, 
there was the “moral wrenching” of Gerard van 
het Reve. Benno Premsela became president 

Gaulle stuck to the anti-gay actions of the Vichy 
government and in America, Senator McCarthy 
saw “communism and homosexuality as equally 
corrosive to society.” The British mathematician 
Alan Turing was convicted in 1952 for “overt 
homosexuality.” He chose involuntary chemical 
castration and committed suicide in 1954.

Brave men
In the Netherlands Jacob Anton Schorer early 
on initiated a form of gay emancipation through 
the creation of the “Wetenschappelijk Humanitair 
Komitee” (Scientific Humanitarian Committee). 

penalized adults who engaged in sexual contact 
with a minor under twenty-one years “when it 
concerns same-sex partners.” (According to Huijsen 
a similar “Section 175” was abolished in Germany, 
but he is mistaken. This criminal law article in the 
German Penal Code was only abolished in 1994, 
thanks to the liberal legislation in the former 
G.D.R.). In 1948, the Amsterdam public prosecutor 
Wassenberg argued in favor of the criminalization 
of homosexuality: “Homosexual intercourse 
acts as a slick, one homosexual often succeeds 
in contaminating a large number of people.” In 
France, the right-wing government of President de 

“De christelijke solidariteitsgedachte” en 

de “volkspartijgedachte” spraken hem aan. 

Achteraf gezien noemt hij zijn politieke keuze 

“behoorlijk theoretisch.” Hij werd voorzitter 

van de Christelijk-Historische Jongeren 

Organisatie (CHJO). Naar Amsterdamse 

maatstaven is hij daarmee “een buitenbeentje”: 

“ik sublimeerde me te pletter.” Van homo’s 

“in eigen kring” wist hij het bestaan niet. 

Later bleek dat alle voorzitters van de drie 

confessionele jongerenorganisaties gay 

waren...

‘Verkeerde Koos’
Hoe hoger Huijsen binnen de rangorde van 

zijn partij steeg, hoe meer er op de man 

werd gespeeld. “Er kwam een ongekende 

stroom van roddel en achterklap op gang.” 

Naar aanleiding van de geruchten plaatste 

de Haagse Post in 1971 een artikel onder de 

titel “Verkeerde Koos.” In juni 1972 kwam 

hij via tussentijdse opvolging in de Tweede 

Kamer, waar hij bij de verkiezingen van 1973 

van homoseksuelen in het verlengde 

van de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens. Er verschenen 

nog enigszins  gecamoufleerde homo-

uitgaansgelegenheden (onder andere 

café ’t Mandje op de Zeedijk en de Odeon 

Kring aan het Singel). “Homofilie” werd 

gebruikt als term om de seksuele lading 

uit de discussies rond de gelijkslachtige 

liefde te halen en in de literaire wereld 

was er het “moreel wrikken” van Gerard 

van het Reve. Benno Premsela werd 

in 1962 voorzitter van het COC. Hij 

zat daar “als eerste homoseksueel op 

de tv, openlijk zonder balkje voor zijn 

ogen, of welke camouflage dan ook.” De 

hervormde dominee Alje Klamer was 

de eerste die voor de radio een bede 

uitsprak voor homoseksuelen.

Van zwaar depressief 
tot christelijk politicus
Tegen zijn achttiende jaar wordt Huijsen 

“zwaar depressief, op het suïcidale af.” Hij 

had geen structuur in zijn leven en besluit 

“op catechisatie te gaan” bij 

een Amsterdamse hervormde 

dominee. In 1958 doet hij 

belijdenis: “Noch de individuele 

mens, noch de maatschappij, 

noch cultuur en kunst kon 

volgens mij bestaan zonder 

religieuze inspiratie.” Na de 

Hervormde Kweekschool (geleid 

door de vooraanstaande CHU-

politicus Johan van Hulst) en 

na de verplichte militaire dienst 

(waar hij de latere homoactivist 

Walter Kamp leerde 

kennen) studeerde Huijsen 

uiteindelijk geschiedenis. 

Coos Huijsen koos voor een 

lidmaatschap van de CHU. 

wetgeving in de voormalige DDR). In 1948 

pleitte de Amsterdamse officier van justitie 

Wassenberg nog voor strafbaarstelling van 

homoseksualiteit: “De homosexuele omgang 

werkt als een olievlek, één homosexueel slaagt 

er dikwijls in een groot aantal personen te 

besmetten.” In Frankrijk hield de rechtse 

regering van president de Gaulle vast aan de 

antihomoseksuele maatregelen van het Vichy-

bewind en in Amerika zag senator McCarthy 

“communisme en homoseksualiteit als even 

ondermijnend voor de samenleving.” De 

Britse wiskundige Alan Turing werd in 1952 

veroordeeld voor “openlijke homoseksualiteit.” 

Hij koos onder dwang voor chemische 

castratie en pleegde in 1954 zelfmoord.

Moedige mannen
In Nederland had Jacob Anton Schorer al 

vroeg een aanzet gegeven tot een vorm van 

homo-emancipatie door de oprichting van 

het Wetenschappelijk Humanitair Komitee. 

Het tijdschrift Levensrecht verscheen, onder 

andere door toedoen van acteur en verzetsman 

Niek Engelschman. Hij zag de rechten 

Coos Huijsen’s eerste vakantie met Lank Bos te Loano / 
Coos Huijsen’s first holiday with Lank Bos at Loano

Coos Huijsen te midden van de derde klas havo van de Scholenge-
meenschap Gerrit van der Veen in Amsterdam / Teacher Coos Huijsen 
surrounded by pupils
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young man in his early twenties,” and when he 
met him later on at a party, both of them were 
sold. Lank would become his life partner. He 
experienced his coming out at age thirty-three 
“as a second birth.”

With the CHU not being a part of the progressive 
Den Uyl government in 1973, Huijsen broke the ties 
with his party. But because he was still on the list 
of potential MPs, he briefly re-entered parliament 
as an MP (up to 1977) as a one-man fraction, seated 
next to the reactionary Catholic Klaas Beuker 
(Roman Catholic Party of the Netherlands; RKPN), 

1972 he joined the House of Representatives 
through interim succession, only to lose his seat 
in the 1973 elections. As a homosexual, Huijsen 
remained in the closed (“I nearly suffocated”). 
After his first experiences as an MP, his life took 
a dramatic turn. 

A friend from the CHJO brought him into contact 
with a student who talked candidly about his 
coming out. It was the last needed push, and 
Huijsen started visiting gay venues. “All of them 
gay men... There were so many, and they seemed 
so happy.” On tram 24, he noticed a “beautiful 

Jongeren Organisatie (CHJO) and by doing so an 
outsider in Amsterdam standards. “I sublimated 
my ass off.” He did not know of the existence of 
homosexuals in his own circles, but as it turned 
out later, all presidents of the three confessional 
youth organizations were gay.

‘Wrong Koos’
The higher Huijsen rose in the hierarchy of the 
party, the more personal it got. “There was an 
unprecedented flow of gossip and slander.” 
Following the rumors, the “Haagse Post” published 
an article in 1971 entitled “Wrong Koos.” In June 

Amsterdam. He was confirmed in 1958: “To me, 
neither individual man nor society, culture and 
art could exist without religious inspiration.” 
After Reformed Teacher Training College (led 
by the eminent CHU politician Johan van Hulst) 
and compulsory military service (where he 
met the late gay activist Walter Camp) Huijsen 
eventually studied Historical Science. Coos 
Huijsen ultimately chose membership of the CHU 
because “the Christian concept of solidarity in a 
people’s party” appealed to him. In retrospect he 
labels his political choice “rather theoretical.” He 
became president of the Christelijk-Historische 

weer uit tuimelt. Huijsen bleef in de kast 

als homoseksueel (“Ik stikte bijna”). Na zijn 

eerste Kamer-ervaring kwam zijn leven er 

radicaal anders uit te zien. Een vriend uit de 

CHJO bracht hem in contact met een student 

die openhartig over zijn coming-out praatte. 

Het was “het laatste zetje” dat hij nodig had. 

Huijsen bezocht homo-uitgaansgelegenheden: 

“Allemaal homo’s... Wat waren er véél en wat 

leken ze vrolijk.” In tramlijn 24 viel zijn oog op 

“een mooie blonde jongen van begin twintig.” 

Als hij hem later op een feest tegenkomt zijn 

ze beiden verkocht. Lank blijkt uiteindelijk zijn 

levenspartner te worden. Zijn coming-out op 

drieëndertig-jarige leeftijd ervaart hij “als een 

tweede geboorte.”

In 1973, als de CHU niet meedoet met het 

progressieve kabinet-Den Uyl, breekt Huijsen 

met zijn partij. Omdat hij wel weer op de 

Kamerlijst stond, kwam hij in 1976 opnieuw 

tussentijds en voor even (tot 1977) in de 

Tweede Kamer. Huijsen zat er als afgesplitste 

eenmansfractie naast de reactionair-

katholieke Klaas Beuker (Rooms Katholieke 

Partij Nederland) die fel tegen “de zonde van 

book review  

de homoseksualiteit” was. Na zijn tweede, 

opnieuw kortstondige periode als Kamerlid 

werd Huijsen weer docent geschiedenis en 

uiteindelijk rector van de scholengemeenschap 

Gerrit van der Veen in Amsterdam-Zuid

Homoactivist
In 1977 was Huijsen een van de oprichters 

van de Stichting Vrije Relatierechten (SVR), die 

maar kortstondig als “aanvulling” op het COC 

heeft bestaan. Hij werd er voorzitter van een 

bestuur waarvan onder anderen ook Henk Krol 

en Walter Kamp deel uitmaakten. Huijsen werd 

lid van het bestuur van de Schorerstichting 

en voorzitter van de Gemeentelijke Werkgroep 

Homo-emancipatie in Amsterdam. Hij 

beschrijft met veel voorbeelden hoe het 

klimaat ten aanzien van homoseksualiteit 

compleet omsloeg en wat zijn eigen rol daarbij 

was. In 1987 werd het homomonument op de 

Amsterdamse Westermarkt onthuld en in 1995 

aanvaardde het Nederlandse parlement de 

Algemene Wet Gelijke Behandeling. Daarmee 

werd het discriminatieverbod uit artikel 1 

van de Grondwet uitgewerkt in artikelen 

waarmee nu ook discriminatie op grond van 

homoseksualiteit expliciet verboden was. In 

2001 is dan het “homo-huwelijk” een feit.

Affiche voor de verkiezingscampagne 1971 waarbij de 
CHU-lijsttrekker de legendarische politicus Bé Udink 
was / Poster for the election campaign of 1971

In de bankjes van de Tweede Kamer, na de afsplitsing met de CHU, waarbij Coos Huijsen in een leren jack naast de 
orthodox-katholieke homohater Klaas Beuker is gezeten / On the benches of the Dutch Lower House of Parliament, 
where Coos Huijsen, in leather jacket, is seated next to the orthodox Catholic homophobe Klaas Beuker 

Coos Huijsen tijdens het jaarlijkse verjaardagsetentje 
met zijn moeder / Coos Huijsen enjoying birthday diner 
with his mother
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of the Schorerstichting and president of the 
Municipal Working Group Gay Emancipation in 
Amsterdam. With many examples he describes 
how the climate regarding homosexuality 
changed completely, and the role he played in 
this. In 1987, the Homomonument was unveiled 
at the Amsterdam Westermarkt, and in 1995 the 
Dutch parliament accepted the Equal Treatment 
Act. In this act, the prohibition of discrimination 
under Article 1 of the Constitution is worked 
out in articles which explicitly prohibit 
discrimination on grounds of homosexuality. In 
2001, gay marriage was finally realized.

who strongly opposed “the sin of homosexuality.” 
After his second, again brief period as a Member of 
Parliament Huijsen became a history teacher and 
eventually the headmaster of the comprehensive 
school Gerrit van der Veen in Amsterdam South.

Gay activist
In 1977, Huijsen was one of the founders of Stichting 
Vrije Relatierechten (Free Relationship Rights 
Foundation; SVR), which only existed briefly as a 
“supplement” to the COC. He became chairman of 
the board, which also includes Henk Krol and Walter 
Kamp. Huijsen also became a member of the board 

Homo politicus 

boys, but “ultra-homophobes” are also found 
elsewhere. And because gay emancipation 
demands “constant vigilance” while “a certain 
capriciousness in the public mood” is undeniable, 
Huijsen and life partner Lank Bos decided to start 
the foundation Het Blauwe Fonds in 2007. In the 
past “amour bleu” would have been a common 
term for homosexuality in France. Coos Huijsen is 
president of The Blue Fund because he is “worried 
about social developments.” Het Blauwe Fonds 
supports gay emancipatory organizations where 
there are “gaps.” The values of the free-thinking 
democracy need to be defended.

Free-thinkinG Democracy in DanGer
Through experiencing in the world around him, 
Huijsen increasingly realized that the free-thinking 
democracy of the Netherlands has come under 
pressure over the last decades. The atmosphere 
on the streets has become more rough, and there 
are more cases of acts of physical violence against 
gay people. “The demographic changes in recent 
decades have failed to strengthen a democratic 
and free-thinking sense of life.” This refers mainly 
to the arrival of many immigrants from Muslim 
countries. At a certain time, Huijsen had to flee into 
a taxi after being chased by a group of Moroccan 

besloten Huijsen en zijn levenspartner Lank 

Bos in 2007 tot de oprichting van Het Blauwe 

Fonds. In het verleden zou amour bleu in 

Frankrijk een gangbare aanduiding voor 

homoseksualiteit zijn geweest. Coos Huijsen 

is voorzitter van Het Blauwe Fonds omdat 

hij “bezorgd is over de maatschappelijke 

ontwikkelingen.” Het Fonds geeft steun aan 

organisaties op het gebied van de homo-

emancipatie, daar waar “lacunes zijn.” De 

waarden van de vrijzinnige democratie moeten 

immers verdedigd worden...  

Coos Huijsen, Homo politicus: De eerste 

parlementariër die uit de kast kwam. 

Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2016, 288 blz., 

ISBN 9789460030949, € 19,99

ook verkrijgbaar bij Vrolijk, www.vrolijk.nu

dat de vrijzinnige democratie van Nederland 

de laatste decennia onder druk staat. De 

sfeer op straat is ruiger geworden en fysiek 

geweld tegen homo’s komt vaker voor. 

“De demografische verschuivingen van de 

laatste decennia hebben geen versterking 

gebracht van het democratische en vrijzinnige 

levensbesef.” 

Gedoeld wordt vooral op de komst van veel 

immigranten uit moslimlanden. Zelf moest 

Huijsen een keer een taxi in vluchten als hij 

door een groep Marokkaanse jongens achterna 

wordt gezeten. Maar ook op andere plekken 

worden “superhomofoben” gesignaleerd. En 

omdat homo-emancipatie “constante alertheid” 

vraagt en omdat “een zeker grilligheid in 

het publieke humeur” niet te ontkennen valt, 

Vrijzinnige 
democratie in gevaar
Door ervaringen in de wereld om hem heen 

komt Huijsen steeds meer tot de ontdekking 

Coos Huijsen spreekt een dankwoord voor Mies Bouwman aan het slot van de ‘Miami Nightmare,’ een tegen Anita Bry-
ant gerichte actie-avond in het Concertgebouw op 8 oktober 1977 / Coos Huijsen extends words of thanks to Dutch TV 
celebrity Mies Bouwman at the end of the ‘Miami Nightmare,’ an evening of protest against Anita Bryant at Amsterdam’s 
Concertgebouw on October 8, 1977

Het zilveren feest van Coos Huijsen en Lank Bos in 
1998, waarbij eerst bloemen werden gelegd en witte 
duiven losgelaten bij het Homomonument / The silver 
anniversary of Coos Huijsen and Lank Bos in 1998, 
which started at the Homomonument with laying down 
flowers and releasing white pigeons
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