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Jos van Ginneken:
“Het is een gevoelig onderwerp. Ik ben geen voor-
stander van dergelijke therapieën, maar ik snap het 
ongemak van de stelling. D66 zegt liberaal te zijn. 
Volwassenen kunnen toch eigen keuzes maken? Als 
iemand meent dat zo’n therapie de oplossing is voor 
zichzelf, dan kan dat en mag dat.”

Anna Plakas:
“Politiek bedrijven op basis van een casus vind ik 
niet handig. Ik mis dat er breder wordt gekeken 
en vanuit een bepaalde visie wordt gewerkt. Het 
roept ook de vraag op in hoeverre we meningen of 
overtuigingen mogen hebben die ingaan tegen de 
normen en waarden die we in Nederland hebben. 
D66 kan wel zoiets roepen, maar ik verwacht een 
bredere visie.”

Jos van Ginneken:
“Voor kinderen mag dat verbod er van mij wel 
komen. Je kunt je als ouder ongemakkelijk voelen 
bij hoe je kind in het leven staat, maar praat er liever 
met hem of haar over. Dit soort therapieën is niet 
pastoraal. Ik vraag me af wat je een kind meegeeft, 
wanneer je het maar op therapie doet als het homo-

seksuele gevoelens blijkt te hebben. Dat gebeurt dan 
vast uit liefde, maar is onwenselijk en naar mijn idee 
zelfs gevaarlijk.”

Anna Plakas:
“Je kunt er ook niet omheen dat binnen religies 
eeuwenlang op een bepaalde manier naar homo-
seksualiteit gekeken wordt. Dat zou dan met dit 
soort maatregelen binnen een generatie veranderd 
moeten worden? Daarbij is seksualiteit en hoe je 
daarmee om wilt gaan, ook iets persoonlijks. Als je 
een therapie wilt volgen, volg je een therapie. Ik ben 
daar geen voorstander van, maar wie ben ik om dat 
tegen te houden? Het enige dat gewaarborgd moet 
worden, is dat er geen dwang of manipulatie bij komt 
kijken. Verder moet de politiek afblijven van hoe er 
in bepaalde religies naar seksualiteit wordt gekeken 
en van hoe individuen met hun seksualiteit willen 
omgaan.”

Jos van Ginneken:
“Het gaat wat ver om te zeggen dat we ons op een 
glijdende schaal bevinden qua godsdienstvrijheid. 
Wat mij als jonge, pas gehuwde katholiek wel opvalt, 
is dat bepaalde christelijke leiders zo bezig zijn met 

de seksualiteit van een klein groepje. Dan denk ik: 
kunnen we het ook eens hebben over hoe ik in mijn 
huwelijk met mijn partner kan omgaan? Laat de Kerk 
spreken over relaties en moraal, want laten we eer-
lijk zijn: ook getrouwde katholieken gaan vreemd en 
scheiden. Daar iets over horen, zou ik interessanter 
vinden dan wat we van homoseksuelen vinden.”

Anna Plakas:
“Ik voel best wel druk vanuit de maatschappij over 
hoe ik mijn twee jonge kinderen moet opvoeden. 
Ook omdat ik echt alles met hen bespreek; niet 
iedereen waardeert dat. Zo’n verbod zou er dus best 
wel eens kunnen komen, en als dat gebeurt, gaat het 
van kwaad tot erger. In het tv-programma De Luizen-
moeder werd onlangs de term ‘curlingouder’ geïntro-
duceerd: ouders die proberen alle obstakels voor hun 
kind weg te nemen. We moeten wat dit aangaat geen 
curlingoverheid willen.”

Door Sjoukje Dijkstra

Anna Plakas is psychologe en moeder van twee kinderen.
Jos van Ginneken is CDA-raadslid in Terneuzen.

Stelling: Een verbod op genezings-
therapie voor homo’s is in strijd met de 
liberale principes van D66.

60,4% oneens

39,6% eens
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“De Nederlandse katholieken hebben 
een vreemde band met de pausen van 
Rome. Het is alles of niets.”
STIJN FENS IN TROUW

“Een eeuw geleden was er meer angst 
voor het eind van de dag dan het eind 
van de planeet.”
SIMON ROZENDAAL IN ELSEVIER

“We werken ons (…) tegen de klippen op 
om nog meer geld te verdienen voor een 
betere yogaschool, waar we vervolgens 
moeten leren ontspannen om (…) ‘in het 
moment’ te zijn.”
PETER BLOK IN ALGEMEEN DAGBLAD

“Wat bezitten we nu werkelijk als het om 
de liefde gaat? Niets. Op ieder moment 
kunnen we haar kwijtraken.”
LIESBETH JANSEN IN VOLZIN 


