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Voorwoord

De acceptatie van homoseksualiteit is in Nederland in de afgelopen decennia onmis-
kenbaar toegenomen. Er zijn echter wel grenzen aan die acceptatie. Homoseksuele 
vrouwen en mannen moeten zich vooral ‘normaal’ gedragen en niet publiekelijk 
uiting geven aan hun seksuele voorkeur. Dit is heel kort samengevat de belangrijkste 
conclusie uit de recente publicatie Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Neder-
land (Keuzenkamp et al. 2006). Ten behoeve van dit onderzoek hebben Lisette Kuyper 
en Floor Bakker van de Rutgers Nisso Groep een literatuurstudie verricht. Het doel 
daarvan was een overzicht te bieden van attitudeonderzoek over homoseksualiteit 
in de afgelopen tien jaar. Het ging daarbij niet om het beschrijven van getalsmatige 
ontwikkelingen, maar vooral om inzicht te krijgen in wat eigenlijk begrepen moet 
worden onder homonegativiteit – of neutraal geformuleerd: wat voor dimensies er 
zijn bij de houding tegenover homoseksualiteit. Ook de verklaringen voor een nega-
tieve attitude en de gevolgen ervan zouden aan bod moeten komen.

Dit werkdocument bevat het verslag van die literatuurstudie. Het verslag is vooral 
inventariserend, niet analyserend. Op een rij wordt gezet wat door verschillende 
onderzoekers over de genoemde kwesties te berde is gebracht. Omdat er in Neder-
land relatief weinig onderzoek hiernaar is gedaan, gaat het werkdocument vooral 
over buitenlands en daarbinnen vooral om Amerikaans onderzoek. Hoewel er 
overeenkomsten zijn tussen Nederland en de Verenigde Staten in aspecten die onder-
scheiden kunnen worden bij de houding tegenover homoseksualiteit, zijn er in de 
determinanten ervan en in de gevolgen van homonegativiteit voor homoseksuelen, 
ook belangrijke culturele verschillen. Het overzicht dat de literatuurstudie oplevert 
hoeft daarom niet per defi nitie altijd even goed van toepassing te zijn op de Neder-
landse situatie.

Prof. dr. Saskia Keuzenkamp
(Hoofd onderzoeksgroep Emancipatie, Jeugd en Gezin 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau)
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1 Inventarisatie van bestaande kennis

In het kader van de voorbereidingen van het onderzoek naar de houding van de 
Nederlandse bevolking tegenover homoseksualiteit (Keuzenkamp et al. 2006), is 
een literatuurstudie verricht om na te gaan wat reeds bekend is over die attitude. De 
reden daarvan is dat recent kritiek werd geuit op de beperkte manier waarop daar-
naar in Nederlandse bevolkingsonderzoeken is gekeken (zie onder andere Van Wijk 
et al. 2005, Sandfort 2005). De schijnbare steeds positievere attitude van de Neder-
landse bevolking zou volgens hen in contrast staan met homonegatieve ervaringen 
van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Volgens de onderzoekers komt 
dat doordat de onderzoeken zich alleen richten op traditionele vormen van homo-
negativiteit, zoals expliciete ideeën en opvattingen van homoseksualiteit als zonde 
of ziekte. De vragen zijn vaak erg extreem (bv. ‘homoseksuelen moeten uit de maat-
schappij verwijderd worden’). Meer moderne homonegativiteit zou daarbij over het 
hoofd worden gezien. Daarmee doelen de onderzoekers op meer abstracte en minder 
manifeste vormen van homonegativiteit. Het zou dan gaan om vaak onbedoelde, 
moeilijk te observeren uitspraken ten opzichte van homoseksualiteit die wel dege-
lijk als negatief op te vatten zijn. Een voorbeeld dat wordt genoemd is de uitspraak: 
‘homoseksuelen overdrijven het belang van hun seksuele voorkeur’.

Bij aanvang van het project bestond dan ook behoefte om meer systematisch na 
te gaan wat eigenlijk onder de attitude ten aanzien van homoseksualiteit begrepen 
moet worden. In het verlengde daarvan is eveneens bezien hoe een negatieve attitude 
te verklaren valt en wat de gevolgen ervan zijn. De vragen die centraal staan in deze 
literatuurstudie zijn de volgende:
– Hoe wordt de houding tegenover homoseksualiteit geduid: welke termen 

zijn gangbaar en wat voor aspecten aan de homonegatieve houding worden 
onderscheiden?

– Is het karakter van homonegativiteit veranderd in de afgelopen decennia, en is er 
tegenwoordig veeleer sprake van ‘moderne homonegativiteit’?

– Hoe valt een negatieve attitude te verklaren; wat voor functies vervult een 
dergelijke attitude voor de eigenaar daarvan?

– Wat zijn de gevolgen van homonegativiteit voor homoseksuele mannen en 
vrouwen?

De literatuurstudie heeft vooral een beschrijvend karakter. Er is in het verslag nau-
welijks sprake van kritische refl ectie. De uitkomsten van onderzoeken worden weer-
gegeven zoals dat in de bronnen gebeurt. Dit werkdocument dient dan ook vooral als 
naslagwerk, dat weergeeft wat er tot op heden (begin 2006) in de wetenschappelijke 
literatuur over attitudes tegenover homoseksualiteit is geschreven.

Omdat de houding van individuen centraal staat, richt de studie zich vooral op de 
psychologische literatuur. Er is met name gekeken naar literatuur waarin empirische 
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10 Inventarisatie van bestaande kennis

resultaten worden gepresenteerd, en minder naar beschouwende literatuur. Meer 
sociologische en institutionele literatuur over homonegativiteit in de samenleving 
blijft buiten beschouwing. Ook de historische context en ontwikkelingen binnen de 
homocultuur zelf blijven buiten beschouwing. Het is weliswaar aannemelijk dat er in 
de praktijk een wisselwerking tussen deze laatste en de attitude in de bevolking zal 
bestaan, maar analyse daarvan valt buiten het bestek van dit onderzoek.

Het stuk leunt bovendien voor een groot deel op buitenlands en met name 
Angelsaksisch onderzoek. De reden daarvan is dat er in Nederlandse (en andere) 
wetenschappelijke geschriften weinig over dit thema is gepubliceerd. Het beeld dat 
resulteert is als gevolg daarvan sterk Amerikaans gekleurd, hetgeen niet per defi nitie 
geldig hoeft te zijn voor de Nederlandse situatie.

De literatuurstudie is uitgevoerd in juli 2005 met behulp van Psychinfo en de cata-
logus van de Rutgers Nisso Groep. Verder is de literatuur-search aangevuld via refe-
renties uit andere artikelen. De termen en selectiecriteria die zijn gebruikt staan in 
tabel 1.1. Dit leverde zo’n 1500 artikelen op. De periode die is onderzocht liep van 
1995 tot juli 2005.

Tabel 1.1
Woorden die gebruikt zijn in de literatuur-search

terma in combinatie meta

homofobie, heteronormativiteit, seksueel stigma, 
 heteroseksisme, seksueel vooroordeel, homo-
negativisme, homodiscriminatie, homoseksisme, 
antihomo

homofobie, heteronormativiteit, seksueel stigma, 
heteroseksisme, seksueel vooroordeel,
homonegativisme, homodiscriminatie,
homoseksisme, antihomo

oorzaak, achtergrond, reden, verklaring, correlaat, 
factor, determinant, gevolg, consequentie, effect, 
resultaat, modern, subtiel, bedekt, indirect 

seksisme, racisme modern, subtiel

minderheidsstress, gezondheid homo

Herek, Meyer, Raja, Stokes,  Morrison, 
Crocker, Wright, Massey 

a De woorden zijn zowel in het Nederlands als Engels gebruikt, enkelvoud en meervoud.

De opbouw van dit werkdocument is als volgt. Allereerst zal worden ingegaan op de 
gangbare terminologie en zullen verschillende vormen van homonegativiteit worden 
besproken. Vervolgens komt de vraag naar de overgang naar meer moderne vormen 
van homonegativiteit aan bod. Daarna gaan we in op de verklaringen voor een homo-
negatieve attitude en ten slotte op de gevolgen ervan voor homoseksuele mannen en 
vrouwen.
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2 Een typologie van de houding ten opzichte van 
homoseksualiteit

2.1 Termen en vormen

De negatieve attitude ten opzichte van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen 
wordt vaak in het algemeen aangeduid als homofobie. Om verschillende redenen is 
het gebruik van deze term echter niet gelukkig (zie onder andere: Herek 1984, 1988; 
Innala 1995; Kite 1994; Mayfi eld 2001; Sandfort 2005; Szymanski 2004). De term 
homofobie suggereert dat er sprake is van irrationele, disfunctionele, intense angst 
voor homoseksuele vrouwen en mannen. Dit is meestal niet het geval bij mensen die 
een negatieve houding hebben ten opzichte van homoseksualiteit. Vaak zien betrok-
kenen hun afkeer niet als disfunctioneel, en ook niet als iets waar ze vanaf willen. 
Ook is er dikwijls niet zozeer sprake van angst als wel van afkeuring, vijandigheid 
of onbegrip. Mensen met een bepaalde fobie staan erom bekend dat zij datgene 
waar zij bang voor zijn, mijden (bv. spinnen, hoogtes, kleine ruimtes, enz.). Ook dit 
hoeft in het geval van ‘homofobie’ niet zo te zijn: contact met homoseksuelen wordt 
weliswaar soms vermeden, maar ook juist opgezocht (bv. bij het zogenaamde ‘poten-
rammen’ op de baan). Tot slot wordt door het gebruik van het woord homofobie het 
verschijnsel tot een individueel probleem gemaakt. De focus ligt zo op wat er mis is 
met een individu, in plaats van dat er rekening gehouden wordt met de sociale, cultu-
rele en maatschappelijke factoren die ook een belangrijke rol spelen.

In de voorliggende studie wordt de negatieve attitude ten opzichte van lesbische 
vrouwen en homoseksuele mannen ‘homonegativiteit’ genoemd. Hiermee bedoelen 
we de negatieve houdingen, meningen, gedachtes en opvattingen over homoseksu-
aliteit.1 In deze literatuurstudie hebben we ons met name gericht op de individuele 
attitude. Sociale, culturele en maatschappelijke uitingen van de attitude ten opzichte 
van homoseksualiteit (bv. door religieuze instanties en de media) worden hier verder 
buiten beschouwing gelaten. De attitude kan betrekking hebben op verschillende 
inhoudelijke gebieden (wettelijk, moreel, sociaal enz.). Er zijn ook verschillende 
manieren waarop de houding tot uiting kan worden gebracht en er bestaan verschil-
lende gradaties in homonegativiteit. Het gaat bij dit laatste om het onderscheid 
tussen directe, openlijke uitingen en subtielere of minder directe uitingen van 
homonegativiteit. Voorbeelden van waarover het kan gaan zijn: gelijke rechten voor 
homoseksuelen, de morele aanvaardbaarheid van homoseksualiteit en iemands hou-
ding ten opzichte van persoonlijk contact met homoseksuele vrouwen en mannen. 
Op deze verschillende gebieden kan men meer of minder (subtiel) reageren. Zo kan 
iemand homoseksualiteit openlijk afkeuren door te zeggen dat hij of zij homoseksu-
aliteit walgelijk vindt, of minder direct zijn door aan te geven dat men homoseksuali-
teit prima vindt, maar er niet steeds mee te maken wil krijgen.
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12 Een typologie van de houding ten opzichte van homoseksualiteit

Om een overzicht te geven wat voor een verschillende vormen van houdingen ten 
opzichte van homoseksualiteit er zijn en inhoudelijke voorbeelden hiervan aan te 
kunnen dragen, wordt de indeling van Wright (2000) geschetst. Wright spreekt van 
een continuüm van houdingen tegenover homoseksuelen en onderscheidt daarbij vijf 
posities: homofobie, tolerantie, heteroseksisme, acceptatie, en waardering en steun. 
Deze zullen hieronder worden besproken. Er zijn verschillende kanttekeningen te 
plaatsen bij de indeling van Wright,2 maar als kapstok om de verschillende soorten 
houdingen ten opzichte van homoseksualiteit te ordenen en inhoudelijk te bespreken 
is zij toch wel interessant.

2.2 De typologie van Wright

In deze paragraaf wordt de typologie van Wright besproken. De vijf verschillende 
houdingen tegenover homoseksualiteit die zij onderscheidt komen aan bod en 
worden geïllustreerd aan de hand van voorbeelden. Ook geven we illustraties van 
Nederlandse en buitenlandse onderzoeken die hierop betrekking hebben.

Homofobie
De eerste vorm van homonegativiteit die Wright (2000) onderscheidt, is homofobie. 
Dit is een openlijke, duidelijke afkeer ten opzichte van homoseksuele vrouwen en 
mannen (Worthington et al. 2005; Wright 2000). Mensen die homofobisch zijn, 
hebben vaak ook een hekel aan andere sociale minderheden (Guidon et al. 2003; 
Perez-Lopez et al. 2001; Morrison 2003; Wright 2000).

Men kan op verschillende inhoudelijke gronden openlijk negatief zijn over homo-
seksualiteit. Zo kan de afkeuring bijvoorbeeld betrekking hebben op het afkeuren 
van homoseksualiteit in het algemeen. Voorbeelden hiervan zijn ‘ik keur mannelijke 
homoseksualiteit af’ of ‘lesbische seksualiteit past gewoon niet in onze samenle-
ving’ (Van de Meerendonk et al. 2003). Verder kan de afkeuring betrekking hebben 
op homoseks. Dit komt naar voren in stellingen als: ‘seks tussen twee mannen is 
gewoon simpelweg verkeerd’ en ‘seks tussen twee lesbische vrouwen is walgelijk’ 
(Van de Meerendonk et al. 2003). Ook kan men ten aanzien van gelijke rechten voor 
homo- en heteroseksuele vrouwen en mannen een negatieve attitude hebben. Men 
kan bijvoorbeeld vinden dat het homohuwelijk moet worden afgeschaft. Tot slot kan 
men een negatieve mening hebben over het hebben van contact met homoseksuele 
vrouwen en mannen. Iemand wil dan bijvoorbeeld geen homoseksueel stel als buren, 
of een lesbische lerares voor zijn of haar kinderen.

Tolerantie
De tweede vorm van homonegativiteit die Wright (2000) onderscheidt, noemt zij 
tolerantie. Homoseksualiteit wordt openlijk goedgekeurd, maar wel als minderwaar-
dig aan heteroseksualiteit gezien. Homoseksuele vrouwen en mannen worden geto-
lereerd, waarbij tolereren in feite neerkomt op het verdragen van hun aanwezigheid 
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13Een typologie van de houding ten opzichte van homoseksualiteit

in de samenleving. Tolerante mensen zijn niet openlijk homonegatief, maar ze zien 
heteroseksualiteit als superieur.

Een voorbeeld waaruit blijkt dat veel heteroseksuelen homoseksualiteit toch als 
iets minders zien is het gebruik van het woord ‘homo’ als scheldwoord. Uit onder-
zoek van Plummer (2001) en Kite en Whitley (1998) blijkt dat men ‘homo’ een van de 
ergste beledigingen vindt die je als man kunt krijgen. Ook in Nederland wordt het 
woord homo (of aanverwante termen als fl ikker, nicht, pot, lesbo of poot) frequent 
als scheldwoord gebruikt en als zware belediging opgevat (Van Lisdonk 2004; Over-
beek en Renkens 1998; De Vries 1998). Vaak wordt hiermee niet zozeer het homo-
seksuele gedrag afgekeurd en openlijk uiting gegeven aan een negatieve houding 
ten opzichte van homoseksuele vrouwen en mannen, maar meer het vertonen van 
gedrag dat volgens de geldende normen niet bij iemands sekse past bestraft. Het 
blijkt bijvoorbeeld dat op de leeftijd waarop kinderen voor het eerst het woord homo 
als scheldwoord gaan gebruiken, dat woord helemaal niet geassocieerd wordt met 
seksuele oriëntatie of seksualiteit. Het woord wordt dus niet gebruikt om open-
lijk uitdrukking te geven aan een antihomoseksuele ideologie, maar meer in het 
algemeen voor elke jongen die rustiger, slimmer of artistieker is en niet energiek 
meedoet aan teamsporten en in hun ogen dus minderwaardig is (Plummer 2001; 
Redman 2000). Het scheldwoord ‘homo’ is een onderdeel van de dagelijkse taal, en 
in die taal liggen de impliciete assumpties van wat mogelijk en gewenst is (Schope 
en Eliason 2000). Het gebruiken van het woord ‘homo’ als scheldwoord voor iemand 
die als minderwaardig wordt gezien impliceert dat homoseksualiteit minderwaar-
dig is.

Heteroseksisme
Wright (2000) noemt de derde positie op het continuüm van attitudes tegenover 
homoseksuelen heteroseksisme. Deze houding kenmerkt zich niet door een 
negatieve attitude ten opzichte van homoseksualiteit, maar door een geheel hete-
roseksuele kijk op de wereld. Heteroseksualiteit wordt als norm gezien. Met homo-
seksualiteit wordt geen rekening gehouden en als er wel onderscheid wordt gemaakt, 
dan wordt homoseksualiteit tegen de heteroseksuele norm afgezet. Mensen keuren 
homoseksualiteit niet af en staan niet negatief ten opzichte van homoseksuele vrou-
wen en mannen, maar houden er geen rekening mee dat sommige mensen niet hete-
roseksueel zijn. Heteroseksisme komt tot uiting in taal, interacties, media, wetten 
en politiek (Herek 1996). Doordat het lijkt alsof heteroseksualiteit de enige vorm van 
seksualiteit is, worden andere vormen van seksualiteit onzichtbaar (Buston en Hart 
2001). Door aan te nemen dat iedereen heteroseksueel is, wordt niet tegemoet geko-
men aan de behoeftes, gevoelens en ervaringen van lesbische vrouwen en homosek-
suele mannen (Garnets en Kimmel 2003).

In dagelijkse sociale interacties blijkt heteroseksisme bijvoorbeeld uit de aan-
name dat iedereen die je ontmoet heteroseksueel is (Sandfort 2005). Verder worden 
homoseksuele relaties en seks vaak in heteroseksistische termen geïnterpreteerd en 
benaderd. In relaties gaat men ervan uit dat de ene partner de rol van het ‘mannetje’ 
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14 Een typologie van de houding ten opzichte van homoseksualiteit

op zich neemt, en de ander de rol van het ‘vrouwtje’ (Overbeek en Renkens 1998; Van 
Lisdonk 2004).

Acceptatie
De vierde positie op het continuüm die Wright onderscheidt, noemt zij acceptatie 
(Wright 2000). Hierbij accepteren mensen homoseksualiteit volledig en bewust, en 
zien zij homoseksuele vrouwen en mannen als gelijk aan heteroseksuele vrouwen en 
mannen. Ze ontkennen ieder verschil tussen hen en realiseren zich niet dat lesbische 
vrouwen en homoseksuele mannen in deze maatschappij een minderheidspositie 
innemen en soms gediscrimineerd worden. Ze minimaliseren diversiteit en onder-
kennen ook de heteroseksuele privileges niet. Er is nog weinig onderzoek gedaan 
naar de acceptatievorm van de houding ten opzichte van homonegativiteit.

Simoni en Walters (2001) stellen dat heteroseksuele vrouwen en mannen privile-
ges hebben omdat zij de meest voorkomende seksuele oriëntatie hebben, maar dat de 
meeste heteroseksuelen hier nooit bij stilstaan. Heteroseksuele privileges bestaan er 
onder andere uit dat wetten altijd rekening houden met hun situatie en zij dus zelden 
hierdoor benadeeld worden. Ook kunnen heteroseksuele vrouwen en mannen overal 
met een groep gelijkgestemden in een sociale setting zitten zonder aangekeken te 
worden. Zij kunnen sociale acceptatie verwachten en hoeven hier niet eens bij stil 
te staan. Tot slot worden ze zelden conform het stereotype van de groep waartoe ze 
behoren beoordeeld en hoeven ze zich geen zorgen te maken over de positie van hun 
groep in de maatschappij. Veel heteroseksuelen zijn zich niet bewust van deze privi-
leges, en zien niet dat homoseksuelen daar niet van kunnen genieten. Dus hoewel zij 
bewust positief staan ten opzichte van homoseksuele vrouwen en mannen, erkennen 
zij niet eventuele problemen die homoseksuele mannen en lesbische vrouwen onder-
vinden doordat hun seksuele oriëntatie niet de meest gangbare is en een homoseksu-
ele oriëntatie soms als minderwaardig wordt beschouwd.

Homoseksualiteit wordt geaccepteerd, maar tegelijkertijd worden heteroseksuele 
privileges niet onderkend. Heteroseksualiteit blijft dus de norm, ook al wordt homo-
seksualiteit bewust positief beoordeeld. Deze houding komt tot uiting in uitspraken 
als ‘ze zijn net zo normaal als ik’ (waarbij heteroseksualiteit als norm en referentie-
kader wordt gebruikt).

Zoals gezegd wordt er geen recht gedaan aan de minderheidspositie die homo-
seksuele vrouwen en mannen in de maatschappij innemen. Men vindt het oprichten 
of handhaven van speciale voorzieningen voor homoseksuele vrouwen en mannen 
daarom ook niet nodig. Hier wordt dan bijvoorbeeld geen subsidie voor gegeven. 
Doordat men homoseksuele vrouwen en mannen gelijk stelt met heteroseksue-
len worden de verschillen veronachtzaamd en met name de gelijkheid benadrukt. 
Homocafés, de gay games, openbare seksplekken en bijvoorbeeld ‘roze’ verzorgings-
tehuizen worden als overbodig beschouwd. Zo is in het onderzoek van Van Wijk et al. 
(2005) 22% het eens met de stelling ‘documentaires op tv vind ik onnodig’.
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Waardering en steun
De vijfde uitingsvorm van de attitude ten opzichte van homoseksualiteit van Wright 
(2000) is waardering. Deze vorm kenmerkt zich door een waardering van seksuele 
diversiteit in de maatschappij. Mensen erkennen de verschillen die er tussen homo-
seksuelen en heteroseksuelen kunnen bestaan (doordat zij opgroeien in de minder-
heidspositie), respecteren deze verschillen en moedigen de acceptatie hiervan aan. 
Zij zijn ook voorstander van speciale voorzieningen voor homoseksuele vrouwen en 
mannen (bv. kroegen of sportclubs) en positieve actie. Vaak staan degenen die waar-
dering hebben voor seksuele diversiteit ook positief ten opzichte van andere sociale 
minderheden.

Wright zelf noemt als voorbeeld de waardering en bewondering van sommige 
ouders van homoseksuele jongeren die zien waar hun kinderen mee te maken krij-
gen en hoe zij daar mee om leren gaan. Naar het voorkomen van waardering voor 
seksuele diversiteit is nog niet veel onderzoek gedaan. Worthington et al. (2005) 
ontwikkelden een schaal waarmee homonegativiteit gemeten kan worden en waarin 
er ook aandacht is voor de positieve attitudes. Uit de analyse kwamen kennis over de 
homogemeenschap (bv. het bekend zijn met de symbolen en de geschiedenis van de 
homobeweging) en een positieve attitude (het bereid zijn mee te lopen in een demon-
stratie tegen homonegativiteit en het dragen van symbolen die de strijd tegen homo-
negativiteit symboliseren) naast de negatieve attitudes als onafhankelijke factoren 
uit de bus. Hieruit blijkt dat een positieve attitude iets anders is dan het ontbreken 
van een negatieve attitude. Uit onderzoek van Schope en Eliason (2000) komt naar 
voren dat een positieve attitude ten opzichte van homoseksualiteit (de mening dat 
seksuele diversiteit een positieve bijdrage levert aan de maatschappij) gepaard gaat 
met de bereidheid op te treden tegen antihomoseksuele opmerkingen of grappen.

2.3 Discussie

Er zijn verschillende vormen en gradaties mogelijk in de houding ten opzichte van 
homoseksualiteit en verschillende inhoudelijke gebieden waarop deze tot uiting 
kunnen komen. Om dit te illustreren is hier de indeling van Wright gepresenteerd 
(2000). De indeling is echter niet absoluut en/of exclusief. De bezwaren tegen de 
indeling zijn reeds kort aan bod gekomen (zie voetnoot 2). Er vallen echter ook nog 
tal van inhoudelijke vragen te stellen. Zo kan men zich afvragen of het afkeuren van 
gelijke rechten een vorm van openlijke afkeuring van homoseksualiteit (homofobie) 
is. Of gaat het er dan meer om dat iemand homoseksualiteit niet bezwaarlijk vindt, 
maar het niet gelijk wil stellen aan heteroseksualiteit (tolerantie)? Is het tegenhouden 
van adoptie door homostellen een vorm van tolerantie omdat men heteroseksualiteit 
hier beter geschikt voor acht, of is het een vorm van heteroseksisme, waarbij als van-
zelfsprekend wordt aangenomen dat een kind een moeder en een vader nodig heeft 
om een goede opvoeding te krijgen? Bestaat er niet ook een positie waarbij mensen 
een positieve houding innemen, zonder dat zij voorstander zijn van specifi eke maat-
regelen en voorzieningen voor homoseksuelen?
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Deze vragen kunnen met de geschetste typologie en zonder nader onderzoek niet 
worden beantwoord. Het voorgaande stuk is vooral bedoeld om weer te geven dat 
er tal van gradaties bestaan in de mate waarin men homoseksualiteit accepteert en 
op welke gebieden dit kan spelen. Wat in elk geval duidelijk is, is dat de attitude ten 
opzichte van homoseksualiteit complexer in elkaar zit dan de meeste surveys tot nu 
toe hebben gemeten. Daar zijn wel vaak stellingen in opgenomen uit de categorie 
homofobie (bv. ‘homoseksuelen moeten uit de maatschappij verwijderd worden’ in 
oudere edities van het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland (scp)). In som-
mige grootschalige onderzoeken zijn ook vragen uit de categorie tolerantie opgeno-
men (bv. ‘televisiepersoonlijkheden zouden zich minder openlijk als homoseksueel 
moeten gedragen’). Maar er worden zelden of nooit vragen opgenomen over een 
heteroseksistische, accepterende of waarderende en steunende houding ten opzichte 
van homoseksualiteit. Alleen in kleinschaligere onderzoeken zijn wel andere uit-
spraken opgenomen over die aspecten (Van Wijk et al. 2005), maar een breed beeld 
van de houding van de bevolking in al zijn complexiteit en van de verschillende 
dimensies die daarbij kunnen worden onderscheiden valt op basis van de beschik-
bare literatuur en onderzoeken niet te geven.
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Noten

1 Onder homonegativiteit wordt soms een breder scala aan negatieve uitingen ten 
opzichte van homoseksuele mannen en vrouwen verstaan. Dan vallen ook antihomo-
seksuele gedragingen (zoals geweld) en emoties onder de defi nitie. Wij beperken ons in 
het huidige onderzoek echter tot de attitude ten opzichte van homoseksualiteit.

2 De indeling van Wright is nooit empirisch onderzocht. Hij is ook nog nooit, voor zover 
wij weten, in een andere vorm dan in de dissertatie van Wright gepubliceerd. Verder 
lijkt een indeling in fasen niet terecht. Dit suggereert dat homonegativiteit zich via vast-
staande stappen moet ontwikkelen en afnemen totdat iemand een positieve houding 
heeft ten opzichte van homoseksualiteit. Deze suggestie is niet alleen normatief, maar 
ook nooit aangetoond in andere onderzoeken. Verder kan men tegelijk in verschillende 
fasen zitten. Iemand kan bijvoorbeeld bewondering hebben voor een leraar die openlijk 
homoseksueel is, maar tegelijkertijd het idee van homoseks afkeuren. Ook kan hetero-
seksisme misschien beter als maatschappelijk verschijnsel worden benaderd, in plaats 
van als individuele mening.
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3 Moderne homonegativiteit

3.1 Inleiding

Nederland wordt wel als gidsland van de homo-emancipatie gezien. In vergelijkend 
onderzoek tussen verschillende landen komen Nederlanders uit de bus als degenen 
met de minst negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit (Sandfort 2005). 
Zo blijkt uit een onderzoek van Van de Meerendonk et al. (2003) dat slechts 10% van 
de bevolking een duidelijk negatieve attitude heeft ten aanzien van lesbische vrou-
wen en homoseksuele mannen. De vraag is echter wat de overige 90% vindt.

Geïnspireerd door nieuwe inzichten over racisme en seksisme zijn onderzoekers 
op zoek gegaan naar de vraag of er zoiets bestaat als moderne homonegativiteit. 
Alvorens daarop in te gaan wordt eerst kort ingegaan op literatuur over ontwikkelin-
gen op het gebied van racisme en seksisme.

3.2 Modern racisme en seksisme

In de jaren tachtig is er door Amerikaanse onderzoekers een tegenstrijdigheid aan-
gekaart tussen de uitkomsten van de publieke opinie polls en de dagelijkse situatie. 
De polls laten een toename in acceptatie van Afro-Amerikanen zien, maar degenen 
die strijden voor gemengde scholen ondervinden intense weerstand (McConahay et 
al. 1981). Ook Morrison et al. (in review) stellen dat de polls positiever worden, maar 
dat de Afro-Amerikanen zelf aangeven dat er nog wel discriminatie plaatsvindt. Cij-
fers geven inderdaad aan dat ze nog steeds worden achtergesteld bij verkiezingen en 
personeelselecties (zie onder andere Morrison et al., in review). De weerstand wordt 
onderbouwd op basis van non-racistische gronden. De mening dat ‘zwarten dommer 
zijn dan blanken’ wordt niet meer openlijk geuit, maar men vindt wel dat ze meer 
geld en aandacht krijgen dan ze verdienen. Het lijkt erop dat de onderwerpen ver-
anderd zijn, maar dat de onderliggende negatieve gevoelens hetzelfde zijn gebleven 
(McConahay et al. 1981; Morrison et al., in review). Mensen zijn zich ervan bewust 
dat het openlijk uiten van discriminerende, negatieve denkbeelden over Afro-Ame-
rikanen niet gewenst is. Omdat racisme zo duidelijk gedefi nieerd lijkt, worden de 
nieuwe uitingen echter niet als racisme gezien.

McConahay et al. hebben een nieuwe schaal ontworpen die ‘modern’ racisme 
moet meten. Deze schaal blijkt inderdaad samen te hangen met negatieve gevoelens 
over Afro-Amerikanen en racistisch stemgedrag. Uit het onderzoek blijkt ook dat 
deze schaal niet gevoelig is voor sociale wenselijkheid: bij de traditionele vorm wordt 
de attitude positiever als de lijst wordt uitgedeeld door een Afro-Amerikaan dan door 
een blanke, bij de moderne vorm gebeurt dit niet. Blijkbaar hebben mensen bij deze 
vorm van racisme minder de behoefte het te verhullen, omdat zijzelf hun mening niet 
als racistisch zien.
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In de jaren negentig is het concept van modern racisme toegepast op seksisme. Beide 
groepen worden door blanke mannen gezien als inferieur, afhankelijk en minder 
geschikt voor bepaalde posities (Morrison 2003). Ook op het gebied van seksisme 
bestaat er een verschil tussen de opinie polls en de werkelijkheid. Opinie polls laten 
zien dat er steeds minder sprake van seksisme is, maar ondertussen zijn nog steeds 
de rollen binnen het gezin niet eerlijk verdeeld, hebben mensen toch liever een man 
als baas en verdienen vrouwen minder dan mannen in vergelijkbare functies (Conn 
et al. 1999; Swim et al. 1995). Door de sociale druk om niet seksistisch te zijn, geven 
mensen geen openlijk seksistische denkbeelden meer toe, maar ondertussen wordt 
daar nog wel naar gehandeld. Op basis van de theorieën en meetinstrumenten voor 
modern racisme ontwikkelden Swim et al. de moderne seksisme schaal. Deze schaal 
hangt samen met seksistisch stemgedrag en voorspelt seksistisch gedrag beter dan 
de traditionele schalen.

Glick et al. (2002) en Glick en Fiske (1996) onderscheiden bij seksisme twee 
vormen: vijandig en goedgezind (benevolent) seksisme. Vijandig seksisme is de oude 
vorm van seksisme (een openlijk negatieve attitude ten opzichte van vrouwen). 
Goedgezind seksisme is een moderne vorm van seksisme. Iemand die goedgezind 
seksistisch is ziet vrouwen als iets om van te houden, te koesteren en als perfecte 
aanvulling op de mannen. Er worden dus positieve kenmerken aan vrouwen toege-
dicht. Dit is volgens Glick et al. ook een vorm van seksisme, omdat het vrouwen blijft 
afspiegelen als het zwakke geslacht. Goedgezind seksisme houdt dus de hiërarchie 
van de seksen in stand. Het rechtvaardigt de hogere status die mannen in de maat-
schappij hebben. Het blijkt dat landen waar de bevolking slechter scoort op de maat 
van goedgezind seksisme, vrouwen slechter af zijn op het gebied van opleiding en 
carrière (Glick et al. 2002). Ook Swim et al. (2004) geven aan dat moderne versies van 
seksisme te maken hebben met paternalisme.

3.3 Moderne homonegativiteit

Er zijn verschillende parallellen te trekken tussen racisme/seksisme en homonega-
tiviteit. Ten eerste is bij alle drie de verschijnselen sprake van één groep die zich als 
superieur tegenover de andere groep plaatst (blank vs. zwart, man vs. vrouw, hetero 
vs. homo) (Herek 2003). De andere groep wordt gezien als inferieur, afhankelijk en 
niet geschikt voor bepaalde posities in de maatschappij (Morrison 2003). Ten tweede 
bestaat er een correlatie tussen de verschillende attitudes: degenen die homoseksu-
aliteit afkeuren, zijn ook vaak minder positief over vrouwen en allochtonen (Guidon 
et al. 2003; Perez-Lopez et al. 2001; Morrison 2003; Wright 2000). Ook is het de laat-
ste jaren niet meer sociaal wenselijk om homoseksualiteit, vrouwen of allochtonen 
af te keuren (Aberson 2003; Burridge 2004; Crocker et al. 1998). Het is not done om 
openlijk homoseksuelen, vrouwen of allochtonen te discrimineren. Tot slot is net als 
bij racisme en seksisme ook bij homonegativiteit sprake van een verschil tussen de 
uitslagen van de opinie polls en de dagelijkse werkelijkheid.

Uit zowel Nederlands als buitenlands onderzoek komt naar voren dat de atti-

Homoseksualiteit_1.indd   Sec5:19 15-12-2006   14:13:40



20 Moderne homonegativiteit

tude ten opzichte van homoseksualiteit positiever wordt (Morrison en Morrison 
2002; Meerendonk en Scheepers 2004). Tegelijkertijd wordt het woord homo dage-
lijks als scheldwoord gebruikt, wordt er op scholen met regelmaat antigay graffi ti 
aangetroffen, blijft heteroseksualiteit als norm gehandhaafd, vindt een deel van 
de bevolking dat homoseksuelen niet zouden mogen trouwen of kinderen krijgen, 
vindt er nog steeds antihomoseksueel geweld plaats, willen mensen zelf niet voor 
homo worden uitgemaakt of ermee geassocieerd worden, worden homoseksuele 
vrouwen en mannen gepest of buitengesloten en zijn heteroseksistische opmerkin-
gen en gedragingen aan de orde van de dag (zie onder andere Bos en Sandfort 1998; 
Coenders et al. 2004; Derriks en De Cat 1999; Gabriel et al. 2001; Van der Meer en 
Van den Boogaard 1995; Van Lisdonk 2004; Morrison en Morrison 2002; Picavet en 
Sandfort 2005; Sandfort en Vanwesenbeeck 2000; Snively et al. 2004; De Vries 1998; 
Worthington et al. 2005). Kortom, ook bij homonegativiteit rijst de vraag of er deels 
een moderne, meer subtiele vorm van discriminatie in de plaats is gekomen van 
de openlijke afkeuring (Aberson 2003; Bos en Picavet 2005; Lingiardi et al. 2005; 
Massey 2004; Morrison en Morrison 2002; Morrison 2003; Morrison et al., in review; 
Raja en Stokes 1998; Sandfort 2005; Swim et al. 1999; Van Wijk et al. 2005; Whitley 
2002; Worthington et al. 2005). Hoewel de houding zeker positiever is geworden, is 
er nog regelmatig sprake van subtiele homonegativiteit.

Er zijn pas enkele studies naar deze zogenoemde moderne homonegativiteit ver-
richt (Massey 2004; Morrison 2003; Morrison et al., in review; Raja en Stokes 1998; 
Swim et al. 1999; Van Wijk et al. 2005). De belangrijkste zullen hieronder besproken 
worden.

Het eerste onderzoek naar moderne vormen van homonegativiteit is gedaan 
door Raja en Stokes (1998). Zij wilden weten of de houding ten opzichte van homo-
seksualiteit veranderd was, nu lesbische vrouwen en homoseksuele mannen steeds 
zichtbaarder worden en gingen op zoek naar de eventuele dimensies van moderne 
homonegativiteit. Uiteindelijk vonden ze drie factoren waaruit moderne homonega-
tiviteit bestaat: persoonlijk ongemak (discomfort) met homoseksualiteit (er niet bij in 
de buurt willen zijn), institutionele homonegativiteit (het goedkeuren van ongelijke 
behandeling door bijvoorbeeld de wet) en de factor afwijking/veranderbaarheid (in 
hoeverre homoseksualiteit aangeboren of veranderbaar is).

Morrison en Morrison (2002) deden onderzoek naar homonegativiteit op universi-
teiten. Zij vonden met name op universiteiten het verschil tussen de positieve attitude 
enerzijds en de antihomo-graffi ti en homoscheldwoorden anderzijds opvallend 
groot. Zij suggereren dat de attitude die normaal gemeten wordt te traditioneel en 
ouderwets is voor studenten. Deze ouderwetse attitude is echter niet omgeslagen 
in een positieve houding ten opzichte van homoseksualiteit, maar vervangen door 
moderne en meer subtiele vormen. De moderne vorm komt naar voren in opvattin-
gen zoals dat homoseksuelen onnodige veranderingen in de status quo claimen (ze 
vragen teveel aandacht en willen zich opdringen op plekken waar ze niet gewenst 
zijn, bv. in het huwelijk), dat discriminatie iets uit het verleden is en dat homoseksu-
elen het belang van hun seksuele voorkeur overdrijven en het dus hun eigen schuld 
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is dat ze niet geaccepteerd en geïntegreerd zijn. Ze hebben een schaal ontworpen 
om deze nieuwe vorm te meten. De schaal is niet gevoelig voor sociaal wenselijke 
antwoorden, maar hangt wel samen met andere vormen van moderne vooroordelen 
(seksisme en racisme). Ook is er een verband met homonegatief gedrag. Het blijkt 
dat degenen die een hoge score hebben op moderne homonegativiteit, liever niet 
naast een homo zitten. Maar dat gaat alleen op als ze hun keuze op basis van iets 
anders kunnen verbergen. Met andere woorden: als het direct en openlijk discri-
minerend overkomt, is hun gedrag hetzelfde als degenen met een lage score, maar 
zodra ze in de gelegenheid zijn om te discrimineren zonder dat het opvalt, dan komt 
hun homonegativiteit wel in hun gedrag tot uiting. De schaal is in vervolgonderzoek 
gevalideerd (Morrison 2003).

Massey (2004) heeft ook een nieuwe schaal ontwikkeld om homonegativiteit te 
meten. Hierin wordt zowel aandacht besteed aan moderne vormen van homonegati-
viteit, als aan de positieve attitude die mensen kunnen hebben. De schaal van Massey 
bestaat uit zeven factoren: traditioneel heteroseksisme, ontkenning van voort-
durende discriminatie, afkeer van lesbische vrouwen, afkeer van homomannen, 
waardering van seksuele diversiteit, weerstand tegen traditionele sekse- en genderrol-
len en positieve stereotypen. De scores op de factoren kunnen variëren van negatief 
tot positief. Zo staat een negatieve score op de factor ‘ontkenning van voortdurende 
discriminatie’ voor de attitude dat homoseksuelen alles al hebben en niet moeten 
klagen, terwijl een positieve score de mening weergeeft dat er nog steeds ongelijk-
heid is en dat dat verkeerd is.

Burridge (2004) analyseerde de manieren waarop leden van het parlement ver-
dedigden dat ze vóór een wettekst waren waarin staat dat lokale autoriteiten homo-
seksualiteit niet opzettelijk mogen promoten. Alle leden verkondigden luidkeels 
dat zij niet homonegatief waren, maar dat zij toch vóór de wet stemden. Zij hielden 
pleidooien met behulp van andere argumenten die hun mening moesten onderbou-
wen. De argumenten lieten zien dat er geen sprake was van de traditionele vorm van 
homonegativiteit, maar wel van subtielere, moderne vormen. Voorbeelden van argu-
menten waren ‘het huwelijk dient de stabiele basis te zijn om kinderen op te voeden’ 
en ‘we moeten niet de belasting gebruiken om homoseksualiteit te promoten’.

Tot slot is er in Nederland door Van Wijk et al. (2005) een onderzoek naar 
moderne homonegativiteit uitgevoerd. Hierbij is een groot aantal moderne en tradi-
tionele stellingen over homoseksualiteit voorgelegd aan een grote groep heterosek-
suele vrouwen en mannen. De focus lag op de zichtbaarheid van homoseksualiteit. 
Ook hier kwamen verschillende factoren naar voren. De eerste factor was inderdaad 
moderne homonegativiteit (bv.: ‘homoseksuele mannen moeten niet zo overdreven 
doen’) en de tweede was traditionele homonegativiteit (bv.: ‘lesbische vrouwen zijn 
abnormaal’). Een hoger percentage was het eens met de moderne stellingen dan met 
de traditionele stellingen. De traditionele, openlijke homonegativiteit lijkt dus af te 
nemen, maar er is nog wel sprake van een meer moderne vorm van homonegativiteit.
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3.4 Samenvattend

Er zijn op basis van signalen uit de samenleving en ontwikkelingen op het gebied 
van seksisme en racisme redenen om aan te nemen dat er tegenwoordig vooral 
sprake is van een meer subtiele vorm van homonegativiteit. Hierbij hebben mensen 
nog wel negatieve gevoelens ten opzichte van homoseksuelen, maar van extreme en 
expliciete afkeuring is veel minder sprake. De attitude komt naar voren in stellingen 
die minder openlijk als homonegatief te bestempelen zijn (bv.: ‘veel homoseksuele 
mannen gebruiken hun seksuele oriëntatie om privileges te krijgen’, ‘als lesbische 
vrouwen net zo behandeld willen worden als iedereen moeten ze ophouden met 
ophef te maken over hun seksualiteit’) of in situaties waarbij het homonegatieve 
gedrag aan iets anders toegeschreven wordt.
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4 Verklaringen voor de houding ten opzichte van 
homoseksualiteit

4.1 Inleiding

In de loop der jaren is er zowel buitenlands als Nederlands onderzoek verricht naar 
de factoren die samenhangen met homonegativiteit. Het hebben van een negatieve 
houding ten opzichte van homoseksualiteit en lesbische vrouwen en homoseksuele 
mannen lijkt vaker voor te komen bij mannen (Davies 2004; Franklin 2000; Hegarty 
en Pratto 2001; Herek 1988; Herek en Capitanio 1995; Kite en Whitley 1996; Larsen 
et al. 1980; Snively et al. 2004; Van de Meerendonk et al. 2003; Whitley 1990), leeftijd 
(Snively et al. 2004; Van de Meerendonk et al. 2003), mensen die religieus zijn (Brit-
ton 1990; Hegarty en Pratto 2001; Herek 1988; Herek en Capitanio 1995; Larsen et 
al. 1980; Sherrod en Nardi 1998; Snively et al. 2004; Van de Meerendonk et al. 2003), 
degenen met een lager opleidingsniveau (Herek en Capitanio 1995; Van de Meeren-
donk et al. 2003), mensen die politiek conservatief zijn (Hegarty en Pratto 2001; 
Herek en Capitanio 1995; Sherrod en Nardi 1998; Van de Meerendonk et al. 2003), 
degenen met een traditionele kijk op mannelijkheid, vrouwelijkheid en/of seksua-
liteit (Agnew et al. 1993; Basow en Johnson 2000; Britton 1990; Davies 2004; Herek 
1988; Kite en Whitley 1996; Louderback en Whitley 1997; Patel et al. 1995; Parrott et 
al. 2002; Perez-Lopez et al. 2001; Polimeni et al. 2000;Van de Meerendonk et al. 2003; 
Whitley 2002), mensen met een autoritaire instelling (Basow en Johnson 2000; Had-
dock en Zanna 1998; Haddock et al. 1993; Larsen et al. 1980; Van de Meerendonk et 
al. 2003; Morrison et al. 1999a), degenen die geen homoseksuele vrienden of kennis-
sen hebben (Basow en Johnson 2000; Herek 1988; Sherrod en Nardi 1998; Snively et 
al. 2004; Whitley 1990), degenen die geen kranten lezen (Sherrod en Nardi 1998) en 
mensen die denken dat hun vrienden ook negatief staan ten opzichte van homosek-
sualiteit (Herek 1988; Larsen et al. 1980).

Voor de oorzaken van homonegativiteit en de samenhang met bovengenoemde 
factoren zijn uiteenlopende verklaringen gegeven (zie voor een kort historisch 
overzicht bijvoorbeeld Innala 1995). In dit werkdocument wordt een theoretisch, 
psychologisch model van Herek (1984) besproken. Er zijn ook nog andere theorieën 
uit andere wetenschapsvelden (bv. vanuit de sociologische hoek) aan te dragen, maar 
deze blijven hier buiten beschouwing. De theorie van Herek biedt volgens ons een 
helder inzicht in de redenen waarom mensen een bepaalde houding ten opzichte van 
homoseksuele vrouwen en mannen kunnen hebben.

Homoseksualiteit_1.indd   Sec6:23 15-12-2006   14:13:40



24 Verklaringen voor de houding ten opzichte van homoseksualiteit

4.2 Functionele benadering

Herek (1984, 1992b, 1994, 1996) ontwikkelde een theoretisch framewerk waarin 
de verschillen in attitudes over homoseksualiteit en de correlaten daarvan (zoals 
geslacht, religie, attitude ten opzichte van genderrollen) samenkomen: de functionele 
benadering van de attitude ten opzichte van homoseksualiteit. De functionele bena-
dering houdt in dat verschillende mensen om verschillende redenen een bepaalde 
attitude kunnen hebben, en dat een attitude voor iemand verschillende functies kan 
dienen. Herek beschrijft vier verschillende functies van de attitude ten opzichte van 
homoseksualiteit. Ten eerste kunnen mensen een bepaalde houding ten opzichte 
van homoseksualiteit hebben om betekenis te verlenen aan eerdere ervaringen. 
Iemand heeft dan bepaalde ervaringen met homoseksuele vrouwen en mannen, en 
generaliseert deze ervaringen naar de hele groep. Een andere functie is de defensieve 
functie. Een negatieve attitude ten opzichte van homoseksualiteit heeft dan te maken 
met eigen confl icten rond seksualiteit (confl icten rondom de eigen seksuele oriën-
tatie of rondom de traditionele sekserollen) of omdat iemand overeenkomsten ziet 
tussen zichzelf en homoseksuelen en hier afstand van wil nemen. De derde functie 
die een attitude ten opzichte van homoseksualiteit kan vervullen is het uitdrukken 
van bepaalde waarden. Hierbij geeft iemand door middel van zijn of haar attitude 
ten opzichte van homoseksualiteit uitdrukking aan bepaalde normen of waarden 
die voor hem of haar belangrijk zijn. De attitude ten opzichte van homoseksualiteit 
draagt dan bij aan iemands zelfconcept. Tot slot kan de attitude een sociale expressie 
zijn. Het gaat er dan om dat iemand zijn lidmaatschap van bepaalde groepen bena-
drukt, versterkt of creëert.

De een kan dus homoseksualiteit afkeuren omdat hij een keer ruzie heeft gehad 
met een lesbische vrouw (ervaringsfunctie), een ander omdat zij zelf vaak als les-
bische vrouw bestempeld wordt omdat ze in het leger zit (defensieve functie), de 
volgende omdat hij voorhuwelijkse seks afkeurt (expressie van waarden) en de laatste 
om bij een groep stoere voetballers te horen (sociale expressie). Hetzelfde geldt 
overigens voor positieve attitudes: bij de een is deze gerelateerd aan de leuke homo-
seksuele buurman (ervaringsfunctie), bij de ander aan het tot uitdrukking willen 
brengen van zijn of haar principe dat iedereen gelijk is (expressie van waarden).

Met de functionele benadering van Herek kunnen verschillende correlaties tussen 
homonegativiteit en bepaalde factoren worden verklaard. Zo blijkt het hebben van 
homoseksuele vrienden, kennissen of familie gerelateerd te zijn aan een positievere 
houding ten opzichte van homoseksualiteit (Basow en Johnson 2000; Herek 1988; 
Sherrod en Nardi 1998; Snively et al. 2004; Whitley 1990). Dit kan verklaard worden 
door de ervaringsfunctie van de attitude: omdat men iemand kent die aardig en 
homoseksueel is, verleent men betekenis aan die ervaring door positief te staan 
tegenover homoseksualiteit. De attitude blijkt ook aan sociale normen gerelateerd te 
zijn (Herek 1988; Larsen et al. 1980). Dat kan verklaard worden met de sociaal expres-
sieve functie: door een bepaalde mening over homoseksualiteit te ventileren wil men 
zich bij bepaalde groepen aansluiten. Politiek conservatisme is gerelateerd aan een 
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negatievere attitude ten aanzien van homoseksualiteit (Hegarty en Pratto 2001; Herek 
en Capitanio 1995; Sherrod en Nardi 1998; Van de Meerendonk et al. 2003). Deze 
attitude wordt dan mede gebruikt om andere waarden en normen tot uiting te kunnen 
brengen; de waarde die men hecht aan handhaving van de huidige status quo.

Hieronder zullen drie belangrijke correlaten van homonegativiteit worden 
besproken: een autoritaire persoonlijkheid en biologisch determinisme (individuele 
factoren), factoren die te maken hebben met gender (sociaal-maatschappelijke factor) 
en de verschillen in homonegativiteit tussen heteroseksuele vrouwen en mannen. De 
factoren worden vanuit de functionele benadering bekeken.

4.3 Autoritaire persoonlijkheid en biologisch determinisme

Autoritaire persoonlijkheidskenmerken zijn gerelateerd aan homonegativiteit 
(Basow en Johnson 2000; Haddock en Zanna 1998; Haddock et al. 1993; Larsen et al. 
1980; Van de Meerendonk et al. 2003; Morrison et al. 1999a). Iemand met een autori-
taire persoonlijkheid accepteert in sterke mate de traditionele normen en waarden, 
onderwerpt zich aan gezag en heeft de neiging om agressief gedrag te vertonen 
ten opzichte van diegene die in zijn of haar ogen de traditionele waarden aantasten 
(Basow en Johnson 2000; Haddock en Zanna 1998; Haddock et al. 1993). Ze hebben 
niet alleen sterke normen en waarden, de normen en waarden spelen ook een 
belangrijke rol in hun leven. Wright (2000) geeft aan dat degenen die in de homo-
fobie fase zitten, vaak een autoritaire persoonlijkheid hebben. Zij denken dat hun 
traditionele waarden worden aangetast door homoseksuele vrouwen en mannen. 
Dit leidt tot openlijke afkeuring en agressie. Ook Van den Meer en Van den Boog-
aard (1995) geven aan dat potenrammers het idee hebben dat homoseksuelen niet 
dezelfde normen en waarden als zij hebben, en dat ze de maatschappij een dienst 
bewijzen door hen in elkaar te slaan. Voor diegene met een autoritaire persoonlijk-
heidsinstelling heeft de negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit vooral 
een expressieve functie. Zij laten daarmee hun eigen waarden en normen zien en 
verdedigen de heteroseksuele status quo (Herek 1994; Wright 2000).

In het algemeen hebben mensen een negatievere attitude ten opzichte van die 
minderheidsgroeperingen die zij zelf verantwoordelijk houden voor hun positie 
(Crocker et al. 1998). Met andere woorden: heteroseksuele vrouwen en mannen die 
denken dat homoseksualiteit is aangeboren en een biologische basis heeft, hebben 
vaak een positievere attitude dan degenen die denken dat homoseksualiteit een 
keuze is (Crocker 2005; Whitley 1990). Uit onderzoek van Aguereo et al. (1984) komt 
inderdaad naar voren dat de meest negatieve houding ten opzichte van homoseksu-
aliteit voorkomt bij de groep die negatieve gevoelens heeft over seksualiteit in het 
algemeen, en gelooft dat homoseksualiteit een persoonlijke keuze is. Ook daders van 
antihomoseksueel geweld blijken vaak aan te geven dat homoseksualiteit iets is wat 
je zelf in de hand hebt, wat je kunt beheersen en waar je gewoon niet aan toe moet 
geven. Zij leggen de schuld dus ook bij homoseksuelen zelf (Van der Meer en Van den 
Boogaard 1995). Een verklaring die Whitley (1990) geeft voor de gemiddeld positie-

Homoseksualiteit_1.indd   Sec6:25 15-12-2006   14:13:40



26 Verklaringen voor de houding ten opzichte van homoseksualiteit

vere houding van studenten ten opzichte van homoseksuelen is dat zij vaker tekst-
boeken lezen waarin de eventuele biologische basis van homoseksualiteit besproken 
wordt.

4.4 Gender issues

Homonegativiteit is verbonden met gender issues. Homoseksualiteit wordt vaak met 
cross-gender gedrag geassocieerd (Kite en Whitley 1998; Louderback en Whitley 1997; 
Worthington et al. 2005). Cross-gender gedrag betekent dat iemand kenmerken 
heeft die in het algemeen aan de andere sekse worden toegeschreven. Van de stereo-
typen die er over homoseksuele vrouwen en mannen bestaan, worden de stereotypen 
die met cross-gender gedrag te maken hebben het meest genoemd (bv. dat homo-
seksuele mannen vrouwelijk bewegen) (Kite en Whitley 1998; Van Lisdonk 2004). 
Iemand die cross-gender gedrag vertoont, wordt ook eerder als homoseksueel gezien 
(Kite en Whitley 1998; Louderback en Whitley 1997; Mason 2002; Van Lisdonk 2004). 
Als iemand een van de kenmerken van de andere sekse vertoont, wordt aangenomen 
dat hij of zij dan wel alle kenmerken van die sekse zal vertonen. Een vrouw die zich 
onafhankelijk opstelt, is mannelijk en zal dus op vrouwen vallen.

Er bestaan verschillende theorieën over waarom er een verband bestaat tussen 
gender issues en homonegativiteit. Deze leggen allemaal de nadruk op een ander 
aspect. Drie verschillende verklaringen zullen hieronder aan bod komen.

Ten eerste kan het zo zijn dat homoseksuele mannen negatief worden beoor-
deeld omdat zij met vrouwelijkheid geassocieerd worden, en alles wat met vrouwen 
te maken heeft minder positief beoordeeld wordt (Herdt en Van de Meer 2003). Er 
is hier dus sprake van homonegativiteit als vorm van seksisme. Uit onderzoek van 
Parrott et al. (2002) blijkt dat homonegativiteit inderdaad met vrouwenhaat samen-
hangt en dat het met name de vrouwelijkheid is in homoseksuele mannen dat wordt 
afgekeurd. Uit onderzoek naar potenrammers van Van der Meer en Van den Boog-
aard (1995) blijkt dat de daders onderscheid in mensen maakten tussen hoge en lage 
klassen en dat alleen degenen in de hoge klasse gerespecteerd worden. Vrouwen 
vallen in de lage klasse. Homo’s vallen als verwijfde mannen in de laagste klasse en 
moeten daarom worden aangepakt.

Een andere verklaring voor de relatie tussen homonegativiteit en gender issues 
(Britton 1990) heeft te maken met de voorkeur van mensen om met mensen om te 
gaan van hun eigen geslacht. Op basis hiervan zijn grote delen van de maatschappij 
georganiseerd (bv. sportclubs). Homoseksuelen verstoren deze non-seksuele omgang 
met leden van het eigen geslacht, en vormen dus een aanslag op deze organisatie. 
Homonegativiteit bewaakt dus de grenzen tussen de sociale en seksuele interactie in 
de seksegesegregeerde maatschappij (Wilton 1996).

Tot slot heeft de laatste en meest voorkomende verklaring van de relatie tussen 
homonegativiteit en gender te maken met het gender belief systeem (zie bv. Kite en 
Whitley 1996). Dit systeem defi nieert wat gewenst en ongewenst is voor beide seksen 
qua gedrag, kenmerken en uiterlijk. Er wordt verwacht dat mannen vrouwengedrag 
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vermijden en vice versa. Degenen die zich hier niet aan houden worden negatief 
beoordeeld, zeker door personen die veel waarde hechten aan de traditionele gen-
derrollen (Agnew et al. 1993; Basow en Johnson 2000; Britton 1990; Davies 2004; 
Herek 1992a; Kite en Whitley 1996; Louderback en Whitley 1997; Parrott et al. 2002; 
Patel et al. 1995; Polimeni et al. 2000; Whitley 2002). Dus niet zozeer het homosek-
suele gedrag wordt afgekeurd, maar meer het vertonen van gedrag wat volgens de 
genderrollen niet bij iemands sekse past. Het blijkt bijvoorbeeld dat op de leeftijd 
waarop kinderen voor het eerst het woord homo als scheldwoord gaan gebruiken, 
zij dat woord helemaal niet associëren met seksuele oriëntatie of seksualiteit. Het 
woord wordt meer in het algemeen gebruikt voor elke jongen die rustiger, slimmer 
of artistieker is en niet energiek meedoet aan teamsporten. Het woord homo wordt 
dus gebruikt voor elke jongen die niet precies voldoet aan de stereotiepe mannelijke 
genderrol (Plummer 2001; Redman 2000).

Ook uit onderzoek naar daders van antihomoseksueel geweld komt naar voren dat 
genderrollen en genderidentiteit een grote rol spelen bij homonegativiteit (Franklin 
1998, 2000; Van der Meer en Van den Boogaard 1995). De daders van antihomosek-
sueel geweld zijn vaak jonge mannen (adolescenten) die hun eigen genderidentiteit 
nog moeten bewijzen. Zich gewelddadig gedragen tegenover (mannelijke) homosek-
suelen is hier uitstekend geschikt voor: ze bewijzen hun eigen mannelijkheid door 
degenen aan te vallen die zich niet aan de genderrolverdeling houden.

4.4.1 Verschillen tussen mannen en vrouwen
Mannen hebben vaak een negatievere houding ten opzichte van homoseksualiteit 
dan vrouwen en de attitude ten opzichte van homoseksuele mannen is vaak nega-
tiever dan de attitude ten opzichte van lesbische vrouwen (zie onder andere Davies 
2004; Franklin 2000; Hegarty en Pratto 2001; Herek 1988; Herek en Capitanio 1995; 
Kite en Whitley 1996; Larsen et al. 1980; Snively et al. 2004; Van de Meerendonk et al. 
2003; Whitley 1990). Dit lijkt ook te maken te hebben met genderrolsystemen en de 
verschillende plekken die mannen en vrouwen in de maatschappij innemen (Herek 
1984).

De genderrol is voor mannen veel strikter omschreven, en afwijkingen hiervan 
worden ook eerder en scherper veroordeeld (Davies 2004; Herek 1988; Kite en Whit-
ley 1996, 1998; Louderback en Whitley 1997; Pleck et al. 1994; Polimeni et al. 2000). 
Daarbij moeten heteroseksuele mannen hun mannelijkheid meer bewijzen dan 
vrouwen hun vrouwelijkheid. De sekserol van mannen is ook meer op hun seksuele 
gedrag gebaseerd dan bij vrouwen (Basow en Johnson 2000; Franklin 2000; Herek 
1988, 2000; Overbeek en Renkens 1998; Van der Meer en Van den Boogaard 1995). 
Homoseksualiteit kan een bedreiging vormen voor hun eigen heteroseksuele man-
nelijkheid. Van degenen die nooit antihomoseksueel geweld hebben gebruikt geeft 
38% aan dit wel te zullen doen als ze versierd zouden worden door een homoseksuele 
man (Franklin 2000). Voor vrouwen is dit alles minder belangrijk: hun genderrol is 
minder strikt omschreven en minder op seksualiteit geënt. Hun rol hoeft niet steeds 
bevestigd te worden (Basow en Johnson 2000; Kite en Whitley 1998). Zij ervaren het 
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ook niet als bedreigend om door een lesbische vrouw versierd te worden, daar zij 
gewend zijn om benaderd te worden en iemand af te wijzen (Kite en Whitley 1998).

Een verklaring voor de relatief minder negatieve houding ten opzichte van les-
bische vrouwen is dat vrouwen sowieso een lagere status hebben in de maatschap-
pij en zich daardoor meer kunnen permitteren (Kite en Whitley 1998). Daarbij zijn 
heteroseksuele mannen geneigd om lesbische vrouwen te seksualiseren (bv. door 
ze als twee lustobjecten te zien), en ze dus in een ‘positief’ daglicht te stellen (Kite 
en Whitley 1998; Louderback en Whitley 1997; Mason 2002). Ook worden lesbische 
vrouwen geassocieerd met rechten en politiek maatschappelijk bewustzijn, wat leidt 
tot een positieve attitude, terwijl bij mannelijke homoseksuelen als eerste aan harde 
anale seks gedacht wordt (Herek 2000; Van Lisdonk 2004). Deze laatste associatie 
leidt tot een negatieve attitude.

Maar mannen zijn niet per defi nitie homonegatiever dan vrouwen. Het ligt er vaak 
aan op welk gebied de negatieve houding gemeten wordt: bij attitudes over gelijke 
rechten is er meestal geen verschil tussen heteroseksuele mannen of vrouwen, maar 
zodra het gaat over zaken die met traditionele waarden te maken hebben of gevoe-
lens ten opzichte van homoseksuelen (bv. over kinderen opvoeden), zijn mannen 
meer homonegatief dan vrouwen (Davies 2004; Herek 2000; Kite en Whitley 1996, 
1998). Uit onderzoek komt geen eenduidig antwoord naar voren op de vraag of 
heteroseksuele vrouwen en mannen vooral negatief staan ten opzichte van homo-
seksuelen van hun eigen geslacht (Davies 2004; Herek 2000; Kite en Whitley 1996, 
1998; Polimeni et al. 2000). Herek (2000) suggereert dat het ook hierbij afhangt van 
het onderwerp waar het over gaat: bij rechten maakt het geslacht niets uit, maar 
als gevraagd wordt naar hoe comfortabel iemand zich voelt in gezelschap van een 
homoseksueel iemand dan voelen zowel mannen als vrouwen zich het minst comfor-
tabel in gezelschap van een homoseksueel persoon van hun eigen sekse.

4.4.2 De functionele benadering en gender
De relatie tussen gender en homonegativiteit kan ook vanuit de functionele bena-
dering van Herek bekeken worden (Herek 1988, 2000). Er zijn verschillende func-
ties van belang. Homonegativiteit wordt vanuit de defensieve functie gebruikt om 
afstand te scheppen tussen iemands eigen seksuele/genderidentiteit en homoseksu-
aliteit. Iemand gebruikt dus haar of zijn negatieve attitude ten opzichte van homo-
seksualiteit om de eigen genderidentiteit te verdedigen. Dit speelt bij mannen een 
belangrijkere rol. Zij defi niëren hun eigen heteroseksualiteit door datgene wat ze niet 
zijn (homoseksueel) af te wijzen. Mannen zijn hierdoor in het algemeen negatiever 
over homoseksualiteit dan vrouwen. Ook speelt het uitdrukken van bepaalde waar-
den door het afkeuren van homoseksualiteit een grote rol. Dat komt duidelijk naar 
voren bij het aanhangen van traditionele waarden rondom gender issues. Degenen 
die het belangrijk vinden dat mannen mannelijk zijn en vrouwen vrouwelijk, laten dit 
zien door homoseksualiteit te veroordelen. Voor mannen zijn deze waarden meer van 
belang, waardoor zij dus negatiever zijn. Een verklaring hiervoor is dat zij meer baat 
hebben bij de huidige rolverdeling (Kite en Whitley 1996). Tot slot speelt de sociale 
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expressie functie ook nog een rol. Door homoseksualiteit af te keuren, hoopt iemand 
bijvoorbeeld bij de groep volwassen stoere mannen te horen. Deze functie is zeker bij 
mannelijke adolescenten van belang.

4.5 Samenvattend

Er zijn voor verschillende mensen verschillende redenen om een negatieve houding 
aan te nemen ten opzichte van homoseksualiteit. Het kan voortkomen uit ervarin-
gen, uit verdediging van de eigen heteroseksualiteit of dienen om uitdrukking te 
geven aan bepaalde normen en waarden of om bij een bepaalde groep te horen. Uit 
vele onderzoeken komen dezelfde factoren naar voren die samenhangen met homo-
negativiteit. De samenhang met deze factoren kan deels verklaard worden uit de 
verschillende functies die een homonegatieve houding voor mensen kan hebben. Zo 
kunnen autoritaire mensen met een homonegatieve houding uitdrukking geven aan 
hun eigen normen en waarden. Anderen kunnen hiermee laten zien dat ze de gen-
derrollen in stand willen houden. Ook kan de eigen heteroseksuele identiteit ermee 
benadrukt worden. Degenen die veel waarde hechten aan dit soort zaken, zijn vaak 
negatiever ten aanzien van homoseksuele vrouwen en mannen.
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5 Gevolgen van homonegativiteit

5.1 Inleiding

Uit verschillende Nederlandse en buitenlandse onderzoeken komt naar voren dat er 
verschillen bestaan tussen homoseksuelen en heteroseksuelen op het gezondheids-
vlak. Homoseksuelen gebruiken meer alcohol/drugs en roken vaker (Amadio en 
Chung 2004; Bontempo en D’Augelli 2002; Cabaj 1996; King et al. 2003; Olson 2000; 
Sandfort et al. 2001), zoeken vaker medische hulp (Bos et al. 1999; King et al. 2003), 
hebben meer en vaker psychische problemen (Bos en Sandfort 1998; Fergusson et 
al. 1999; King et al. 2003; Mays en Cochran 2001; Sandfort et al. 2001; Sandfort et al. 
2003; Waldo 1999) en doen meer zelfmoordpogingen (Bontempo en D’Augelli 2002; 
Fergusson et al. 1999; De Graaf et al. 2006; Hartstein 1996; Herrell et al. 1999; Rema-
fedi et al. 1998). De vraag is hoe deze verschillen te verklaren zijn. Een verklaring 
wordt geboden door de minderheidsstress-theorie van Meyer (1995, 2003a), waarin 
homonegativiteit een belangrijke rol speelt.

5.2 Minderheidsstress

Minderheidsstress is de stress die lesbische vrouwen en homoseksuele mannen erva-
ren doordat zij vaker te maken krijgen met negatieve gebeurtenissen (discriminatie, 
vooroordelen, geweld, e.d.) en door het verschil tussen hun persoonlijke behoeften, 
en de maatschappelijke en sociale structuren en normen die hier geen rekening mee 
houden (Meyer 1995, 2003a). Minderheidsstress is een ‘unieke stressor’ voor lesbi-
sche vrouwen en homoseksuele mannen: hij komt bovenop de stress waar iedereen al 
mee te maken krijgt. Ook andere sociale minderheden hebben te maken met minder-
heidsstress, maar bij homoseksuele vrouwen en mannen zijn er twee complicerende 
factoren (Flowers en Buston 2001; Meyer en Dean 1998). Ten eerste worden andere 
sociale minderheden (bv. etnische groeperingen) thuis wel gesteund in hun positie. 
Ook hun familie maakt deel uit van de minderheidsgroep, waardoor zij meer steun 
ontvangen. Bij homoseksuele vrouwen en mannen is dit zelden het geval. Ten tweede 
zijn andere groepen zichtbaarder in de maatschappij. Zij kunnen bijvoorbeeld op 
scholen elkaar makkelijker herkennen en ontmoeten. Omdat homoseksualiteit 
minder zichtbaar is dan bijvoorbeeld etniciteit, staan homoseksuele vrouwen en 
mannen er vaker alleen voor.

Minderheidsstress kan de gezondheidstoestand beïnvloeden van homoseksuele 
vrouwen en mannen en de verschillen op gebied van alcohol, roken, drugs en psychi-
sche problemen met heteroseksuelen verklaren. Volgens Meyer (1995, 2003a) spelen 
hierbij vier processen of stressoren een rol: objectieve gebeurtenissen, verwachtin-
gen, het verbergen van de seksuele oriëntatie en geïnternaliseerde homonegativiteit.
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5.2.1 Objectieve gebeurtenissen
Geweldsmisdrijven, scheldpartijen en discriminatie zijn objectieve stressoren waar 
homoseksuele vrouwen en mannen mee te maken kunnen krijgen (Meyer 1995, 
2003b). Uit verschillende buitenlandse en Nederlandse onderzoeken blijkt dat 
homoseksuelen hier vaker mee te maken krijgen dan heteroseksuelen (Berrill 1992; 
Bontempo en D’Augelli 2002; D’Augelli 1998; Harry 1992; Herek et al. 1999; King et 
al. 2003; Mason 2002; Mays en Cochran 2001; Sandfort et al. 2003; Sandfort en Van-
wesenbeeck 2000). Deze gebeurtenissen hebben zowel directe als indirecte negatieve 
gevolgen. Voorbeelden van directe gevolgen zijn letsel of negatieve fi nanciële con-
sequenties. Maar de gebeurtenissen kunnen ook op de langere termijn het welzijn 
beïnvloeden. Homoseksuele vrouwen en mannen die ervaring hebben met homone-
gativiteit hebben meer last van stress, depressies, angst en doen meer zelfmoordpo-
gingen (Bontempo en D’Augelli 2002; D’Augelli 1998; D’Augelli en Grossman 2001; 
Diaz et al. 2001; DiPlacido 1998; De Graaf te al. 2006; Herek et al. 1999; Mays en 
Cochran 2001; Sandfort et al. 2003; Waldo 1999). Uit het onderzoek van Herek et al. 
(1999) blijkt dat slachtoffers van misdrijven waarbij iemands seksuele oriëntatie de 
aanleiding was, meer last hebben van psychische problemen dan degenen waarbij de 
seksuele oriëntatie geen rol speelde. De misdrijven leiden dus niet alleen tot fi nanci-
eel of fysiek letsel, maar ook tot een gevoel van onmacht en kwetsbaarheid waardoor 
de psychische klachten kunnen ontstaan (Diaz et al. 2001; Garnets et al. 2003; Herek 
et al. 1999; Klinger en Stein 1996; Meyer 1995; Russell et al. 2001). Ook uit onderzoek 
onder de Nederlandse bevolking van De Graaf et al. (2006) blijkt dat ervaring met 
discriminatie in het afgelopen jaar bij homomannen een risicofactor is voor zelf-
moordpogingen.

5.2.2 Verwachtingen
Niet alleen objectieve gebeurtenissen leiden tot minderheidsstress. Ook de antici-
patie op deze gebeurtenissen is een stressor (Meyer 1995, 2003a). Homoseksuele 
vrouwen en mannen zijn zich er bewust van dat anderen hen kunnen afkeuren op 
grond van hun seksuele oriëntatie. De verwachting van afkeuring leidt tot een voort-
durende verhoogde alertheid. Homoseksuele vrouwen en mannen kunnen constant 
in de gaten gaan houden wat ze zeggen, en zelfs hoe ze zich kleden, lopen en praten 
om te voorkomen dat ze het slachtoffer worden van antihomoseksueel gedrag (Flo-
wers en Buston 2001; Mason 2002; Meyer 1995). Iemand hoeft dus zelf geen ervaring 
te hebben met antihomoseksueel gedrag om zich toch de hele tijd ervan bewust te 
zijn dat dit wel kan gebeuren. Hierdoor kunnen psychische klachten als depressie, 
angst en stress ontstaan (Berrill 1992; Klinger en Stein 1996). Ook Picavet en Sand-
fort (2005) geven aan dat hoewel een minderheid van de Nederlandse homoseksuele 
jongeren te maken heeft gehad met echte afwijzing, veel jongeren wel bang zijn voor 
deze afwijzing.

Garnets et al. (2003) en Mason (2002) wijzen erop dat opmerkingen of grappen 
over homoseksuele vrouwen en mannen aan dit gevoel van onveiligheid bijdragen. 
Opmerkingen herinneren homoseksuele vrouwen en mannen eraan dat ze deel 
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uitmaken van een ondergeschikte minderheid met de bijbehorende risico’s. Omdat 
iemand nooit weet of de opmerkingen voorbodes zijn van fysiek geweld, kan het 
leiden tot angst en stress.

5.2.3 Verbergen van seksuele oriëntatie
Een andere minderheidsstressor uit het model van Meyer (2003a) is het verbergen 
van de homoseksuele oriëntatie (het zogenaamde ‘in de kast zitten’). Het verbergen 
van de homoseksuele oriëntatie kan negatieve gevolgen voor de gezondheid hebben. 
Iemand vindt dan bijvoorbeeld geen aansluiting bij andere homoseksuele vrouwen 
of mannen. Deze aansluiting kan bescherming bieden tegen de invloed van nega-
tieve gebeurtenissen of de anticipatie hierop (Garnets et al. 2003). De groep kan 
bijvoorbeeld iemand helpen na het meemaken van antihomoseksueel gedrag of een 
plek bieden waar iemand niet constant op zijn of haar hoede hoeft te zijn. Ook kan 
iemand bij het verbergen van de homoseksuele oriëntatie positieve ervaringen met 
homoseksualiteit ontberen, die de negatieve ervaringen hadden kunnen relativeren.

Ook bij jongeren heeft het verbergen van een homoseksuele oriëntatie een aantal 
negatieve consequenties (D’Augelli 1998; DiPlacido 1998; Rosario et al. 2001). 
Doordat zij hun gevoelens verbergen, hebben zij ook niet de mogelijkheid om deze 
verder te verkennen. Ze hebben het gevoel dat ze anders zijn dan anderen en kunnen 
niet helemaal zichzelf zijn (D’Augelli 1998; Flowers en Buston 2001). Omdat ze nog 
niet uit de kast zijn, vinden ze ook geen aansluiting bij andere lesbische vrouwen en 
homoseksuele mannen. Uit onderzoek van Rosario et al. (2001) blijkt dat degenen die 
‘uit de kast’ zijn, op psychologisch niveau beter functioneren (hogere eigenwaarde, 
minder stress, positievere houding).

Niet alleen tijdens de adolescentie is het verbergen van een homoseksuele ori-
entatie een belangrijke stressor. In feite moet iemand gedurende zijn of haar hele 
leven voortdurend beslissingen nemen over het wel of niet open zijn over zijn of haar 
seksuele oriëntatie (Flowers en Buston 2001; Mason 2002). Bij nieuwe vrienden of 
collega’s moet er steeds weer een afweging worden gemaakt. Deze beslissing blijft 
lastig, omdat homoseksuele vrouwen en mannen niet van tevoren weten welke stere-
otypen zij activeren en hoe iemand zal reageren.

Uit een onderzoek van DiPlacido (1998) blijkt dat degenen die in de kast zitten, 
meer negatieve gevoelens hebben en meer alcohol drinken (interne stress). Wel is het 
zo dat degenen die hun seksuele oriëntatie verbergen minder last hebben van externe 
stress: zij hoeven minder bang te zijn voor homonegatieve uitingen. Ook Waldo 
(1999) geeft aan dat degenen die open zijn over hun homoseksuele oriëntatie meer last 
hebben van directe vormen van discriminatie (bv. vervelende grappen over homosek-
suelen), maar dat degenen die niet open zijn meer last hebben van indirecte discrimi-
natie (vragen over partners, de aanname van collega’s dat ze heteroseksueel zijn, e.d.).

5.2.4 Geïnternaliseerde homonegativiteit
Geïnternaliseerde homonegativiteit is het zich eigen maken van de negatieve voor-
oordelen over homoseksualiteit (Shidlo 1994). Lesbische vrouwen en homoseksuele 
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mannen met geïnternaliseerde homonegativiteit hebben zelf een negatieve attitude 
ten opzichte van hun eigen homoseksuele oriëntatie en die van anderen. Ook zij 
groeien op in een omgeving waar homonegativiteit voorkomt en maken zich deze 
houding eigen (D’Augelli 1998; Mayfi eld 2001; Meyer en Dean 1998). Zij internalise-
ren de negatieve stereotypen die er over homoseksuelen bestaan (zoals geen intieme 
relaties kunnen aangaan of geen familie of kinderen hebben). Vaak gebeurt dit al 
voordat zij merken dat zij zelf homoseksuele gevoelens of gedachten hebben. In de 
periode dat zij zich bewust worden van deze gevoelens, wordt deze geïnternaliseerde 
homonegativiteit van belang. De betrokken persoon labelt de gevoelens dan als 
negatief (Flowers en Buston 2001).

Geïnternaliseerde homonegativiteit is een stressor die tot gezondheidsproblemen 
kan leiden (Meyer 1995, 2003a). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat geïnternali-
seerde homonegativiteit samenhangt met het drinken van alcohol, seksuele en rela-
tionele problemen, negatieve gevoelens en psychische problemen (DiPlacido 1998; 
Dupras 1994; Frable et al. 1997; Mayfi eld 2001; Meyer en Dean 1998; Ross en Rosser 
1996; Rowen en Malcolm 2002; Shidlo 1994).

5.3 Gevolgen van moderne homonegativiteit

Over de gevolgen van moderne homonegativiteit voor lesbische vrouwen en homo-
seksuele mannen is nog weinig bekend. Er is nog geen onderzoek naar gedaan. Toch 
kan uit andere onderzoeksvelden en uit suggesties van auteurs wel met voorbehoud 
het een en ander worden afgeleid (Barreto en Ellemers, nog te verschijnen; Barreto 
en Ellemers 2005; Burridge 2004; Crocker et al. 1998; Currie et al. 2004; Glick et al. 
2002; Glick en Fiske 1996; King 2003; Morrison et al., in review; Sandfort 2005; Swim 
et al. 1999; Swim et al. 2004; Waldo 1999; Wolfe en Spencer 1996).

Op het eerste gezicht lijken de gevolgen van moderne homonegativiteit minder 
erg dan die van de traditionele homonegativiteit. Immers, de moderne vormen gaan 
minder vaak gepaard met openlijke afkeuring en antihomoseksueel gedrag. Toch 
kan moderne homonegativiteit ernstige negatieve consequenties hebben. Hierbij 
spelen twee dingen een belangrijke rol: zogeheten ambigue attributies en het onop-
vallende karakter van moderne homonegativiteit.

Crocker et al. (1998) geven aan dat het probleem van subtielere vormen van discri-
minatie is dat het niet altijd duidelijk is dat het om discriminatie gaat. Er bestaat dus 
onduidelijkheid over de oorzaak van de negatieve bejegening (ambigue attributies). 
Omdat er niet openlijk gediscrimineerd wordt, is het voor iemand niet duidelijk of de 
negatieve bejegening te maken heeft met zijn of haar seksuele oriëntatie. Men kent 
de beweegredenen van de ander niet, en weet hierdoor niet dat het gedrag oneerlijk 
en bevooroordeeld is omdat de ander negatief staat ten opzichte van homoseksu-
aliteit (Wolfe en Spencer 1996). Diegene wijt het negatieve gedrag of de negatieve 
gebeurtenissen dan onterecht aan zichzelf. Dit kan tot onzekerheid en achterdocht 
leiden. Die onzekerheid en achterdocht brengen op hun beurt weer de nodige stress 
met zich mee (Sandfort 2005).
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Het tweede probleem van moderne homonegativiteit is het minder opvallende 
karakter ervan. Omdat het minder open en direct is, wordt het minder snel als zoda-
nig herkend. Vormen van discriminatie die niet als discriminatie worden gezien, 
worden ook niet aangekaart. Hierdoor blijven ze voortduren, terwijl ze ondertussen 
de ongelijkheid in stand houden (Glick et al. 2002; Swim et al. 2004). Hier is met 
betrekking tot seksisme in Nederland onderzoek naar gedaan. Barreto en Ellemers 
(nog te verschijnen) stellen dat moderne vormen van seksisme misschien wel erger 
zijn dan de traditionele vormen, omdat ze niet als zodanig erkend worden. Degenen 
die moderne seksistische opvattingen hebben, komen niet overeen met het beeld dat 
de meeste mensen van seksisten hebben. Hierdoor worden zij niet als seksistisch 
gezien. Er wordt daardoor ook niet tegen de seksistische opmerkingen ingegaan, en 
zo kan het seksisme voortduren. Volgens Barreto en Ellemers is dit een gevaarlijke 
ontwikkeling, zeker omdat het hebben van goedbedoelde en moderne seksistische 
opvattingen is gerelateerd aan seksuele intimidatie en het goedpraten van huiselijk 
geweld.

Uit onderzoek van Picavet en Sandfort (2005) blijkt dat Nederlandse homoseksu-
ele en lesbische jongeren vaak moderne homonegativiteit niet als negatief labelen. 
De reacties van hun ouders op hun coming-out waren veelal niet openlijk afkeurend, 
maar meer in de trant van ‘leuk is het niet, maar we moeten er maar mee leven’. Dit 
zien de jongeren niet als een negatieve reactie, terwijl het in feite wel een vorm van 
afkeuring en dus homonegativiteit is.

Dat moderne vormen van negativiteit niet worden aangekaart en dus kunnen 
voortduren, blijkt ook uit een ander onderzoek van Barreto en Ellemers (2005). In 
het algemeen kan men op negatieve gebeurtenissen op twee manieren reageren: fi ght 
(confrontatie aangaan) of fl ight (confrontatie uit de weg gaan). Traditionele vormen 
van seksisme blijken vooral emotionele reacties op te roepen die geassocieerd 
worden met fi ght: woede. Als een vrouw geconfronteerd wordt met een openlijk sek-
sistische uitspraak, gaat ze er eerder tegenin. Maar bij confrontaties met de moderne 
vormen komen er meer fl ight emoties naar voren: angst en onzekerheid. Hierdoor 
gaan vrouwen niet tegen de moderne vormen van seksisme in. Dit wordt door Bar-
reto en Ellemers ‘de gevaren van politieke correctheid’ genoemd: door de sociale 
druk om onbevooroordeeld te zijn, veranderen traditionele vormen van discriminatie 
in moderne vormen, die vervolgens onopgemerkt blijven waardoor zij kunnen blijven 
bijdragen aan de ongelijkheid.

Burridge (2004) geeft ook aan dat het moeilijk is om je te verzetten tegen sub-
tiele en moderne vormen van homonegativiteit. Deze uitingen zijn moeilijker te 
bevechten, omdat iemand niet openlijk toegeeft dat hij of zij negatiever denkt over 
homoseksuelen dan over heteroseksuelen. Dat leidt tot irritatie. Doordat bij moderne 
homonegativiteit de argumenten zich op iets anders richten (zoals het geval bij het 
onderzoek van Burridge naar voren komt in uitspraken als ‘ik heb niets tegen homo’s 
maar we hoeven niet het belastinggeld te gebruiken om het te promoten’), worden 
attitudes gelegitimeerd die anders niet door de beugel zouden kunnen.

Tot slot merken zowel Waldo (1999) als Swim et al. (2004) op dat indirecte of 
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moderne vormen van homonegativiteit of seksisme misschien een meer graduele en 
chronische invloed op homoseksuele vrouwen en mannen uitoefenen. De negatieve 
confrontaties zijn objectief gezien meestal niet al te ernstig, maar wel als ze steeds 
weer voorkomen. Dan kunnen ze leiden tot allerlei psychische klachten (spanning, 
woede, onmacht, teleurstelling, irritatie) (King 2003).

5.4 Samenvattend

Homonegativiteit fungeert als een bron van stress voor lesbische vrouwen en homo-
seksuele mannen. Deze stress wordt ook wel minderheidsstress genoemd en heeft 
een aantal negatieve consequenties (bv. verhoogd alcoholgebruik en psychische 
problemen). De stress wordt veroorzaakt door objectieve gebeurtenissen (bv. anti-
homoseksueel geweld), anticipatie op deze gebeurtenissen, het verbergen van de 
homoseksuele oriëntatie om deze gebeurtenissen te voorkomen en het internaliseren 
van homonegativiteit. Alhoewel er nog geen specifi ek onderzoek is gedaan naar de 
gevolgen van moderne homonegativiteit, zijn er redenen om aan te nemen dat ook de 
consequenties hiervan minstens kwalijk zijn.
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121  scp-maat voor lichamelijke beperkingen op basis van avo 2003 (2006). isbn 90-377-0268-6
122 Gezond en wel met een beperking (2006). isbn 90-377-0254-6
123 De onbereikte minima (2006). isbn 90-377-0275-9
124 Snuffelen en graven. Over doelgroepen van digitaal toegankelijke archieven (2006). 

isbn 90-377-0276-7
125 Liever thuis dan uit. De indicatiestelling in de awbz voor zorg op afroep en verblijf (2006). isbn 

90-377-0278-3
126 Naar een nieuwe armoedegrens? (2006). isbn 90-377-0241-4
127 Klik naar het verleden. Een onderzoek naar gebruikers van digitaal erfgoed: hun profi elen en 

zoekstrategieën (2006). isbn 90-377-0279-1
128 Godsdienstige veranderingen in Nederland. Verschuivingen in de binding met de kerken en de 

christelijke traditie (2006). isbn 90-377-0259-7
129 Juist beschermd. De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandi-

capten (2006). isbn 90-377-0288-0
130 De lange weg naar Brussel. De Europese betrokkenheid van Nederlandse maatschappelijke organi-

saties en hun leden (2006). isbn 90-377-0264-3
131  Bezoek onze site (2006). isbn 90-377-0290-2
133 Liefst zoals thuis. Ouders en kinderen over buitenschoolse opvang (2007). isbn 13 978-90-

377-0297-x
134 De houding ten opzichte van homoseksualiteit. Een beschrijvende literatuurstudie 

(2006). isbn 13 978-90-377-0299-6

Overige publicaties
  Hier en daar opklaringen. Nieuwjaarsuitgave 2005 (2005). isbn 90-377-0212-0
  De jacht op de laatste respondent. Samenvatting (2005). isbn 90-377-0223-6
  De grens als spiegel. Een vergelijking van het cultuurbestel in Nederland en Vlaanderen (2005). 

isbn 90-377-0222-8
  Jaarrapport Integratie 2005 (2005). isbn 90-377-0237-6
  Bestuur aan banden. Samenvatting (2005). isbn 90-377-0239-2
  De goede burger (2005). isbn 90-377-0244-9
  Ouderen in instellingen (2005). isbn 90-377-0247-3
  ? Altijd een antwoord. Nieuwjaarsuitgave 2006 (2006). isbn 90-377-0263-5
  Hoge ( jeugd)werkloosheid onder etnische minderheden (2006). isbn 90-377-0266-x
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46 Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

  Niet-westerse allochtonen met een stabiele arbeidsmarktpositie: aantallen en ontwikkelingen 
(2006). isbn 90-377-0249-x

  Werken op de grens van wetenschap en beleid (2006). isbn 90-377-0272-4
  Tijd voor de basisschool. Factsheet ten behoeve van de invitational conference ‘Tijd voor 

school 2006’ op 31 mei 2006, Museon, Den Haag (2006). isbn 90-377-0277-5
  At Home in the Countryside. A comparison of rural and urban life. Summary (2006). isbn 

90-377-0292-9
  De tijd als spiegel. Hoe Nederlanders hun tijd besteden (2006). isbn 90-377-0283-x
  Anders onderweg. De mobiliteit van allochtonen en autochtonen vergeleken (2006). isbn 90-

377-0281-3
  Summary of Report on the Elderly 2006 (2006). isbn 90-377-0293-7
  Visit our site (2006). isbn 90-377-0296-1
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