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Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft onderzoeker Ewoud Butter vanwege zijn 
expertise gevraagd om met regelmaat zogenoemde factchecks uit te voeren. KIS wil hiermee 
bijdragen aan het achterhalen van de feiten in het maatschappelijk debat, maar ook aan het 
agenderen van bepaalde vraagstukken.



pagina 3 van 23Factcheck: Neemt homoacceptatie af en antihomogeweld toe?

Inleiding

Tolerantie ten opzichte van homo- en biseksualiteit wordt tegenwoordig als 
een Nederlandse kernwaarde beschouwd. Nieuwkomers krijgen te horen dat 
het accepteren van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en 
transgenders (LHBT’s) een wezenlijk onderdeel is van de Nederlandse identiteit. 

Maar hoe verdraagzaam zijn we in Nederland? En in hoeverre is er sprake van verschil 
van acceptatie van homoseksualiteit door verschillende herkomstgroepen? Is er 
sprake van een toename van LHBT-acceptatie? Neemt geweld in Nederland dat is 
gericht tegen deze groepen toe of af?

In deze factcheck zoekt onderzoeker Ewoud Butter de antwoorden. Na korte 
paragrafen over de LHBT-identiteit en een schatting van het aantal LHBT’s in 
Nederland, geeft hij een schets van de geschiedenis van LHBT-acceptatie in Nederland 
en een impressie van recent onderzoek. 

LHBT’s worden in deze factcheck onder één noemer behandeld omdat zij vaak met 
sterk vergelijkbare processen van zelfacceptatie en acceptatie door de buitenwereld te 
maken krijgen. Omdat er niet altijd gegevens beschikbaar zijn over transgenders wordt 
ook de afkorting LHB gebruikt.

Ewoud Butter is onderzoeker en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Deze 
factcheck is mede dankzij de expertise van Juul van Hoof (Movisie) en Hanneke Felten 
(Movisie/KIS) tot stand gekomen. 
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LHBT-identiteit: iets wat je 
bent of wat je doet?

Hafid en Thijs wonen ruim 17 jaar samen 
wanneer Thijs te horen krijgt dat hij 
ongeneeslijk ziek is en niet lang meer te 
leven heeft. Omdat Thijs zijn erfenis en 
pensioen gemakkelijk wilt regelen, stelt 
hij Hafid voor om te gaan trouwen. Hafid 
reageert verontwaardigd: ‘Maar dat kan 
niet, dan ben ik een homo.’ Natuurlijk, hij 
deelt al 17 jaar het bed met Thijs, maar dat 
is voor Hafid niet voldoende om zichzelf 
als homoseksueel te beschouwen.1

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat niet iedereen die 
een keer of zeer geregeld een seksuele relatie heeft 
met iemand van hetzelfde geslacht zichzelf ook als 
‘homo’ beschouwt. Al in 1993 beschreef sociaal en 
cultureel antropoloog Gloria Wekker hoe Creoolse 
vrouwen in Suriname op een andere manier uiting 
geven aan lesbische en biseksuele gevoelens dan 
vrouwen in Nederland. Seksualiteit werd meer erva-
ren als iets wat je doet in plaats van iets wat je bent.2 

Het westerse idee van een homoseksuele identiteit 
en ‘coming-out’ past niet altijd goed bij mensen 
met een migratieachtergrond en LHBT-gevoelens. 

1  Butter, E. (2012). Mijn vriend is gek op zijn kinderen en houdt 
ook van zijn vrouw. Amsterdam: ACB Kenniscentrum.

2  Wekker, G. (1993). Mati-ism and Black lesbianism: Two 
idealtypical expressions of female homosexuality in Black 
communities of the Diaspora. Journal of homosexuality, 
24(3-4), 145-158.

Daarom ontstonden er vanaf de jaren 90 groepen 
voor niet-westerse jongeren met homoseksuele 
gevoelens. Een voorbeeld is Strange Fruit waar de 
nadruk bewust veel minder lag op de homoseksuele 
identiteit dan bijvoorbeeld bij het COC.3 Uit onderzoek 
van Movisie bleek dat dit ook consequenties had 
voor de hulpverlening aan deze jongeren.4

Wanneer coming-out als norm geldt – als de enige 
goede weg om vorm te geven aan LHBT-gevoelens 
– dan kan dit niet aansluiten bij biculturele LHBT’s, 
zo schrijft Movisie in de handreiking De Kastdeur 
op een kier (2015).5 Biculturele LHBT’s gaan veelal 
zorgvuldig om met wie ze wat vertellen. Ze maken 
hierbij vaak onderscheid tussen privé en publiek. 
Ze zijn bijvoorbeeld uit de kast bij een deel van de 
vrienden of collega’s, maar thuis praten ze er niet 
over. Sommige biculturele LHBT’s zeggen dat ze 
‘coming-out-dwang’ ervaren vanuit de Nederlandse 
samenleving, zo komt naar voren uit interviews 
met de doelgroep die onder meer Regioplan6 heeft 
uitgevoerd.

3    Butter, E. (1996). Marokkaanse jongeren met homoseksuele 
contacten. In: Meraat, Marokkaans Nederlands magazine

4  Pierik, C., Meister, N. (2008). Dubbel en dwars; Naar 
hulpverlening-op-maat voor allochtone jongeren (m/v) met 
homoseksuele gevoelens. Utrecht: Movisie.

5  Boote, M.; Hoof, J. van; Pierik, C. (2005). De Kastdeur op een 
kier. Seksuele en genderdiversiteit in multicultureel Nederland. 
Utrecht: Movisie. 

6  Kriek, F. et al (2015). Hulpbehoefte en hulpaanbod cultureel 
etnische en religieuze LHBT’s. Amsterdam: Regioplan.

https://www.movisie.nl/publicaties/kastdeur-kier
https://www.movisie.nl/publicaties/kastdeur-kier
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Aantal LHBT’s in Nederland

Eén op de tien mensen is homoseksueel. Dat idee is 
wijdverbreid, maar klopt het ook? 

De oorsprong van deze schatting is een onderzoek 
uit 1948 van Alfred Kinsey, waaruit zou blijken dat 
10 procent van de Amerikaanse mannen ooit een 
seksuele ervaring heeft gehad met een andere man. 
Dit betekent nog niet dat deze Amerikaanse mannen 
een consequente seksuele voorkeur voor dezelfde 
sekse hebben, laat staan dat zichzelf ook als homo-
seksueel identificeren. 

In een factsheet van Movisie wordt op grond van 
studies van het Sociaal en Cultureel Planbureau en 
Rutgers de volgende schattingen gemaakt:

• 6% van de vrouwen en 7% van de mannen in 
Nederland heeft een homo- of biseksuele identiteit.

• Van de vrouwen noemt 3% zichzelf lesbisch en  
3% bi. Van de mannen noemt 4% zichzelf homo  
en 3% bi.

• Het percentage van de vrouwen dat zegt zich (ook) 
seksueel aangetrokken te voelen tot vrouwen, be-
draagt 18%. Terwijl 13% van de mannen zegt zich 
(ook) seksueel aangetrokken te voelen tot mannen.

• 13% van de vrouwen en 13% van de mannen heeft 
wel eens homo of lesbische seks gehad.

• Van de bevolkingsgroep van 15 tot 70 jaar is 
ongeveer een op de 250 mensen transgender.7 
Transgenders zijn onder te verdelen in vrouwen 
geboren met het lichaam van een jongen die zich 
van ‘binnen’ vrouw voelen (ook wel transvrouwen 
genoemd), mannen geboren met het lichaam 
van een meis- je die zich van ‘binnen’ man voelen 

7  Felten, H., Boote, M. (2015). Feiten en cijfers op een rij; hand-
reiking LHBT-emancipatie. Utrecht: Movisie. 

(transmannen) en een kleinere groep die zichzelf 
ervaren als zowel man of vrouw, er tussenin of 
geen van beiden 

In vergelijking met andere landen zijn er in Nederland 
meer mensen die zichzelf als homo- of biseksueel 
beschouwen. Zo noemde in de Verenigde Staten 
4,1 procent van de mensen zich homoseksueel, in 
Australië 2,2 procent van de mannen en 2,5 procent 
van de vrouwen en in Canada 1,5 en 1,8 procent. 8 

Betrouwbare internationale cijfers over transgenders 
zijn niet beschikbaar.

In Amsterdam, de stad die zich homovriendelijk pro-
fileert, lijken relatief meer homoseksuele mannen te 
wonen. Uit een onderzoek onder 4.000 Amsterdam-
mers voor de monitor De Staat van de Stad Amster-
dam (2008), blijkt dat in 2008 van de Amsterdamse 
mannen ongeveer 10,2% homoseksueel is en van de 
vrouwen 3,3% lesbisch.9

8  www.nrc.nl/nieuws/2012/07/24/een-op-de-tien-
wereldburgers-is-homoseksueel-12345854-a1297925

9  www.ois.amsterdam.nl/assets/pdfs/2009_homoseksuelen_
in_amsterdam.pdf

https://www.movisie.nl/sites/default/files/LHBT-feiten-cijfers.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/LHBT-feiten-cijfers.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/07/24/een-op-de-tien-wereldburgers-is-homoseksueel-12345854-a1297925
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/07/24/een-op-de-tien-wereldburgers-is-homoseksueel-12345854-a1297925
http://www.ois.amsterdam.nl/assets/pdfs/2009_homoseksuelen_in_amsterdam.pdf
http://www.ois.amsterdam.nl/assets/pdfs/2009_homoseksuelen_in_amsterdam.pdf
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Aantal biculturele LHBT’s
Er zijn geen landelijke cijfers bekend over het 
aandeel LHBT’s onder Nederlanders met een 
migratieachtergrond. In het hierboven genoemde 
Amsterdamse onderzoek werd gevraagd hoeveel 
Amsterdammers zichzelf als homoseksueel 

beschouwen en dat werd gekoppeld aan iemands 
etniciteit. Wat opvalt uit de resultaten is het 
relatief hoge aantal homoseksuele mannen en 
lesbische vrouwen met een Surinaams/Antilliaanse 
achtergrond en een westerse migratieachtergrond. 

Etniciteit van homoseksuelen en lesbiennes in Amsterdam
Uit onderzoek (2008) blijkt dat 10% van de Amsterdamse mannen homoseksueel is en 3% van de Amsterdamse 
vrouwen lesbisch. Deze percentages zijn uitgesplitst naar etniciteit:

mannen vrouwen

autochtonen 10 3,3

Surinamers/Antillianen 12 3

Turken 7 2,9

Marokkanen 5,5 2,1

niet-westerse allochtonen 11,5 0,6

westerse allochtonen 13 4,6

gemiddeld 10,2 3,0

Bron: Staat van de Stad Amsterdam, O+S
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LHBT-acceptatie:  
een historisch overzicht

Hoewel veel Nederlanders de acceptatie van homo-
seksualiteit als een wezenlijk onderdeel van onze 
nationale identiteit beschouwen, is dat niet altijd zo 
geweest. Zo voerden katholieke chirurgen tot in de 
jaren 60 van de vorige eeuw volgens hoogleraar 
medische geschiedenis Mart van Lieburg nog cas-
traties uit bij homoseksuele mannen en jongens in 
opdracht van een bisschop.10 In dit hoofdstuk een 
korte historische schets van LHBT-acceptatie. Het 
accent ligt hierbij op LHB-acceptatie, omdat er over 
de geschiedenis van de acceptatie van transgenders 
minder bekend is. 

Middeleeuwen
Vanaf de 6e eeuw werd de term sodomie gebruikt 
voor seksuele handelingen die niet op voortplanting 
waren gericht, homoseksualiteit in het bijzonder. De 
term was afgeleid uit het verhaal in de Bijbel – en 
later ook de Koran – over de steden Sodom en  
Gomorra. 

In de late Middeleeuwen, zeker vanaf de 11e eeuw 
toen bijna alle inwoners van het huidige Nederland 
tot het christendom bekeerd waren, werd op aandrin-
gen van de kerk harder opgetreden tegen homosek-
suele handelingen die als ketterij, een misdrijf tegen 
God en geloof werden beschouwd. Dick Berents 
schreef in het historisch tijdschrift Groniek in 1980: 
‘De Middeleeuwen stelde homoseksualiteit ook gelijk 
aan geslachtsgemeenschap met Turken, Saracenen 
en Joden – die allen van een ander geloof zijn – en 
met dieren of dode vrouwen. Men dacht daarbij ook 
nog wel eens aan contact met de duivel.’11

10  www.trouw.nl/home/-bisschop-eiste-castratie-homo-s-
~a5186c69/

11  rjh.ub.rug.nl/groniek/article/view/16475/13965 

De straffen varieerden lokaal van een boete tot van-
af de 13e eeuw steeds vaker de doodstraf. En dan 
meestal de vuurdood omdat ook Sodom en Gomorra 
volgens de Bijbel door God met vuur gestraft waren. 
Het gebeurde dat homoseksuelen verantwoordelijk 
werden gehouden voor een hongersnood, het uitbre-
ken van de pest, een paalwormenplaag die de dijken 
had verzwakt of een andere ramp die als een straf 
van God voor het onzedelijk gedrag van de homosek-
suelen werd beschouwd. 

Het ging bijna altijd om veroordeelde mannen en 
zelden of nooit over vrouwen. Dick Berents verklaart 
dit uit het gegeven dat de maatschappij in de Middel-
eeuwen volledig door mannen werd gedomineerd. 
De man had hier zijn eigen mannelijke ethiek waarin 
geen plaats was voor homoseksuelen die als ‘verwijf-
de mannen’ werden beschouwd. 

In deze ‘mannensamenleving’ deden vrouwen zich 
soms voor als man omdat ze dan meer mogelijkhe-
den hadden. Jeanne d’Arc zou hier een voorbeeld van 
kunnen zijn net als Pausin Johanna die rond 855 als 
paus Johannes het pausambt zou hebben bekleed. 
Johanna zou zich sinds haar puberteit als man heb-
ben voorgedaan en vanwege haar kennis tot paus 
zijn verkozen. Pas toen zij tijdens een processie van 
een kind beviel, werd duidelijk dat ze een vrouw was. 
Ze overleed ter plekke. Het was lange tijd daarna de 
gewoonte om een kandidaat-paus op een stoel met 
een gat te plaatsen. De jongste geestelijke moest 
dan zijn hand door het gat steken en het genitaal van 
de kandidaat betasten: ‘Testiculos habet et bene pen-
destes’ (‘Hij heeft testikels die er goed bijhangen’).12

12  www.travestie.org/transgenders-een-nieuwigheid-een-
recente-ontdekking/ 

https://www.trouw.nl/home/-bisschop-eiste-castratie-homo-s-~a5186c69/
https://www.trouw.nl/home/-bisschop-eiste-castratie-homo-s-~a5186c69/
http://rjh.ub.rug.nl/groniek/article/view/16475/13965
https://www.travestie.org/transgenders-een-nieuwigheid-een-recente-ontdekking/
https://www.travestie.org/transgenders-een-nieuwigheid-een-recente-ontdekking/
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Over de acceptatie van transgenders in de Middel-
eeuwen is niet veel bekend. Over het algemeen wordt 
aangenomen dat het net als homoseksualiteit veraf-
schuwd werd.

18e eeuw
Rond 1730 was er sprake van een opvallende toe-
name van sodomietenvervolgingen in de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden. De arrestatie van 
twee soldaten, die werden verdacht van ‘onnatuur-
lijke praktijken’ in de Utrechtse Domkerk, leidde tot 
een heksenjacht op netwerken van sodomieten. De 
Staten van Holland waarschuwden in een plakkaat 
dat God de Nederlanden zou straffen als er niet zou 
worden opgetreden. In drie jaar tijd werden er zo’n 
366 mannen tot de dood veroordeeld.13 

Hoewel homoseksualiteit in de 18e eeuw nog straf-
baar was, ontstond in de grote steden in de loop van 
die eeuw geleidelijk een homosubcultuur, met eigen 
ontmoetingsplaatsen, codes en jargon. De eerste 

13  www.geschiedenisbeleven.nl/homovervolgingen-in-de-
republiek-van-de-18e-eeuw/

‘gaybars’ zoals Het Serpent in Amsterdam en De le-
vendige Dood in Utrecht waren de eerste Nederland-
se homokroegen uit de 18e eeuw. 

De Franse tijd maakte vervolgens met de Code 
Pénal, het Franse wetboek van strafrecht, een einde 
aan de strafvervolging van homoseksuele handelin-
gen in de 18e eeuw.

20e eeuw
Homoseksualiteit werd onder invloed van enkele 
West-Europese psychiaters vaker als een ziekte 
beschouwd, die besmettelijk kon zijn voor jongeren. 
Deze opvatting leidde in 1911 tot artikel 248-bis in 
het Wetboek van Strafrecht, dat werd ingevoerd door 
de katholieke minister Regout die vond dat jongens 
en meisjes tot hun twintigste jaar tegen homoseksu-
ele verleiding moesten worden beschermd. Hij hoop-
te zo de verspreiding van homoseksualiteit tegen te 
gaan. Totdat het artikel in 1971 werd geschrapt, zijn 
ongeveer 5.000 homoseksuelen op basis van dit 
artikel vervolgd. 

http://www.geschiedenisbeleven.nl/homovervolgingen-in-de-republiek-van-de-18e-eeuw/)
http://www.geschiedenisbeleven.nl/homovervolgingen-in-de-republiek-van-de-18e-eeuw/)
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Vanaf 1971 wordt er in de zedenwetgeving geen 
onderscheid meer gemaakt tussen de seksuele han-
delingen van homo’s en hetero’s. Dit was mede een 
succes van homobelangenorganisatie COC, die in 
1949 was voortgekomen uit de in 1946 opgerichte 
Shakespeareclub.

Tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog gold 
het Duitse strafrecht en werden homoseksuelen 
vervolgd onder paragraaf 175 dat geslachtsverkeer 
tussen twee mannen verbood, met als maximale 
straf een celstraf van vier jaar. In Duitsland werden er 
tijdens de Tweede Wereldoorlog zeker 50.000 homo-
seksuelen voor hun geaardheid veroordeeld, een deel 
van hen kwam in concentratiekampen terecht, waar 
zij een roze driehoek moesten dragen. Zestig procent 
overleefde het niet. Lesbiennes werden niet op deze 
manier vervolgd, omdat vrouwen volgens Hitler sek-
sueel passief waren.14 

In Nederland werden tijdens de Tweede Wereldoor-
log relatief weinig homoseksuelen vervolgd. Dat blijkt 
uit onderzoek van historicus Anna Tijsseling.15 Zij 
concludeerde dat voor én na de oorlog veel meer 
vervolgingen plaatsvonden dan tijdens de oorlog. 
Een verklaring voor het afnemende aantal vervolgin-
gen van homoseksuelen tijdens de oorlog is volgens 
Tijsseling dat economische en politieke delicten 
voorrang kregen. Er was minder ruimte voor de ver-
volging van zedenzaken.

Jaren 60 en 70
In de jaren 60 werd homoseksualiteit minder een ta-
boe. Steeds vaker werd benadrukt dat seks leuk kon 
zijn en niet alleen was bedoeld om voor nageslacht 
te zorgen. Homoactivisten lieten meer van zich ho-
ren en gingen in verschillende steden de straat op 
om te protesteren en zich te laten zien. Dit gebeurde 
niet alleen in Amsterdam maar ook in andere steden 

14  www.roze50plus.nl/diensten/kennisbank/292/historisch-
overzicht-homo-emancipatie/ 

15  Tijsseling, A. (2009). Schuldige seks. Homoseksuele zeden-
delicten rondom de Duitse bezettingstijd. Utrecht: Universiteit 
Utrecht.

zoals Eindhoven.16 Lesbische en biseksuele vrouwen 
waren vaak ook actief in de vrouwenbeweging.17

In de jaren 70 werden enkele belangrijke stappen 
gezet om de acceptatie van homoseksualiteit te 
bevorderen. Zo werd Koninklijke Goedkeuring ver-
leend aan het COC, was homoseksualiteit niet langer 
formeel een reden om afgewezen te worden voor de 
dienstplicht en werd homoseksualiteit uit de DSM 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders) verwijderd, waardoor homoseksualiteit officieel 
niet langer als een psychische stoornis werd aange-
merkt. Ook werd in 1977 de eerste roze zaterdag in 
Nederland georganiseerd.18

Jaren 80 tot nu
Anti-LHBT-geweld tijdens de roze zaterdag in 1982 
in Amersfoort vormde de directe aanleiding voor de 
eerste beleidsnota over homo-emancipatie.19 

In 1994 werd het voorstel voor de Algemene Wet ter 
Gelijke Behandeling aangenomen. Deze wet is een 
uitwerking van artikel 1 van de grondwet, waarmee 
discriminatie op grond van geslacht, etniciteit en 
seksuele voorkeur verboden zou moeten worden. In 
deze wet werd homoseksualiteit voorgesteld als een 
‘enkel feit’; alleen de seksuele voorkeur doet ertoe 
en daarop mocht niet gediscrimineerd worden. De 
bijkomende gedragingen bij de homoseksuele voor-
keur, moesten privé blijven. Hiermee werd bedoeld 
dat men niet te zichtbaar homoseksueel mocht zijn. 
Er mocht niet gesproken worden over de eigen ge-
aardheid, noch op een andere manier uitgedragen 
worden dat men homoseksueel zou zijn. Indien dit 
toch gebeurde, beschermde de wet de betrokken 

16  Brants, L. (2017). Tussen repressie en provocatie. geschie-
denis van de homo- en lesbische emancipatie in Eindhoven 
1948-1990. Antwerpen: Garant- Uitgevers.

17  Zie o.a. het hoofdstuk Activisme en politiek van Leontine 
Bijleveled en Marjan Sax in de Lesbo encyclopedie (2009), 
onder redactie van Mirjam Hemker en Linda Huijsmans 
uitgegeven bij Ambo Anthos.

18  www.roze50plus.nl/diensten/kennisbank/292/historisch-
overzicht-homo-emancipatie/

19  Zie hierover ook de uitzending van Andere Tijden op 12 
april 2017: www.npo.nl/andere-tijden-roze-zaterdag-in-
amersfoort/12-04-2017/WO_NTR_8374446 

https://www.roze50plus.nl/diensten/kennisbank/292/historisch-overzicht-homo-emancipatie/
https://www.roze50plus.nl/diensten/kennisbank/292/historisch-overzicht-homo-emancipatie/
https://www.roze50plus.nl/diensten/kennisbank/292/historisch-overzicht-homo-emancipatie/
https://www.roze50plus.nl/diensten/kennisbank/292/historisch-overzicht-homo-emancipatie/
https://www.npo.nl/andere-tijden-roze-zaterdag-in-amersfoort/12-04-2017/WO_NTR_8374446
https://www.npo.nl/andere-tijden-roze-zaterdag-in-amersfoort/12-04-2017/WO_NTR_8374446
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persoon niet, en kon deze alsnog ontslagen worden. 
Deze ‘enkele-feit-constructie’ werd pas in 2015 uit de 
wet verwijderd.

In 1997 volgde het openstellen van het geregistreerd 
partnerschap voor homostellen en in 2001 werd het 
huwelijk opengesteld voor paren van hetzelfde ge-
slacht.

Het homobeleid wordt de laatste jaren niet meer 
in aparte beleidsnota’s gepresenteerd, maar is 
onderdeel geworden van een brede emancipatienota 
die ook over vrouwenemancipatie gaat. Er wordt 
niet alleen over homoseksuele mannen en 
lesbische vrouwen gesproken, maar over lesbische, 
homoseksuele, biseksuele en transgender personen, 
kortom LHBT’s. 

In 2014 is de wet aangenomen die het mee- 
ouderschap voor lesbiennes regelde. Hierdoor kan 
de moeder die het kind niet gedragen heeft, toch 
automatisch moeder worden. Voor homoseksuele 
mannen die via een draagmoeder een kind krijgen, 
geldt nog steeds een omslachtige adoptieprocedure. 
In 2016 raadde een staatscommissie na twee jaar 
onderzoek aan om te zorgen voor meervoudig 
ouderschap. Indien een kabinet dit advies overneemt 
komt dit ten goede aan een groeiend aantal gezinnen 
met meer ouders waaronder relatief veel LHBT’s. 
Bijvoorbeeld een koppel van twee vrouwen die 
samen met een koppel van twee mannen de ouders 
zijn van een of meerdere kinderen.20 

20  www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/07/
staatscommissie-pas-wetgeving-ouderschap-en-gezag-aan 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/07/staatscommissie-pas-wetgeving-ouderschap-en-gezag-aan
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/07/staatscommissie-pas-wetgeving-ouderschap-en-gezag-aan
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Recent onderzoek naar  
LHBT-acceptatie in Nederland

In de afgelopen jaren is op uiteenlopende manieren 
onderzocht in welke mate LHBT’s in Nederland wor-
den geaccepteerd. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat naar opvattingen over transgenders zowel natio-
naal als internationaal veel minder onderzoek wordt 
gedaan dan naar opvattingen over homoseksualiteit.

De onderzoeken verschillen soms sterk in methodiek 
en responsgroep, waardoor het moeilijk is de onder-
zoeksresultaten met elkaar te vergelijken. Zo bleek 
bijvoorbeeld in 1970 nog 24% van de bevolking in te 
stemmen met de uitspraak dat homoseksuelen eens 
flink moeten worden aangepakt. In 1992 was dit 
percentage gedaald naar 6%, daarna is er niet meer 
naar gevraagd.21 

Onderzoeker Bas van de Meerendonk onderzocht 
de houding van Nederlanders ten opzichte 
van homoseksualiteit tussen 1966 en 2000 en 
concludeerde dat deze houding vooral tussen 1960 
en 1980 snel positiever werd. In 1968 oordeelde 
35% van de Nederlandse bevolking negatief over 
homoseksuelen, in 1980 was dit gedaald naar 10%.22 
Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau constateert 
al jaren op rij dat de acceptatie van LHBT’s groeit.23

 

21  Keuzenkamp, S., Bos,  Duyvendak, J.W., Hekma, G. (2006). 
Gewoon Doen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

22  B. van de Meerendonk (2003). Attitudes toward homo- 
sexuality. The Netherlands 1966-2000 (ongepubliceerd 
2003) 1-19 via Kim van den Berg (2015). Onderzoek naar 
de houding van de Nederlandse bevolking ten opzichte van 
homoseksualiteit 1967-1997.

23  Kuyper, L. (2016). LHBT-monitor 2016 Opvattingen over en 
ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en trans-
gender personen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Minderheid uitgesproken negatief
In Nederland heeft volgens de LHBT-monitor 2016 
op dit moment een minderheid van de bevolking 
uitgesproken negatieve opvattingen over LHBT’s: 
7% is negatief over homo- en biseksualiteit, 10% is 
negatief over transgenders. Vooral met zichtbare 
intimiteit, zoals met twee zoenende mannen, heeft 
een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking 
meer moeite dan met een man en een vrouw die 
dat doen. Bij transgenders lijkt vooral de houding 
ten opzichte van genderneutraal gedrag negatiever. 
Mensen willen graag weten of zij met een man of 
een vrouw van doen hebben en men vindt dat er 
iets mis is met mensen die zich geen man of vrouw 
voelen. 24 

De mate waarin LHBT’s geaccepteerd worden, 
verschilt per groep. Over het algemeen zijn vrouwen 
positiever dan mannen, jongeren positiever 
dan ouderen, hogeropgeleiden positiever dan 
lageropgeleiden, religieuze personen negatiever dan 
zij die geen religie hebben en bewoners van stedelijke 
gebieden positiever dan bewoners op het platteland. 
Ook denken kiezers op progressieve partijen vaak 
positiever over homoseksualiteit dan kiezers op 
confessionele partijen of PVV-stemmers.25 

24  Ibidem

25  Ibidem

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/LHBT_monitor_2016
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/LHBT_monitor_2016
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/LHBT_monitor_2016
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LHBT-acceptatie onder 
Nederlanders met een 
migratieachtergrond

In het publieke debat is veel aandacht voor de op-
vattingen van Nederlanders met een migratieachter-
grond over homoseksualiteit. In dit hoofdstuk wordt 
dit uitgesplitst naar verschillende onderwerpen, etni-
sche herkomstgroepen en generaties. 

In de LHBT-monitor 2016 wordt verwezen naar een 
verdiepende studie van Huijnk (2014) waarin de 
relatief negatieve houding onder Nederlanders met 
een migratieachtergrond vooral wordt verklaard door 
te verwijzen naar de religieuze achtergrond en het 
opleidingsniveau van de ouders.26 De houding wordt 
positiever naarmate er sprake is van een langere 
verblijfsduur in Nederland, sterkere identificatie 
met Nederland, meer contacten met autochtone 
Nederlanders, vaker gebruik van Nederlandse media 
maken en zelf meer acceptatie ervaren van anderen.

26  Huijnk, W. (2014). De acceptatie van homoseksualiteit door 
etnische en religieuze groepen in Nederland. Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau. 

Eigen kind
De grootste verschillen doen zich volgens de LHBT-
monitor 2016 voor als het gaat over homosek-
sualiteit in de nabije kring. Het aandeel Marokkaanse 
en Turkse Nederlanders dat er bijvoorbeeld 
problemen mee heeft wanneer hun kind gaat 
samenwonen met een vaste partner van hetzelfde 
geslacht, ligt ongeveer zeven keer zo hoog als onder 
autochtone Nederlanders (78% en 76% versus 11%). 
Onder Somalische Nederlanders ligt het aandeel 
op 66%, onder Poolse Nederlanders 44% en onder 
Surinaams en Antilliaanse/Arubaanse Nederlanders 
op 29%.27 

In het SCP-rapport Integratie in Zicht (2016) 
wordt vooral gekeken naar de opvattingen van 
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse 
Nederlanders. Hieruit blijkt dat het aandeel Turkse en 
Marokkaanse Nederlanders dat het problematisch 
vindt wanneer hun kind gaat samenwonen met een 
partner van hetzelfde geslacht, licht is toegenomen 
tussen 2011 en 2015.28

27  Kuyper, L. (2016). LHBT-monitor 2016 Opvattingen over 
en ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele 
en transgender personen. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau.

28  Huijnk, W., Andriessen, I. (2016). Integratie in zicht. Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau.

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/De_acceptatie_van_homoseksualiteit_door_etnische_en_religieuze_groepen_in_Nederland
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/De_acceptatie_van_homoseksualiteit_door_etnische_en_religieuze_groepen_in_Nederland
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/LHBT_monitor_2016
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/LHBT_monitor_2016
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/LHBT_monitor_2016
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/Integratie_in_zicht
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Homohuwelijk
In 1988 was 43% het er niet mee eens met de stel-
ling ‘homoseksuele paren zouden het recht moeten 
hebben om met elkaar te trouwen’. In 2002 luidde 
de vraag: ‘Homoseksuelen kunnen tegenwoordig 
officieel met elkaar trouwen. Vindt u dat een goede 
zaak, een slechte zaak of maakt het u niet uit?’ Des-
gevraagd vond 11% dat toen een slechte zaak, terwijl 
35% een neutrale positie verkoos.29

Dertien jaar later, in 2015, dacht 83% van de autoch-
tone Nederlanders positief over het homohuwelijk. 

29  Keuzenkamp, S. (2007). Monitoring van sociale acceptatie 
van homoseksualiteit. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau. 

Dit gold ook voor 68% van de Surinaamse Nederlan-
ders, 61% van de Antilliaanse Nederlanders, 44% van 
de Poolse Nederlanders, 35% van de Turkse Neder-
landers, 30% van de Marokkaanse Nederlanders en 
27% van de Somalische Nederlanders. 

Uit het SCP-rapport Integratie in Zicht (2016) blijkt 
dat de steun voor het homohuwelijk tussen 2011 en 
2015 bij alle herkomstgroepen is toegenomen – bij 
sommige groepen (Surinaamse en Turkse Nederlan-
ders) meer dan bij de andere groepen. 30 

30  Huijnk, W., Andriessen, I. (2016). Integratie in zicht. Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau.

Stelling: ik zou het een probleem vinden als mijn kind een vaste partner heeft 
van hetzelfde geslacht
Het aandeel Turkse en Marokkaanse Nederlanders dat dit problematisch vindt, is licht toegenomen tussen  
2011 en 2015:

Uit: Integratie in Zicht (SCP, 2016)

Bron: SCP/CBS (SIM’11/’15)
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Je leven leiden zoals je wilt
Volgens de LHBT-monitor 2016 is van de Europese 
bevolking gemiddeld 79% van mening dat homo-
seksuele mannen en lesbische vrouwen hun leven 
moeten kunnen leiden zoals ze dat zelf willen. In drie 
landen – Nederland, Zweden en Denemarken – is 
meer dan negen op de tien inwoners het met deze 
stelling eens. In Oost-Europa is het minste steun 
voor deze stelling.31

In de Survey Integratie Migranten van 2011 en 
2015 werd dezelfde vraag ook aan verschillende 
herkomstgroepen gesteld.32 Over het algemeen is de 
steun voor deze stelling tussen 2011 en 2015 wat 
toegenomen. 

31  Kuyper, L. (2016). LHBT-monitor 2016 Opvattingen over en 
ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en trans-
gender personen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

32  Andriessen, I., Kappelhof J. (2016). Survey Integratie 
Migranten 2015. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 

Bij alle groepen vond een ruime meerderheid dat 
homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hun 
leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen. 
Onder Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders 
is de steun hiervoor iets minder groot dan onder 
autochtone Nederlanders en van de Turkse en 
Marokkaanse Nederlanders steunt ongeveer twee 
derde deze stelling. 

Dit betekent dat Turkse en Marokkaanse Neder-
landers het vaker met deze stelling eens zijn dan 
Oost-Europeanen.

In absolute zin bestaat de groep Nederlanders die 
niet vindt dat homoseksuele mannen en lesbische 
vrouwen hun leven moeten kunnen leiden zoals 
zij dat willen, vooral uit autochtone Nederlanders. 
Het gaat om 8% van de ruim 13,2 miljoen 
autochtone Nederlanders, samen een dikke miljoen 
Nederlanders. Dat is bijna 10 keer zoveel als het 
aantal Marokkaanse Nederlanders (12.3000) of het 

Stelling: het is goed dat homoseksuelen met elkaar mogen trouwen
De steun voor het homohuwelijk is bij alle herkomstgroepen tussen 2011 en 2015 toegenomen:

Uit: Integratie in Zicht (SCP, 2016)

Bron: SCP/CBS (SIM’11/’15)
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aantal Turkse Nederlanders (135.140) dat het niet 
eens is met de stelling dat homoseksuele mannen 
en vrouwen hun leven moeten kunnen leiden zoals  
zij willen.

Verschillen tussen etnische herkomst en 
generaties
Er bestaan duidelijke verschillen in de acceptatie 
van LHBT’s tussen verschillende herkomstgroepen. 
De vraag is in hoeverre deze verschillen veroorzaakt 
worden door de etnische achtergrond van deze 
groepen. Willem Huijnk schrijft hierover in De 
acceptatie van homoseksualiteit door etnische en 
religieuze groepen in Nederland (2014): ‘Etnische 
herkomst hangt sterk samen met de acceptatie van 
homoseksualiteit. Voor een belangrijk deel verloopt 
deze relatie via religie en het opleidingsniveau van 
de ouders. Migranten zijn gemiddeld religieuzer dan 
autochtonen en opgegroeid in een lager opgeleid 
herkomstmilieu; dit verklaart deels hun negatievere 

opvattingen ten aanzien van homoseksualiteit.’33 In 
Steeds gewoner, nooit gewoon (2010), concluderen 
Jan Willem Duyvendak, David Bos en Gert Hekma 
dat minstens zo veel betekenis moet worden 
toegekend aan cultureel geijkte normen van 
mannelijkheid en vrouwelijkheid, eer en schande.34 

33  Huijnk, W. (2014). De acceptatie van homoseksualiteit door 
etnische en religieuze groepen in Nederland. Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau. 

34  Keuzenkamp, S. red. (2010). Steeds gewoner, nooit gewoon. 
Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau.

Stelling: homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven  
leiden zoals zij willen
Over het algemeen is de steun voor deze stelling tussen 2011 en 2015 wat toegenomen: 

Uit: Integratie in Zicht (SCP, 2016)

Bron: SCP/CBS (SIM’11/’15)
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De tweede generatie heeft gemiddeld positievere 
opvattingen dan de eerste generatie, maar deze 
verschillen zijn volledig toe te schrijven aan andere 
factoren, met name het eigen opleidingsniveau 
en het opleidingsniveau van de ouders.35 Het 
opgroeien in de Nederlandse context lijkt volgens 
Huijnk voor de tweede generatie dus niet te leiden 
tot meer acceptatie van LHBT’s. Een langer verblijf 
in Nederland leidt bij Surinaamse en Antilliaanse 
Nederlanders wel tot positievere opvattingen 
over homoseksualiteit, maar bij Turkse en 
Marokkaanse Nederlanders niet. Huijnk constateert 
dat twee doorgaans belangrijke motoren achter 
sociaalculturele veranderingen bij migranten – 
verblijfsduur en generatie – dus niet werken voor 
Marokkaanse en Turkse Nederlanders als het gaat 
om toenemende homoacceptatie.

35  Huijnk, W. (2014). De acceptatie van homoseksualiteit door 
etnische en religieuze groepen in Nederland. Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau.

Politicoloog Matthijs Rooduijn vergeleek het SCP-
onderzoek van Huijnk met ander onderzoek in 
Europa en concludeerde op grond hiervan: ‘We 
moeten voorzichtig zijn bij het koppelen van 
opvattingen over homoseksualiteit aan etniciteit. Dat 
mensen afkomstig uit etnische minderheidsgroepen 
minder tolerant zijn tegenover homo’s, betekent 
niet dat hun opvattingen ook veroorzaakt worden 
door hun etnische achtergrond. Eerder lijkt het een 
bijeffect van andere factoren zoals hun gemiddeld 
lagere opleiding en hun sterkere religiositeit.’36

36  stukroodvlees.nl/wees-voorzichtig-bij-koppelen-van-
opvattingen-over-homoseksualiteit-aan-etniciteit/ 

http://stukroodvlees.nl/wees-voorzichtig-bij-koppelen-van-opvattingen-over-homoseksualiteit-aan-etniciteit/
http://stukroodvlees.nl/wees-voorzichtig-bij-koppelen-van-opvattingen-over-homoseksualiteit-aan-etniciteit/
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Veiligheid en geweld 

Wanneer homoseksualiteit niet geaccepteerd wordt, 
kan dit leiden tot pestgedrag, schelden en geweld. 
Op de pestthermometer van stichting de Kindercon-
sument staat ‘homo’ als scheldwoord sinds 2014 
onafgebroken op nummer 1.37 Wanneer woorden 
als ‘flikker’, ‘homo’ of ‘gay’ negatief worden gebruikt, 
heeft dat een negatief effect op de identiteitsvorming 
en de coming-out van jongeren met homoseksuele 
gevoelens.38 

In aanloop naar de Canal Parade ondervroeg Een-
Vandaag in 2016 26.000 Nederlanders over accep-
tatie van LHBT’s in ons land. De deelnemers aan de 
enquête vonden zichzelf heel tolerant: gemiddeld 
gaven ze zichzelf een 8,2. Zeven op de tien (68%) 
vinden dat het goed gesteld is met de homoaccep-
tatie in ons land. Toch geeft een kwart (23%) aan dat 
ze moeite heeft met homoseksualiteit als het in het 
openbaar zichtbaar is. Ook geeft één op de vier (25%) 
aan het woord ‘homo’ wel eens als scheldwoord te 
gebruiken.39 

Minder tolerant
Uit hetzelfde onderzoek van EenVandaag blijkt dat 
LHBT’s zelf de indruk hebben dat de Nederlandse 
samenleving de afgelopen jaren minder homotole-
rant is geworden. De helft (51%) van de 1.600 onder-
vraagde LHBT’s ervaart dat het negatieve gedrag 

37  kinderconsument.wordpress.com/pestthermometer/ 

38  gay.nl/articles/225418/paul-homo-als-scheldwoord/ 

39  www.eenvandaag.nl/uploads/doc/Rapportage%20
onderzoek%20gay%20pride_1.pdf 

tegen LHBT’s is toegenomen. Volgens slechts  
2 procent is het negatieve gedrag afgenomen. 

Een kwart van de Nederlanders vindt dat het niet 
goed gaat met de acceptatie van LHBT’s. ‘De grapjes 
over homo’s worden weer scherper en harder. Veel 
allochtonen gebruiken het woord “homo” als scheld-
woord. Nederlanders zijn steeds minder openlijk 
tolerant’, aldus een ondervraagde. Drie op de tien 
(31%) hebben het afgelopen jaar zelf te maken gehad 
met negatieve incidenten vanwege hun geaardheid. 
Het gaat volgens hen dan vooral om opmerkingen, 
uitschelden en intimidatie. Zo geeft een kwart (26%) 
aan het afgelopen jaar uitgescholden te zijn en 15 
procent is bespuugd. 

Ook uit de LHBTI-monitor 2016 blijkt dat de veiligheid 
en veiligheidsbeleving van LHB’s, met name van 
lesbische vrouwen en homoseksuele mannen, nega-
tiever is dan die van heteroseksuelen. Lesbische en 
homoseksuele Nederlanders ervaren minder sociale 
cohesie in hun buurt, voelen zich onveiliger in hun 
buurt en op openbare plekken, ervaren meer res-
pectloos gedrag van onbekenden en hebben meer 
ervaring met geweld.40 Geweld tegen LHBT’s vindt 
overigens niet alleen in de openbare ruimte plaats, 
maar kan ook op school, werk of thuis plaatsvinden. 

40  Kuyper, L. (2016). LHBT-monitor 2016 Opvattingen over 
en ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele 
en transgender personen. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau.

https://kinderconsument.wordpress.com/pestthermometer/
https://gay.nl/articles/225418/paul-homo-als-scheldwoord/
http://www.eenvandaag.nl/uploads/doc/Rapportage%20onderzoek%20gay%20pride_1.pdf
http://www.eenvandaag.nl/uploads/doc/Rapportage%20onderzoek%20gay%20pride_1.pdf
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/LHBT_monitor_2016
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/LHBT_monitor_2016
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/LHBT_monitor_2016
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Aantal incidenten  
anti-LHBT-geweld
Uit het rapport Anti-homogeweld in Neder-
land van Segerink dat de Nationale Politie in 
januari 2015 publiceerde, blijkt dat in de perio-
de tussen 1 januari 2009 en september 2013 
769 keer geweld tegen homoseksuelen werd 
geregistreerd.41 In 60 procent van de gevallen 
vond het geweld in Amsterdam plaats. Dat 
laatste komt onder andere volgens het rapport 
omdat de hoofdstedelijke politie meer inspan-
ningen verricht om geweld tegen LHBT’s te 
registreren.

Een derde van de transgenders wordt maan-
delijks beledigd vanwege het transgender-zijn. 
Dat blijkt uit een steekproef van Transgender 
Netwerk Nederland.42 Ook heeft 43% in het 
afgelopen jaar ten minste één evident geweld-
dadig incident meegemaakt.

De daders
Het merendeel (92,7%) van de daders van an-
ti-LHBT-geweld is man. In onderzoek van de Natio-
nale Politie wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
‹autochtonen› en ‹allochtonen›, omdat in de politie-
registraties niet vastgelegd wordt wat de afkomst of 
etniciteit van een verdachte is. Wel is gekeken naar 
de nationaliteit van de verdachte en het geboorteland 
van de verdachte. Hieruit blijkt dat de meerderheid 

41  Segerink, R. (2013). Anti-homogeweld in Nederland. Analyse 
van (dreiging van) fysiek anti-homogeweld. Driebergen: Dienst 
Landelijke Informatie Organisatie. 

42  Felten, H., Boote, M. (2015). Feiten en cijfers op een rij; hand-
reiking LHBT-emancipatie. Utrecht: Movisie. 

van de verdachten alleen de Nederlandse nationali-
teit (61,8%) heeft. In 16,6 procent betreft het iemand 
met de Marokkaanse nationaliteit, meestal samen 
met de Nederlandse nationaliteit. Daarnaast is 5,5 
procent in het bezit van de Turkse nationaliteit, ook 
meestal samen met de Nederlandse nationaliteit.

Gezien het aandeel van deze bevolkingsgroepen, kun 
je uit dit onderzoek de conclusie trekken dat er ener-
zijds sprake is van een oververtegenwoordiging van 
vooral Marokkaanse en in mindere mate Turkse Ne-
derlanders, maar dat in absolute zin de daders vooral 
mensen met een Nederlandse achtergrond zijn.

Hierbij moet wel de opmerking gemaakt worden dat 
er waarschijnlijk sprake is van een vertekend beeld 
doordat er in Amsterdam veel actiever dan in de 
rest van het land wordt geregistreerd. Ook wijkt de 
bevolkingssamenstelling in Amsterdam sterk af van 
het landelijk gemiddelde. Daarnaast moet de aante-
kening worden gemaakt dat een verdachte niet altijd 
ook de dader is. 

Motief
De voornaamste achtergrond van anti-LHBT-geweld 
ligt in de opvattingen over en emoties met betrekking 
tot genderoverschrijdend gedrag zoals dat in homo-
seksueel gedrag tot uiting komt. Bijvoorbeeld een 
afkeer van vrouwelijk gedrag bij mannen en bedreigd 
voelen of bang zijn om versierd te worden door man-
nen. Deze opvattingen zagen onderzoekers van de 
Universiteit van Amsterdam (UvA) terug ongeacht 
de etniciteit van de dader.43 De conclusie van de UvA 
komt overeen met die uit internationale onderzoeken 
waaruit blijkt dat heteromannen agressief gedragen 
vertonen naar homoseksuelen wanneer zij zich be-
dreigd voelen in hum mannelijkheid.44 

43  Buys, L., G. Hekma, Duyvendak, J.W. (2009). Als ze maar van 
mij af blijven. Een onderzoek naar anithomoseksueel geweld 
in Amsterdam. Amsterdam: University Press Amsterdam. 

44  Bosson, J. K., Vandello, J. A., Burnaford, R. M., Weaver, J. R., 
& Arzu Wasti, S. (2009). Precarious manhood and displays of 
physical aggression. Personality and Social Psychology Bul-
letin, 35(5), 623-634. en Weaver, K. S., & Vescio, T. K. (2015). 
The justification of social inequality in response to masculini-
ty threats. Sex Roles, 72(11-12), 521-535.

https://www.movisie.nl/sites/default/files/LHBT-feiten-cijfers.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/LHBT-feiten-cijfers.pdf
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Zo bestaat ook bij een deel van de slachtoffers van 
antilesbischgeweld de indruk dat zij werden aange-
vallen omdat zij er ‘niet vrouwelijk’ genoeg uit zien. 
Tegelijkertijd zijn er slachtoffers die juist hebben 
ervaren dat ze aangevallen werden omdat de daders 
hun aantrekkelijk vonden en ‘mee wilden doen’.45 

De slachtoffers
Het merendeel van de slachtoffers heeft alleen een 
Nederlandse nationaliteit (75,3%).
Uit het rapport Anti-homogeweld in Nederland van 
Segerink blijkt dat onder de slachtoffers homosek-
suele Marokkaanse en in mindere mate Turkse Ne-
derlanders oververtegenwoordigd te zijn. 3,9 procent 
heeft naast de Nederlandse nationaliteit tevens de 
Marokkaanse nationaliteit en 1,2 procent van de 
slachtoffers heeft alleen de Marokkaanse nationali-
teit.46 Het aantal slachtoffers met een Turkse natio-
naliteit naast de Nederlandse bedraagt 1,7 procent. 
Het percentage met alleen de Turkse nationaliteit is 
1,5 procent. 

Toename van geweld?
Het aantal meldingen en aangiften van discriminatie 
en geweld tegen LHBT’s is de afgelopen jaren toege-
nomen van 428 in 2009 naar 1.574 in 2015.47 

45  Felten, H., Schuyf, J. (2011). Zoenen is gevaarlijk. Onderzoek 
naar geweld tegen lesbische vrouwen. Utrecht: Movisie.

46  Segerink, R. (2013). Anti-homogeweld in Nederland. Analyse 
van (dreiging van) fysiek anti-homogeweld. Driebergen: Dienst 
Landelijke Informatie Organisatie. 

47  www.volkskrant.nl/binnenland/is-het-nu-onveiliger-voor-
homo-s-op-straat-de-feiten-op-een-rij~a4482532/ 

Toch is volgens Hanneke Felten, die voor Movisie 
verschillende onderzoeken naar LHBT’s deed, niet 
uit de cijfers te achterhalen of er ook echt sprake 
is van een toename van geweld tegen LHBT’s. Zij 
schrijft48: ‘De politie heeft namelijk de afgelopen jaren 
gestimuleerd dat slachtoffers vaker aangifte doen 
van een incident en registreert deze incidenten nu 
vaker als anti-LHBT-geweld. Er is zelfs een speciaal 
team bij de politie actief gericht op de bestrijding 
van anti-LHBT-geweld: Roze in Blauw. Deze politie-
mensen zijn actief LHBT’s gaan benaderen om aan 
hen het belang van aangifte uit te leggen. Hierdoor 
zijn de cijfers over anti-LHBT-geweld mogelijk dus 
toegenomen. Maar dat betekent niet automatisch 
dat LHBT-geweld werkelijk is toegenomen.’49 In een 
rapport van de Universiteit van Amsterdam van Fed-
des en Jonas blijkt dat er veel vertrouwen in onder de 
Amsterdamse LHBT’s in Roze in Blauw. 

Wat volgens Felten door de jaren heen veranderd 
is, ‘is dat slachtoffers nu juist vaker zelf de (sociale) 
media opzoeken waardoor het kan lijken alsof het 
geweld toeneemt. Ook de maatschappelijke veront-
waardiging hierover is groter geworden. Kranten 
pakken incidenten soms groot op waar vroeger dit 
geweld vaak verborgen bleef voor de gemiddelde 
Nederlander.’

48  Felten, H. (2017). 5 vragen en antwoorden over geweld tegen 
homo’s, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders. Op 
de website van Movisie: www.movisie.nl/artikel/5-vragen-
antwoorden-over-geweld-tegen-homos-lesbische-vrouwen-
biseksuelen-transgenders. 

49  Felten, H. (2017). 5 vragen en antwoorden over geweld tegen 
homo’s, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders. Op 
de website van Movisie: www.movisie.nl/artikel/5-vragen-
antwoorden-over-geweld-tegen-homos-lesbische-vrouwen-
biseksuelen-transgenders. 
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Nederlandse paradox 
Socioloog Laurens Buijs spreekt in een artikel in De Correspondent over de Nederlandse paradox:50 ‘Neder-
landers zijn Europees koploper van de acceptatie, maar áls LHBTQIA’s dan onderling affectie tonen in het 
openbaar, wordt dat nog altijd als veel aanstootgevender gezien dan wanneer hetero’s dat doen.’

Buijs verwijst naar het onderzoek dat hij in 2007 deed naar geweld tegen homoseksuelen. ‘Voor dat on-
derzoek speurde ik in samenwerking met de politie ongeveer twintig daders op. In gesprekken zeiden zij 
homoseksualiteit te accepteren, het als vanzelfsprekend onderdeel van het moderne leven in Amsterdam 
te zien en spraken zij hun steun uit voor gelijkwaardigheid. [..] Maar na even doorvragen bleken zij aan deze 
acceptatie wel allerlei voorwaarden te verbinden: homo’s zijn oké, als ze maar niet te vrouwelijk doen, hun 
voorkeur niet te zichtbaar uitdragen en niet te seksueel zijn. Het geweld dat zij pleegden, werd vaak ingege-
ven door de confrontatie met homo’s die volgens hen niet aan deze voorwaarden voldeden.’

Dit gespleten gedrag is volgens Buijs niet voorbehouden aan plegers van geweld. De tolerante waarden 
van de seksuele revolutie blijken in de praktijk gepaard te gaan met het voortbestaan van gendernor-
men die gerust traditioneel genoemd kunnen worden. ‘En “vrouwelijke” homo’s, “mannelijke” lesbo’s en an-
deren die niet aan deze normen kunnen of willen voldoen, worden op scholen, sportclubs en werkvloeren 
op allerlei manieren uitgesloten. Deze uitsluiting komt natuurlijk vaak op subtielere manieren tot uiting dan 
via geweld. Maar het zijn juist subtiele grapjes, opmerkingen en gedragingen die een krachtig uitsluitings-
mechanisme vormen. En waar de uitsluiting vaak subtiel is, zijn de gevolgen voor de uitgeslotenen dat niet: 
zelfmoord, depressie en psychosomatische klachten komen onder LHBTQIA’s nog altijd veel vaker voor 
dan onder hetero’s.’

50  Buijs, L. op de Correspondent (2016). Hollandse homoacceptatie: je mag het wel zijn, maar je moet het niet te veel tonen.

https://decorrespondent.nl/4821/hollandse-homoacceptatie-je-mag-het-wel-zijn-maar-je-moet-het-niet-te-veel-tonen/1355304675978-9ef39f4c
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Voorspellers negatieve houding
Hanneke Felten (Movisie) ziet op basis van 
onderzoek naar het vergroten van de LHBT-
acceptatie onder vluchtelingen51, onderzoek 
naar de effectiviteit van interventies gericht op 
acceptatie van homoseksualiteit52 en onderzoek 
naar antidiscriminatie-interventies53 drie sterke 
voorspellers die bepalen hoe je je opstelt tegenover 
minderheden, waaronder LHBT’s: de perceptie van de 
sociale norm, de expliciete houding en de impliciete 
houding. ‘De expliciete houding is je mening en is iets 
wat je zou invullen op een vragenlijst. In Nederland 

51  Felten, H. (2016). Rainbows & Refugees. Verkennend 
onderzoek naar wat werkt bij het vergroten van de acceptatie 
van LHBT onder vluchtelingen. Utrecht Kennisplatform 
Integratie & Samenleving.

52  Felten, H., Emmen, M. & Keuzenkamp, S. (2015). Do the 
right thing: plausibiliteit van interventies voor acceptatie van 
homoseksualiteit. Utrecht: Movisie.

53  www.kis.nl/artikel/effectief-discriminatie-bestrijden-zo-doe- 
je-dat 

zijn we over het algemeen positief tegenover LHBT’s. 
Dat is de norm in de samenleving. De expliciete 
houding wordt hierdoor beïnvloed. Je impliciete 
houding is meer onbewust en is minder gevoelig 
voor de mening van de maatschappij. Het kan 
daarom zijn dat je in bijvoorbeeld een dronken bui 
je zelfcontrole verliest en je onderbuikgevoel de vrije 
loop laat.’

Als we met elkaar willen dat het negatieve gedrag 
tegenover LHBT’s – evenals tegenover andere min-
derheden – verandert, zullen we volgens Felten alle 
drie de voorspellers moeten aanpakken. 

https://www.kis.nl/publicatie/rainbows-refugees
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Conclusie

Homoseksuele gevoelens en contacten zijn van alle tijden en plaatsen. Dat geldt niet 
voor de homoseksuele identiteit en de acceptatie van homoseksualiteit. Onder invloed 
van het christendom werd homoseksualiteit als een zonde beschouwd die geregeld 
bestraft werd met de doodstraf.

Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw was er een snelle toename van de acceptatie 
van LHBT’s in Nederland. Dit resulteerde in beleid en wetgeving die de positie van 
LHBT’s versterkte. 

In vergelijking met andere Europese landen doet Nederland het goed als het gaat 
om acceptatie van LHBT’s. Over het algemeen denken vrouwen positiever over 
homoseksualiteit dan mannen, jongeren positiever dan ouderen, hogeropgeleiden 
positiever dan lageropgeleiden, religieuze personen negatiever dan zij die geen 
religie hebben en bewoners van stedelijke gebieden positiever dan bewoners op het 
platteland. 

In het maatschappelijk debat gaat het vaak over acceptatie van LHBT’s onder 
Nederlanders met een migratieachtergrond. Daar ligt de acceptatie, zeker onder 
Turkse en Marokkaanse Nederlanders, lager dan onder autochtone Nederlanders, 
maar vaak weer iets hoger dan in Oost-Europese landen. Dat Nederlanders met een 
migratieachtergrond minder tolerant zijn tegenover homo’s lijkt niet veroorzaakt te 
worden door hun etnische achtergrond, maar eerder door een gemiddeld lagere 
opleiding en een sterkere religiositeit.

Hoewel de meeste Nederlanders verklaren homoseksualiteit te accepteren, blijken ze 
in de praktijk moeite te hebben met homoseksuele uitingen. ‘Homo’ is nog steeds het 
populairste scheldwoord en LHBT’s zijn zich niet veiliger gaan voelen. 

De laatste jaren wordt vaker melding gemaakt van geweld tegen LHBT’s, maar of 
er ook sprake is van een toename van anti-LHBT-geweld valt niet te zeggen. Er is 
onder de slachtoffers en de daders sprake van een oververtegenwoordiging van 
vooral Marokkaanse en in mindere mate Turkse Nederlanders. In absolute zin zijn de 
daders en slachtoffers van geweld tegen LHBT’s vooral mensen met een Nederlandse 
achtergrond. De motieven van de daders zijn, ongeacht hun achtergrond, ongeveer 
hetzelfde. 
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