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Abstract 

Dit onderzoek gaat over stereotypering van holebi’s. Over het algemeen wordt ervan 

uitgegaan dat de algemene houding in de huidige maatschappij ten opzichte van 

homoseksualiteit eerder positief is. Holebi’s hebben in vergelijking met vroeger een aantal 

fundamentele rechten bijgekregen. Toch zijn er nog steeds een aantal vormen van 

discriminatie en stereotyperingen. Enkele belangrijke factoren die een rol spelen bij 

attitudevorming en het proces van stereotypering zijn religieuze overtuigingen, politieke 

overtuigingen, gender, opleidingsniveau, het al of niet hebben van contacten met holebi’s, 

inkomen, etc. In dit onderzoek ligt de focus op het leeftijdsaspect en werd nagegaan of er 

generatieverschillen zijn in stereotypering van holebi’s. Omdat het onderzoek peilt naar 

attitudes en opinies van mensen werd gewerkt met een kwalitatieve onderzoekstechniek, 

meer bepaald focusgroepen. Drie groepen werden onderscheiden: jongeren, actieven en 60-

plussers. Bij elke generationele categorie werden twee focusgroepen gehouden. Uit de 

resultaten blijkt dat er geen uitgesproken negatievere of positievere houding is ten opzichte 

van holebi’s bij de verschillende generaties. De respondenten uit elke leeftijdscategorie 

gaven aan dat ze positief stonden tegenover homoseksuelen, maar dat ze geen overdreven 

contrastereotiep gendergedrag mogen vertonen. De respondenten staan het meest 

afwijzend tegenover biseksualiteit. Toch zijn er wel degelijk generationele verschillen wat 

stereotypering van holebi’s betreft, maar deze zijn eerder subtiel dan uitgesproken. Jongeren 

hebben meer te vertellen over holebi’s in het hedendaagse uitgaansleven dan andere 

generaties. Actieven hebben de meest uitgesproken mening met betrekking tot al wat 

kinderen aanbelangt, zoals bijvoorbeeld holebi-adoptie, in vergelijking met de andere 

generaties. 60-plussers zullen in sommige gevallen nog iets meer de traditionele waarden 

van de maatschappij aanhangen. Ze hebben het bijvoorbeeld moeilijker met twee 

homomannen die een kind adopteren dan twee vrouwen, aangezien ze de opvoeding 

hoofdzakelijk de taak van de vrouw vinden. 
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1. Inleiding 

Tegenwoordig is homoseksualiteit een hot topic. Er wordt steeds meer aandacht besteed 

aan holebi’s in de samenleving, het beleid, in onderzoek en in de media. In heel wat landen 

en regio’s, waaronder ook Vlaanderen, is er een groeiende tolerantie ten opzichte van 

holebi’s waar te nemen (Waege & Agneesens, 2001; Dewaele & Motmans, 2003). Zo zijn er 

een aantal juridische beschermingen, zoals bijvoorbeeld de antidiscriminatiewet die in 2002 

in de Senaat werd goedgekeurd, en rechten, zoals het recht voor twee personen van 

hetzelfde geslacht op een burgerlijk huwelijk dat in 2003 werd ingevoerd (Dewaele & 

Motmans, 2003; Verwilghen, 2003). Toch zijn er nog steeds heel wat problemen wat de 

gelijkberechtiging van holebi’s en hetero’s betreft. Bovendien krijgen heel wat holebi’s nog af 

te rekenen met allerhande vormen van stereotypering, discriminatie en vijandigheden 

(Vincke & Stevens, 1999; Dewaele & Motmans, 2003; Keuzenkamp, Bos, Duyvendak, & 

Hekma, 2006). Heel wat factoren spelen een rol bij de houding die mensen hebben 

tegenover holebi’s, namelijk religieuze overtuigingen, politieke overtuigingen, gender, 

opleidingsniveau, het al of niet hebben van contacten met holebi’s, inkomen, etc. (Altmeyer, 

2001; Herek, 2002; Steffens & Wagner, 2004; Keuzenkamp et al., 2006; Newman, 2007). 

Een hoog opleidingsniveau, een politieke links oriëntatie, in grote steden wonen en iemand 

kennen die holebi is, leiden over het algemeen tot de meest positieve houding tegenover 

holebi’s. De groeiende tolerantie ten opzichte van holebi’s is dus niet bij alle groepen in de 

samenleving waar te nemen.  

In deze studie wordt gefocust op het aspect leeftijd. Internationaal onderzoek gaf al aan dat 

er een invloed is van leeftijd op attitudes tegenover holebi’s (Herek, 2002; Steffens & 

Wagner, 2004; Andersen & Fetner, 2008). Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat 

jongeren positiever staan tegenover homoseksualiteit dan ouderen. Wat nog niet aan bod 

kwam, is specifiek onderzoek hieromtrent in Vlaanderen. Bovendien wordt gewerkt met 

afgebakende generaties, wat slechts zelden voorkwam in vorig onderzoek. Hier wordt 

onderzocht of er generationele verschillen zijn in stereotypering van holebi’s. Staan 

verschillende generaties in gelijke mate achter de maatschappelijke en juridische 

veranderingen op vlak van homoseksualiteit of niet? Meer bepaald worden drie generaties 

afgebakend, jongeren, actieven en 60-plussers. De jongeren groeiden op in een 

maatschappij waarin holebirechten al vergevorderd zijn, de actieven hebben de invoering 

van een aantal holebirechten op een bewuste manier meegemaakt en de 60-plussers waren 

minimum acht jaar aan het begin van de jaren ’60 (Hooghe, 1995; Hooghe, 1996; Hooghe & 

Billiet, 2004). Ze hebben als kind het taboe ervaren dat op homoseksualiteit rustte. Ze 

hebben de acties van de nieuwe sociale bewegingen op een bewuste manier meegemaakt 
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en hebben de maatschappij doorheen de jaren zien veranderen. Door het gebruik van 

afgebakende generaties kan er op het groepsniveau geanalyseerd worden. Hierdoor kan 

meer betekenis gegeven worden aan eventuele generationele verschillen, omdat 

groepskenmerken aan een welbepaalde generatie kunnen gekoppeld worden. Ik ga dit na 

aan de hand van een kwalitatieve onderzoekstechniek. Aangezien op het groepsniveau 

onderzocht wordt, maak ik gebruik van focusgroepen. De generaties werden in verschillende 

rondes bevraagd en achteraf met elkaar vergeleken.  

Door generatieverschillen met betrekking tot stereotypering van holebi’s bloot te leggen, 

kunnen bepaalde leeftijdsgroepen met de meeste al of niet negatieve stereotypen over 

homoseksualiteit opgespoord worden en kan het beleid dergelijke groepen informeren over 

homoseksualiteit. Dit is noodzakelijk omdat onderzoek aangetoond heeft dat negatieve 

houdingen ten opzichte van homoseksuelen zorgen voor een verhoogde kans op depressie, 

zelfmoord, alcoholmisbruik, etc. bij holebi’s (Shields, Whitaker, Glassman, Franks, & 

Howard, 2012; Collier, van Beusekom, Bos, & Sandfort, 2013; van Bergen, Bos, van 

Lisdonk, Keuzenkamp, & Sandfort, 2013). Met behulp van een gerichter beleid kan verder 

gestreefd worden naar een samenleving waarin hetero’s en holebi’s gelijkberechtigd worden, 

niet gediscrimineerd worden en waarin iedereen een hoog welzijnspeil heeft.  

Eerst wordt ingegaan op internationale literatuur om een globaal inzicht te verwerven in het 

onderwerp. Vervolgens wordt er gefocust op België, en dan in het bijzonder op Vlaanderen. 

Daarna volgt een methodologisch gedeelte waarin beschreven wordt hoe die 

generatieverschillen in stereotypering in Vlaanderen concreet opgespoord werden. Tot slot 

worden een aantal conclusies meegegeven. 

2. Literatuur 

2.1. Stereotypering 

Stereotypering is een proces waarbij mensen de wereld om zich heen vereenvoudigen (Link, 

Struening, Rahav, Phelan, & Nuttbrock, 1997; Angermeyer & Matschinger, 2005; Chung, 

2007; Dewaele, 2009a). Door middel van een vereenvoudigingsproces delen ze anderen op 

in aparte categorieën. Terwijl sommige categorieën als normatief beschouwd worden, 

worden andere categorieën gestigmatiseerd. In dat stigmatiseringsproces ontstaan 

stereotypen. Het proces verloopt in verschillende stappen. Eerst wordt een bepaalde groep 

van mensen apart gezet van de rest en als een ‘outgroup’ beschouwd, waarbij de 

waarnemers zichzelf superieur voelen aan de ‘outgroup’. Daarna worden een aantal 

ongewenste karakteristieken aan de groep van mensen toegekend. Op die manier ontstaat 

een stereotiep beeld van de groep. Tot slot worden de gestigmatiseerde personen 
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afgewezen en geïsoleerd door hun omgeving door middel van discriminatie. Stereotypen 

kunnen echter grotendeels ontkracht worden door informatie te verschaffen aan mensen 

over de unieke kenmerken van een bepaalde groep.  

Stereotypen kunnen erg hardnekkig zijn. Ze zorgen er vaak voor dat mensen het gevoel 

hebben dat bepaalde minderheidsgroepen intern homogeen zijn. Dit heeft een invloed op de 

manier waarop mensen naar deze groepen kijken. Zo toont onderzoek aan dat mensen, die 

op bepaalde vlakken onder invloed van stereotypen denken dat bepaalde groepen intern 

homogeen zijn, eerder op die stereotypen zullen terugvallen wanneer ze anderen beoordelen 

(Ryan, Judd, & Park, 1996). Vaak zijn minderheidsgroepen intern helemaal niet zo 

homogeen als de stereotypen doen uitschijnen. Stereotypering kan wel zorgen voor 

homogenisering binnen minderheidsgroepen door middel van een zelf vervullende 

voorspelling (Jussim, Manis, Nelson, & Soffin, 1995).  

2.1.1. Stereotypen over holebi’s 

De term ‘holebi’ is een verzamelnaam voor homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen 

(Dewaele & Motmans, 2003). De term werd als eerste gebruikt in 1993 door Ruud Van den 

Bussche, toenmalig lid van het Dagelijks Bestuur van de Federatie Werkgroepen 

Homoseksualiteit. Door de groeiende aandacht voor holebi’s in de maatschappij geraakte de 

term steeds meer ingeburgerd en tenslotte werd hij in 1999 opgenomen in het woordenboek 

‘Van Dale’. In principe zijn holebi’s mensen die niet-heteroseksuele geslachtsbetrekkingen 

hebben, maar in de loop van de tijd is de term ‘holebi’ geëvolueerd naar een term die niet 

enkel voor de seksuele geaardheid van mensen staat, maar ook voor een volledige seksuele 

identiteit en genderidentiteit waarmee een aantal karakteristieken geassocieerd worden. Dit 

uit zich in stereotypering van holebi’s.  

Er leven nogal wat stereotypen over holebi’s. De meeste stereotypen zijn gebed in de 

impliciete inversietheorie (Kite & Deaux, 1987). Deze theorie gaat ervan uit dat holebi’s 

kenmerken vertonen van de tegengestelde sekse. Men veronderstelt dus dat homoseksuele 

mannen heel wat kenmerken vertonen die traditioneel bij de vrouwelijke genderrol horen, en 

omgekeerd dat vrouwen heel wat kenmerken vertonen die traditioneel bij de mannelijke 

genderrol horen. Deze visie op de genderrol vertrekt vanuit de polarisatiehypothese die een 

scherp onderscheid maakt tussen mannelijke en vrouwelijke kenmerken. Hieronder een 

overzicht van de meest voorkomende stereotypen ten opzichte van respectievelijk homo’s, 

lesbiennes en biseksuelen.  
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2.1.1.1. Homoseksuele mannen  

Homoseksuele mannen worden vaak als vrouwelijk bestempeld (Kite & Deaux, 1987; 

Madon, 1997; Cohen, Hall, & Tuttle, 2009). Dit stereotiepe beeld baseert zich aan de ene 

kant op een aantal karakteriële kenmerken. Zo zouden homoseksuele mannen spraakzaam, 

zacht, gevoelig, melodramatisch, liberaal, kunstzinnig en literair aangelegd zijn (Jackson & 

Sullivan, 1989; Madon, 1997). Aan de andere kant baseert het stereotiepe beeld zich op een 

aantal uiterlijke kenmerken. Zo zouden homo’s veel belang hechten aan hun uiterlijk en er 

verzorgd uitzien, een kunstige look hebben, oorringen dragen en modebewust zijn. 

Homoseksuele mannen worden niet geassocieerd met machogedrag, zouden geen 

vechtersbazen zijn en worden niet geacht om te gaan jagen als hobby. De vrouwelijke kant 

van homoseksuele mannen kan op twee manieren bekeken worden. Enerzijds kunnen 

homoseksuele mannen een aantal positieve, typisch vrouwelijke kwaliteiten toegeschreven 

worden, zoals bijvoorbeeld modebewustheid. Anderzijds kan de vrouwelijke kant negatief 

ervaren worden omdat ze de algemeen aanvaarde, mannelijke genderrollen doorbreekt. In 

het onderzoek van Madon (1997) werd aangetoond dat eind jaren ’90 de tweede visie het 

meest overheerste, namelijk de visie van het doorbreken van de traditionele genderrollen 

door homoseksuelen. Het is nog maar de vraag of dat tegenwoordig nog steeds zo is.  

2.1.1.2. Lesbische vrouwen 

Over het algemeen is in de literatuur te vinden dat houdingen van heteroseksuelen ten 

opzichte van lesbische vrouwen minder negatief zijn dan die ten opzichte van homoseksuele 

mannen (Kite & Deaux, 1987; Louderback & Whitley, 1997; Herek, 2000; Herek, 2002; 

Steffens & Wagner, 2004). Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat homo’s in de 

dagelijkse samenleving zichtbaarder zijn dan lesbiennes (Kite & Deaux, 1987). Dat wordt 

dan op zijn beurt veroorzaakt door de grote aandacht van de media voor aids, wat ervoor 

gezorgd zou kunnen hebben dat er meer stereotypen ontstaan zijn omtrent mannen dan 

vrouwen. Bovendien hebben mannen een positievere houding ten opzichte van lesbiennes 

omdat zij fascinerend zijn voor mannen en soms zelfs als seksueel opwindend beschouwd 

worden (Eliason, 1997; Louderback & Whitley, 1997). Toch leven er omtrent lesbiennes ook 

heel wat stereotypen. In lijn met de impliciete inversietheorie wordt van lesbische vrouwen 

vaak gezegd dat ze niet erg vrouwelijk zijn. Ze zouden minder moederlijke instincten hebben 

dan heteroseksuelen en heel wat mannelijke gedragingen en gewoontes hebben, zelfs meer 

dan homoseksuele mannen (Kite & Deaux, 1987). Van lesbiennes wordt ook beweerd dat ze 

economisch meer competent zijn dan heteroseksuele vrouwen, maar dat ze minder warm 

zijn in hun omgang (Fiske, Cuddy, Glick, & Xu, 2002; Geiger, Harwood, & Hummert, 2006). 

Brambilla et al. (2011) gingen in hun onderzoek na of mensen effectief het beeld van een 
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homogene lesbische gemeenschap aanhingen. Zij vonden dat mensen lesbische vrouwen in 

twee groepen zouden opsplitsen: de ‘butch’ lesbiennes en de vrouwelijke lesbiennes 

(Louderback & Whitley, 1997; Brambilla, Carnaghi, & Ravenna, 2011). De eerst vermelde 

groep bestaat uit de zogenaamde ‘typische lesbiennes’. Ze zijn eerder onaantrekkelijk en 

seksueel verward. Tot de laatste groep behoren de meer aantrekkelijke lesbiennes die 

zelfzeker zijn en trots op hun seksuele geaardheid. Hun resultaten gaven aan dat de 

vrouwelijke lesbiennes zowel competent als warm beoordeeld werden, terwijl ‘butch’ 

lesbiennes meer competent dan warm beoordeeld werden.  

2.1.1.3. Biseksuelen 

Biseksuelen hebben het vaak moeilijk met hun seksuele identiteit (Esterberg, 2002; 

Dewaele, 2009a; Lipperts & Oosterhuis, 2010). Ze hangen tussen heteroseksualiteit en 

homoseksualiteit in en beseffen dat heteroseksualiteit de maatschappelijke norm is en dus 

de voorkeur geniet bij de meeste mensen. Biseksualiteit wordt door sommigen als een 

overgangsfase gezien in de seksuele identiteitsvorming. In dit geval wordt het als normaal 

beschouwd wanneer iemand in de puberteit biseksuele gevoelens heeft. Men verwacht dat 

dit individu na het volwassen worden, in veel gevallen uitsluitend heteroseksueel of 

homoseksueel zal zijn. Verder zijn er ook biseksuelen die een dubbelrelatie hebben. Zij 

worden hiervoor geviseerd door de heteroseksuele gemeenschap waarbinnen (seriële) 

monogamie nog steeds de norm is. Vanuit die visie wordt de dubbelrelatie van een 

biseksueel als overspel beschouwd, wat ervoor kan zorgen dat biseksuelen als promiscue 

individuen bestempeld worden (Eliason, 1997; Esterberg, 2002; Lipperts & Oosterhuis, 

2010). Daarnaast hebben sommigen het ook moeilijker met biseksualiteit dan met 

homoseksualiteit omdat mensen over het algemeen gewoon zijn om in binaire categorieën te 

denken (Eliason, 1997; Dewaele, 2009a). Ze hebben ‘bifobie’. Alles en iedereen heeft in hun 

ogen een tegenpool en biseksuelen brengen dit binaire evenwicht in de war.  

2.1.2. Theoretisch kader stereotypering 

Het fenomeen stereotypering kan vanuit verschillende theoretische kaders bekeken worden. 

Hoe komt stereotypering tot stand? Hoe blijft het bestaan? En wat zijn de gevolgen ervan 

voor mensen die het onderwerp van stereotypering zijn? Hieronder wordt stereotypering 

belicht vanuit drie hypothesen. De genderrolhypothese, de stereotyponderhoudshypothese 

en de gelijkheidshypothese (Lieblich & Friedman, 1985; Herek, 2000; McPherson, Smith-

Lovin, & Cook, 2001).  

De genderrolhypothese stelt dat mensen die zich conformeren aan de traditionele 

genderrollen positiever beoordeeld zullen worden dan genderroldevianten (Cohen et al., 
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2009). Deze manier van beoordelen zullen we het meest aantreffen bij mensen die geloven 

in de sekserol-polarisatietheorie. Dit is een deterministische theorie die ervan uitgaat dat 

mannen en vrouwen naast biologische verschillen ook een aantal fundamentele karakteriële 

verschillen hebben die zich uiten in een verschillende genderrol tussen mannen en vrouwen. 

Over holebi’s bestaan een aantal stereotypen die ervan uitgaan dat ze afwijken van de 

traditionele genderrollen (Madon, 1997). In lijn met de genderrolhypothese kan verwacht 

worden dat holebi’s die contrastereotiep gedrag vertonen gunstiger beoordeeld zullen 

worden dan diegene die stereotiepbevestigend gedrag stellen. Mannelijke homo’s en 

vrouwelijke lesbiennes worden in dit geval gunstiger beoordeeld dan vrouwelijke homo’s en 

mannelijke lesbiennes.  

In de stereotyponderhoudshypothese wordt gesteld dat mensen niet houden van 

contrastereotiep gedrag (Rudman & Fairchild, 2004; Cohen et al., 2009). Daardoor worden 

mensen met contrastereotiep gedrag afgestraft door hun omgeving door middel van sociale 

en economische represailles. Dat wordt het backlash effect genoemd. Omwille van dat effect 

hebben mensen die contrastereotiep gedrag vertonen in de samenleving vaak minder kans 

op succes en zijn ze minder zichtbaar. Op die manier blijven stereotypen bestaan en zullen 

sommigen zich er zelfs aan aanpassen. In het geval van holebi’s zou dit betekenen dat 

mensen positievere attitudes hebben tegenover stereotiepe, mannelijke lesbiennes en 

vrouwelijke homo’s.  

Tot slot is er de gelijkheidshypothese die ervan uitgaat dat mensen meer zullen 

sympathiseren met anderen die op hen gelijken dan met anderen die niet op hen gelijken 

(McPherson et al., 2001; Cohen et al., 2009). Ze zullen zich meer aangetrokken voelen tot 

gelijken en zullen meer interacties met hen aangaan. Er wordt verwacht dat mensen meer 

positieve attitudes zullen hebben tegenover holebi’s die op hen gelijken. Zo zullen mannen 

meer sympathie hebben voor mannelijke homo’s en mannelijke lesbiennes, en zullen 

vrouwen meer sympathie vertonen voor vrouwelijke homo’s en vrouwelijke lesbiennes. In de 

gelijkheidshypothese denken ze dus stereotypbevestigend en contrastereotyp tegelijkertijd.  

2.1.3. Geslachtsverschillen bij stereotypering van holebi’s 

Het geslacht van mensen heeft een belangrijke invloed op hun attitudes tegenover 

homoseksuelen en biseksuelen. Over het algemeen hebben mannen een negatievere 

houding ten opzichte van holebi’s dan vrouwen en is de houding ten opzichte van 

homoseksuele mannen iets negatiever dan die ten opzichte van lesbische vrouwen (Kite & 

Deaux, 1987; Eliason, 1997; Louderback & Whitley, 1997; Herek, 2000; Herek, 2002; 

Steffens & Wagner, 2004; Nierman, Thompson, Bryan, & Mahaffey, 2007; Dewaele, 2009a). 

Onderzoek wijst uit dat mannen vaker agressie zullen uiten tegenover holebi’s omwille van 
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hun geaardheid dan vrouwen (Van San, De Boom, Hermus, & Rezai, 2006; Gijsemans, 

2008). Wat biseksualiteit betreft, toont onderzoek aan dat de houding ten opzichte van 

biseksuelen minder positief is dan die ten opzichte van homo’s en lesbiennes (Eliason, 1997; 

Steffens & Wagner, 2004). 

Cohen et al. (2009) vinden in hun studie dat stereotypen over holebi’s bij zowel 

heteroseksuele mannen als vrouwen inhouden dat holebi’s kenmerken vertonen van het 

tegengestelde geslacht. Verder vinden ze deels bewijs voor de genderrolhypothese wat 

mannen betreft. Zo beoordelen heteroseksuele mannen vrouwelijke lesbiennes en 

mannelijke homo’s gunstiger dan vrouwelijke homo’s en mannelijke lesbiennes. Traditionele 

genderrolstereotypen wegen dus sterker door bij mannen dan holebi-stereotypen. Bij 

heteroseksuele vrouwen werd echter geen bevestiging gevonden voor de 

genderrolhypothese. Bij hen neigden de resultaten eerder naar de gelijkheidshypothese. 

Vrouwelijke homo’s en vrouwelijke lesbiennes werden bij hen gunstiger beoordeeld dan 

mannelijke homo’s en mannelijke lesbiennes, maar hier waren de resultaten minder sterk 

dan bij mannen. Herek (2000) biedt een verklaring voor de geslachtsverschillen bij de 

beoordeling van homoseksuelen. Mannen hechten een groot belang aan gender en seksuele 

identiteit. Daardoor zien zij homoseksualiteit als een schending van de traditionele 

genderrollen. Hun negatieve houding ten opzichte van homoseksuele mannen is vaak 

ingebed in hun neiging om hun eigen mannelijkheid te bewijzen. Hun houding ten opzichte 

van lesbiennes is iets positiever omdat zij fascinerend zijn voor mannen en soms zelfs als 

seksueel opwindend beschouwd worden (Eliason, 1997; Louderback & Whitley, 1997). 

Vrouwen daarentegen hebben minder behoefte om hun vrouwelijkheid te bewijzen en zullen 

dus ook minder aan de genderrolhypothese voldoen (Herek, 2000). Zij bekijken zowel 

homo’s als lesbiennes vanuit een minderheidsgroep-attitude. Voor hen zijn holebi’s een 

sociaal achtergestelde groep die een aantal rechten ontzegd worden. Vanuit een eerder 

empathische  houding staan zij iets positiever ten opzichte van holebi’s.  

2.1.4. Stereotypering van holebi’s in Vlaanderen 

In Vlaanderen lijkt er tegenwoordig op het eerste zicht een redelijk hoge aanvaardingsgraad 

te zijn ten opzichte van holebi’s (Waege & Agneesens, 2001; Dewaele & Motmans, 2003). 

Zo’n 75% van de Vlamingen vindt de wettelijke samenlevingsvormen voor holebi’s 

aanvaardbaar. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de hedendaagse samenleving 

een steeds gunstigere omgeving wordt voor homoseksuelen om in te leven. Toch krijgen 

heel wat holebi’s nog allerhande vormen van discriminatie te verduren (Vincke & Stevens, 

1999; Dewaele & Motmans, 2003; Keuzenkamp et al., 2006). Vooral op vlak van werk 
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(ontslag, promotie), isolatie door kennissen, pesterijen en een aantal juridische zaken zoals 

problemen rond het hoederecht van kinderen, ervaren ze nog steeds discriminatie.  

Vlamingen geven dus over het algemeen aan dat ze voorstander zijn van gelijke kansen voor 

hetero’s en holebi’s, maar wanneer dieper ingegaan wordt op het thema is te zien dat er 

sprake is van een ‘schijntolerantie’ (Vincke & Stevens, 1999; Dewaele & Motmans, 2003; 

Dewaele & Michielsens, 2003; Dewaele, 2009a). Zo heeft de modale Vlaming relatief weinig 

problemen met seksuele activiteiten van holebi’s, maar heeft hij het wel moeilijk met atypisch 

gendergedrag. Vlamingen hechten veel belang aan de traditionele genderrollen, die 

vastgelegd zijn vanuit een heteroseksuele norm. Holebi’s die van deze genderrollen afwijken, 

worden negatiever beoordeeld dan diegene die zich er wel aan houden. Homoseksuelen 

mogen binnenshuis doen wat ze willen, maar blijven in de ogen van de modale Vlaming best 

zo onzichtbaar mogelijk in het openbare leven. Dit is een bevestiging van de 

genderrolhypothese (Cohen et al., 2009). Door deze algemene houding bij de Vlaamse 

bevolking worden stereotypen versterkt, is het moeilijker voor holebi’s om voor hun 

geaardheid uit te komen en is het welzijn van holebi’s in gevaar (Dewaele & Motmans, 2003; 

Dewaele, 2009a). Om gelijke kansen voor hetero’s en holebi’s en het algemeen welzijn van 

holebi’s te garanderen en te verbeteren is er de holebibeweging, die in 1953 onder de naam 

‘Cultuurcentrum België’ werd opgericht in Brussel (Dewaele & Motmans, 2003; Hellinck, 

2007). In de jaren ’70 en ’80 ontstonden steeds meer holebi-organisaties (Hellinck, 2007). In 

de loop der jaren ontstond de nood bij de organisaties om samen te werken. Vandaar dat er 

een aantal koepelorganisaties ontstonden in de holebibeweging. Sinds 2009 is de 

koepelorganisatie van de Holebifederatie gekend onder de naam “Çavaria” (Cavaria, 2012). 

De beweging probeert holebi’s te helpen in hun zoektocht naar een eigen identiteit en helpt 

hen om met hun seksuele geaardheid en de moeilijkheden die ze met zich meebrengt om te 

gaan.   

2.2. Generatieverschillen 

Doorheen de tijd is de algemene opinie over en houding tegenover holebi’s sterk 

geëvolueerd. In de sociale wetenschappen gebeurt veel onderzoek bij universiteitsstudenten. 

Ook hun attitudes tegenover holebi’s werden door de jaren al heel vaak onderzocht. 

Wanneer onderzoek van de jaren ’80 bij studenten vergeleken wordt met de situatie eind de 

jaren ’90, begin 2000 is er een evolutie te zien in attitudes tegenover homoseksualiteit 

(McCormack, 1997; Altmeyer, 2001; Herek, 2002; Keuzenkamp et al., 2006; Newman, 

2007). Er is een evolutie van een negatieve, afwijzende houding tegenover holebi’s naar een 

positievere houding. De vraag is nu of dit gereflecteerd wordt in generatieverschillen de dag 
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van vandaag, of dat generaties eerder meegaan met hun tijd en hun opinies grotendeels tot 

misschien volledig aanpassen.  

De literatuur doet vermoeden dat er wel degelijk sprake is van generatieverschillen in 

stereotypering van holebi’s (Herek, 2002; Steffens & Wagner, 2004; Andersen & Fetner, 

2008). Zo toont een studie van Herek (2002) dat houdingen ten opzichte van holebi’s in de 

VS samenhangen met leeftijd. Mensen die al voorbij de 30 jaar waren in de late jaren ’60 

hebben negatievere gevoelens ten opzichte van holebi’s dan diegene die toen nog geen 30 

jaar waren. In de late jaren ’60 ontstonden allerhande feministische strijdbewegingen en 

holebibewegingen die opkwamen voor hun rechten. Deze bewegingen brachten een 

mentaliteitsverandering teweeg bij het grote publiek. Jongere generaties groeien dan ook op 

met een visie die tolerantie ten opzichte van seksuele minderheden aanmoedigt. Ook in 

Duitsland toont onderzoek aan dat leeftijd negatief gecorreleerd is met attitudes ten opzichte 

van holebi’s (Steffens & Wagner, 2004). Over het algemeen hebben Duitsers eerder een 

negatieve houding ten opzichte van homoseksuelen, maar hierop zijn er heel wat 

uitzonderingen. Hoewel Duitse jongeren die nog op zoek zijn naar hun seksuele identiteit 

vaak angst hebben om als homoseksueel bestempeld te worden, hebben Duitsers die jonger 

dan 30 zijn meestal een meer neutrale tot zelfs positieve houding ten opzichte van holebi’s.  

Dit alles moet echter wel genuanceerd worden. Holebi’s hebben steeds meer rechten op 

juridisch vlak en grootschalige maatschappelijke onderzoeken mogen dan wel aangeven dat 

tolerantie ten opzichte van holebi’s over het algemeen sterk verbeterd is, toch zijn er een 

aantal signalen die wijzen op een afnemende tolerantie (Keuzenkamp et al., 2006). 

Onderzoek in Nederland bij leerlingen van de middelbare school toont dat 52% van de 

leerlingen afstand zou bewaren van homoseksuele medeleerlingen (Van der Star, 2008), de 

helft van de leerlingen vindt seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht vies, een 

relatief groot gedeelte wil liever geen holebi als vriend (36% van de leerlingen uit het 3de 

middelbaar) en 29% van de leerlingen heeft liever geen les van een homoseksuele 

leerkracht (GGD Rotterdam, 2005). Bovendien is er niet enkel bewijs voor meer tolerantie bij 

jongere generaties. Zo zijn er ook onderzoeken die uitwijzen dat mensen tussen de 30 en 49 

jaar de meest tolerante houding ten opzichte van holebi’s hebben (Dewaele, Cox, Van den 

Berghe, & Vincke, 2006). Jongeren tussen 15 en 29 jaar zouden een iets negatiever houding 

ten opzichte van homoseksualiteit hebben in vergelijking met deze groep, evenals mensen 

boven de 50 jaar. De eerstgenoemden zouden negatiever zijn omdat ze zelf nog op zoek zijn 

naar hun eigen seksuele identiteit. De laatstgenoemden zijn dan weer opgegroeid in een 

maatschappij met een negatievere houding ten opzichte van holebi’s dan de hedendaagse 

maatschappij. Bovendien komen in veel scholen nog steeds voornamelijk heteronormatieve 

visies aan bod in de lessen (Chung, 2007). Op die manier kunnen leerlingen niet op een 
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optimale manier een beeld vormen over holebi’s. Daardoor zullen ze vaak teruggrijpen naar 

de stereotiepe beelden die ze in de media aangereikt krijgen. Door dergelijke stereotiepe 

beelden kritisch ter sprake te brengen op school zouden al heel wat stereotypen 

teruggedrongen kunnen worden. Tot slot is er het fenomeen gaybashing, agressie tegenover 

holebi’s omwille van hun seksuele geaardheid. Dat thema is momenteel erg actueel. Volgens 

onderzoek zijn daders van dergelijke agressie in veel gevallen jongeren, en dan 

hoofdzakelijk jonge mannen (Franklin, 2000; Herek, Cogan, & Gillis, 2002; Van San et al., 

2006). Ook dat is een aanwijzing voor het feit dat jongeren mogelijks een negatievere visie 

op homoseksualiteit hebben dan de gemiddelde bevolking.   

2.2.1. Historisch-juridisch  

De veranderende mentaliteit omtrent homoseksualiteit wordt gereflecteerd in de Belgische 

wetgeving met betrekking tot homorechten. Vóór de jaren ‘60 was er een erg negatieve 

houding ten opzichte van holebi’s. Ze werden als deviant beschouwd en hadden weinig tot 

geen rechten. Vanaf de jaren ’60 ontstonden allerhande nieuwe sociale bewegingen die 

streden voor hun rechten (Hooghe, 1995; Hooghe, 1996; Hooghe & Billiet, 2004). Dat 

maatschappelijk middenveld met onder andere de feministische beweging, de 

antiracismebeweging, milieubewegingen en holebibewegingen onderscheidt zich van de 

oude sociale bewegingen op verschillende vlakken. Om te beginnen zijn de nieuwe sociale 

bewegingen ontstaan na 1960 en zijn hun problematieken gericht op postmaterialistische 

thema’s, thema’s die het materiële overstijgen en zich op ‘hogere doelen’ focussen. 

Daarenboven zijn ze organisatorisch verbrokkeld, waardoor hun leden een zwakkere band 

hebben met de beweging dan leden van ‘oude’ sociale bewegingen. In België kregen de 

nieuwe sociale bewegingen die streden voor meer seksuele vrijheid lang geen gehoor 

(Stevens & Hooghe, 2003). Dat was niet enkel het geval voor holebirechten, maar ook voor 

rechten omtrent seksueel gedrag in het algemeen, zoals bijvoorbeeld recht op anticonceptie 

of abortus. Tot 1972 werd bijna geen enkele wet over seksualiteit ingevoerd. Begin de jaren 

’60 werd de contraceptiepil wel op de markt gebracht, maar tot 1973 bleef het bij wet 

verboden om openlijk informatie over anticonceptie of abortus vrij te geven. Dit verbod werd 

in 1923 ingevoerd. De relatief late opheffing van dit verbod toont aan dat België lange tijd vrij 

conservatief was op vlak van seksualiteit, maar na de opheffing kwam de seksuele 

liberalisering van België sterk op gang.  

In België is homoseksualiteit nooit volledig verboden geweest, maar in het kader van de 

bescherming van het kind werd in 1965 in de wet opgenomen dat homoseksuele activiteiten 

tussen een volwassene en een minderjarige boven de 16 verboden waren (Tubex, 2002; 

Stevens & Hooghe, 2003). Heteroseksuele activiteiten tussen een volwassene en een 
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minderjarige boven de 16 waren echter wel toegelaten. Pas in 1985 werd dit verbod terug 

opgeheven omwille van het discriminerende karakter ervan. In België wierp de 

holebibeweging zijn vruchten af met de invoering van het huwelijk tussen twee personen van 

hetzelfde geslacht in 2003 (Dewaele & Motmans, 2003; Verwilghen, 2003). België is het 

tweede land ter wereld dat het burgerlijk huwelijk voor twee personen van hetzelfde geslacht 

toelaat. Enkel Nederland was België voor met de invoering van het gelijkgeslachtenhuwelijk 

in 2001 (Keuzenkamp et al., 2006). Vanaf 2006 is het voor holebikoppels in België mogelijk 

om samen een kind te adopteren (Borghs, 2010). Voorheen kon je als alleenstaande al 

adopteren, dus er waren wel al kinderen aanwezig in holebigezinnen, maar nu kan ook de 

meemoeder of meevader juridisch vastgelegd worden. Op die manier heeft de partner ook 

rechten en plichten ten opzichte van het kind tijdens de relatie en na een eventuele breuk 

van de relatie. Een voorwaarde om samen te adopteren is dat je als holebikoppel getrouwd 

bent, wettelijk samenwoont of feitelijk samenwoont (d.i. al drie jaar op een affectieve wijze 

samenwonen) op het moment dat de adoptie aangevraagd wordt.  

2.2.2. Historisch-wetenschappelijk 

Niet alleen in de wetgeving kan een veranderende houding ten opzicht van holebi’s 

waargenomen worden, maar ook in de wetenschappelijke wereld is die evolutie te zien 

(Dewaele, 2009b; Drescher, 2010). Een centraal punt in het verlichtingsdenken was de 

poging om de gezondheid van de bevolking te controleren. In de wetenschap werd dan ook 

naar voor geschoven dat seksualiteit enkel voortplanting als doel had. Homoseksuele 

activiteiten stonden hiermee in contrast en werden dus als deviant beschouwd en afgekeurd 

door medici en juristen. In de 19de eeuw ontstonden allerhande theorieën die een verklaring 

zochten voor homoseksualiteit. Deze theorieën openden het debat over aanvaarding van 

homoseksualiteit. Doorheen de tijd veranderde de term die wetenschappers gebruikten voor 

homoseksuelen. De connotatie van deze termen evolueerden van negatief naar steeds 

neutraler. Tijdens de verlichting sprak men over ‘sodomieten’. Dat stond voor mannen die 

zondige seks niet gericht op voortplanting uitoefenden. In de 19de eeuw werden verschillende 

termen gebruikt door verschillende wetenschappers voor homoseksuelen. Enkele 

voorbeelden zijn ‘paederastia’, lesbianisme, ‘urning’ en ‘uringing’. In 1869 werd de huidige 

term ‘homoseksueel’ ingevoerd door de Hongaarse journalist Karl Maria Kertbeny. In de 20ste 

eeuw bleef de houding van wetenschappers ten opzichte van homoseksualiteit veranderen. 

Het deviante karakter werd er vanaf gehaald en steeds meer wetenschappers waren tegen 

de veroordeling van homoseksualiteit. In de 2de helft van de 20ste eeuw ontwikkelde zich 

steeds meer een homonormatieve houding, waarin homoseksualiteit naast heteroseksualiteit 

geplaatst werd en steeds minder gezien werd als een afwijking ervan. Dat is het gevolg van 

de loskoppeling van seksualiteit met de voortplantingsfunctie in de wetenschap. De 
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loskoppeling heeft ervoor gezorgd dat homoseksualiteit in de maatschappij op een 

positievere manier bekeken wordt. Deze houding is concreet te zien in de DSM, ‘diagnostic 

and statistical manual’, een handboek dat uitgaat van de ‘American Psychiatric Association’ 

en een overzicht is van de condities van mensen die als psychiatrische stoornis beschouwd 

worden (Drescher, 2010). Het handboek verandert doorheen de tijd en is niet alleen 

wetenschappelijk maar deels ook cultureel bepaald. Homoseksualiteit werd in 1973 uit de 

DSM gehaald als psychiatrische stoornis omdat de aanwezigheid ervan in het handboek 

gezien werd als een aanmoediging van maatschappelijke intolerantie, en het onterechte 

gebruik van psychopathologie bij het vastleggen van normatieve gedragingen en gevoelens 

van mensen. Het werd als een overdreven aandacht voor individuele diversiteit beschouwd 

in plaats van te focussen op het bekritiseren van maatschappelijke krachten die gender- en 

seksuele non-conformiteit onderdrukken.  

2.2.3. Homoseksuele, lesbische en biseksuele ouderen 

Tot homoseksuele ouderen behoren 55-plussers die zichzelf als holebi identificeren 

(Dewaele & Michielsens, 2003; Godemont, Dewaele, & Breda, 2004). Ze zijn opgegroeid in 

een maatschappij die minder positief stond ten opzichte van homoseksualiteit dan de 

hedendaagse maatschappij. Zij hebben allerhande sociale revoluties meegemaakt die een 

grote impact hadden op hun dagelijkse leven en hebben voor hun rechten moeten strijden. 

De groep is interessant om te onderzoeken omdat zij aan de lijve ondervonden hebben hoe 

de houding ten opzichte van holebi’s veranderd is doorheen de tijd. Door hun ervaringen te 

vertellen kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek 

omtrent attitudes ten opzichte van holebi’s. Godement et al. (2004) interviewden 17 holebi-

ouderen met verschillende achtergronden met betrekking tot geslacht, relatieverleden en 

leeftijd van “coming out”. Zij vonden dat de holebi-ouderen over het algemeen wel het gevoel 

hadden dat er een positieve evolutie was in de maatschappij wat attitudes ten opzichte van 

holebi’s betreft, maar dat er nog steeds geen volledige gelijkberechtiging en gelijke 

waardering is tussen hetero’s en holebi’s. Bovendien krijgen holebi-ouderen af te rekenen 

met een aantal specifieke problematieken waar jongere holebi’s minder last van hebben.  

Om te beginnen heerst er ten opzichte van ouderen een sterkere heteronormativiteit dan ten 

opzichte van jongeren (Dewaele & Michielsens, 2003; Godemont et al., 2004). Er wordt van 

ouderen in onze samenleving vaak automatisch verwacht dat ze heteroseksueel zijn. Dat 

wordt gereflecteerd in de zorgsector waar weinig rekening gehouden wordt met het feit dat 

sommige hulpbehoevende ouderen homoseksueel kunnen zijn. Er wordt dan ook geen 

aandacht besteed aan specifieke behoeften van holebi-ouderen. Zo is het moeilijk voor 

holebi-ouderen om voor hun seksuele geaardheid uit te komen aangezien ze moeilijk erkend 
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wordt door zorgverleners of er weinig belang aan gehecht wordt. Verder geven holebi’s aan 

dat er in de holebi-gemeenschap meer agisme is dan in de hetero-gemeenschap. Agisme is 

het niet waarderen, uitsluiten en discrimineren van ouderen (Cahill, Southand, & Spade, 

2000). Vooral homomannen hebben hier last van omdat zij erkennen dat in de homo-

gemeenschap uiterlijke schoonheid en jeugdigheid een belangrijke plaats innemen (Cahill et 

al., 2000; Dewaele & Michielsens, 2003; Godemont et al., 2004). Wanneer zij het gevoel 

hebben dat zij hun uiterlijke schoonheid verliezen in het verouderingsproces zullen zij zich 

minder begeerd voelen en vandaar minder goed voelen in hun vel en zich verstoten voelen 

door de homogemeenschap. Bovendien is het zo dat mensen die geen kinderen hebben het 

minst kans hebben op familiale zorg wanneer ze ouder worden (Cahill et al., 2000; Dewaele 

& Michielsens, 2003). Weer zijn homomannen de grootste risicogroep omdat zij het minst 

kans hebben om kinderen te hebben ten opzichte van hetero’s of lesbische vrouwen. 

Lesbiennes zouden vaker kinderen hebben uit een vorige heterorelatie dan homo’s. Er zijn 

ook een aantal gezondheidsrisico’s die groter zijn bij holebi’s dan bij hetero’s. De kans op 

HIV of aids is bijvoorbeeld groot bij homoseksuelen (Cahill et al., 2000). Het is belangrijk dat 

aidspreventiecampagnes zich ook richten op oudere homomannen. Dit is vaak niet het geval. 

Vandaar dat oudere homomannen soms de indruk kunnen krijgen dat het enkel jongeren zijn 

die gevaar lopen op besmetting, maar niets is minder waar. Lesbiennes zijn een risicogroep 

wat gezondheid betreft omdat zij in veel gevallen meer alcohol gebruiken en vaker roken dan 

heteroseksuele vrouwen (Cahill et al., 2000). Het is belangrijk om oudere holebi’s goed te 

informeren over deze gezondheidsrisico’s. Tot slot hebben holebi-ouderen het dikwijls 

moeilijk omdat zij vaker het contact met familieleden verbroken hebben dan hetero-ouderen 

(Dewaele & Michielsens, 2003; Godemont et al., 2004). Bovendien hebben ze minder 

contacten met leeftijdsgenoten omdat er vaak nog steeds een taboe hangt rond 

homoseksualiteit. Daardoor hebben ze een grotere kans om in een sociaal isolement terecht 

te komen.  

Het feit dat holebi-ouderen zoveel moeilijkheden ondervinden met betrekking tot hun 

seksuele geaardheid zou een aanwijzing kunnen zijn voor generatieverschillen in 

stereotypering van holebi’s. Bij oudere leeftijdsgroepen is er tegenwoordig over het 

algemeen nog steeds een andere houding ten opzichte van holebi’s dan bij jongere 

leeftijdsgroepen en dit reflecteert zich in de moeilijkheden van holebi-ouderen.  

2.2.4. Oorzaken van veranderde houding 

In Nederland werd reeds onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de veranderende 

houding van mensen  ten opzichte van homoseksualiteit (Jaspers, Lubbers, & de Graaf, 

2007). Dat onderzoek toont aan dat de belangrijkste reden voor de veranderde houding een 
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veranderende maatschappij is, en in het bijzonder de veranderingen op vlak van religiositeit. 

Religieuze mensen staan over het algemeen negatiever ten opzichte van homoseksualiteit 

dan niet religieuze mensen (Yip, 2005; Adamczyk & Pitt, 2009; Whitehead, 2010; Todd & 

Ong, 2012). In veel religies wordt homoseksualiteit gezien als iets onnatuurlijks, iets 

goddeloos of iets onzuivers. Wat het christendom betreft, zijn er een aantal bijbelteksten 

waarin een expliciet negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit wordt opgenomen 

(Kerklaan, 1994). Bovendien is de houding van de pausen tegenover holebi’s negatief. De 

huidige paus Franciscus roept echter wel op tot respect voor holebi’s, maar is nog steeds fel 

gekant tegen het holebihuwelijk en holebi-adoptie (Declercq, Rabaey, & Delputte, 2013). 

Tussen 1970 en 1998 was er een groeiende secularisering van de Nederlandse 

maatschappij (Kerklaan, 1994; Jaspers et al., 2007). Steeds minder mensen zijn religieus 

ingesteld waardoor een steeds grotere groep mensen positievere attitudes heeft ten opzichte 

van homoseksualiteit. Door deze tendens is er wel een groeiende kloof tussen religieuzen en 

niet religieuzen. Beide groepen radicaliseren en zijn respectievelijk steeds meer tegen of 

vóór homoseksualiteit of biseksualiteit. Wanneer we dit onderzoek doortrekken naar ons 

onderzoek in Vlaanderen, zien we dat er ook in Vlaanderen een groeiende secularisering 

was vanaf eind jaren ’60, begin jaren ’70 (Latré, 2009). Oudere mensen zijn over het 

algemeen religieuzer dan jongere mensen. Vandaar dat we generatieverschillen verwachten 

ten gevolge van religiositeit wat betreft houdingen en stereotypering ten opzichte van 

holebi’s.  

Niet alleen de mate waarin iemand religieus is of niet speelt een rol bij het vormen van een 

houding tegenover homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen maar het is ook van belang 

welke religie je aanhangt (Hooghe, Claes, Harell, Quintelier, & Dejaeghere, 2010). Religies 

staan op een verschillende manier tegenover homoseksualiteit. De culturele tradities van 

religieuze gemeenschappen zijn hierbij van groot belang. Zo hebben moslims een eerder 

conservatieve houding ten opzichte van sociale waarden en tegenover seksuele moraliteit 

(Yuchtman-Yaar & Alkalay, 2007; Adamczyk & Felson, 2008; Hooghe et al., 2010). Vandaar 

dat ze over het algemeen negatiever ten opzichte van homoseksualiteit staan dan 

katholieken. 

Ook het opleidingsniveau van mensen speelt een rol bij het vormen van attitudes ten 

opzichte van homoseksualiteit. Wie een hoog opleidingsniveau heeft, staat over het 

algemeen positiever ten opzichte van holebi’s dan wie een laag opleidingsniveau heeft. In de 

hedendaagse prestatiegerichte maatschappij zijn steeds meer mensen hoogopgeleid 

(Altmeyer, 2001; Herek, 2002; Steffens & Wagner, 2004; Keuzenkamp et al., 2006). De 

jongere generaties vloeien alsmaar vlotter door naar het hoger onderwijs. Vandaar dat er 
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generatieverschillen ontstaan in opleidingsniveau. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn voor 

generationele verschillen in houdingen ten opzichte van holebi’s.  

Een andere oorzaak voor de veranderende houding ten opzichte van homoseksualiteit werd 

al even aangehaald wanneer de invloed van de nieuwe sociale bewegingen aan bod kwam, 

namelijk de opkomst van het postmaterialisme. Na de tweede wereldoorlog beginnen de 

eerste postmaterialistische ideeën zich te verspreiden (Bekkers, Ruiter, Dekker, & Hart, 

2009; Dewaele, 2009b). Deze stroming probeert het materiële te overstijgen en legt een 

sterke nadruk op individualiteit en vrijheid. Het individu moet zichzelf maximaal kunnen 

ontplooien en streven naar maximale zelfrealisatie. Binnen deze visie wordt homoseksualiteit 

als een uitdrukking van de eigen identiteit en een bevestiging van de vrijheid van keuze 

gezien. Vandaar dat met het groeiende succes van het postmaterialisme ook een steeds 

tolerantere tot zelfs positieve houding ten opzichte van holebi’s ontstaat. 

Voorgaand onderzoek, veranderingen op juridisch en wetenschappelijk vlak omtrent 

homoseksualiteit en de moeilijkheden van holebi-ouderen zijn allemaal aanwijzingen voor 

een veranderde houding tegenover holebi’s in de huidige maatschappij in vergelijking met 

vroeger. In dit onderzoek wordt de vraag gesteld of de maatschappelijke veranderingen 

gereflecteerd worden in generatieverschillen in stereotypering van holebi’s. Een andere 

houding ten opzichte van holebi’s bij religieuzen en niet-religieuzen, verschillende attitudes 

ten opzichte van homoseksualiteit bij mensen met een verschillend opleidingsniveau en de 

opkomst van postmaterialistische ideeën werden aangegeven als oorzaken van de 

veranderende houding. Dit is alvast wat de wetenschappelijke literatuur doet vermoeden. In 

deze studie gingen we dit na voor Vlaanderen. Hieronder wordt beschreven hoe dit concreet 

bewerkstelligd werd. 

3. Methodologie 

3.1. Onderzoeksmethode 

3.1.1. Onderzoeksopzet en keuze onderzoeksmethode 

In de literatuur is heel wat info te vinden met betrekking tot voorspellers van attitudes ten 

opzichte van holebi’s. Veel studies vinden bewijs voor een veranderende algemene opinie in 

de maatschappij doorheen de tijd (McCormack, 1997; Altmeyer, 2001; Herek, 2002; Dewaele 

& Motmans, 2003; Keuzenkamp et al., 2006). In dit onderzoek werd nagegaan of de 

veranderingen in de maatschappij ook gereflecteerd worden in generationele verschillen. Ik 

deed dit aan de hand van een kwalitatieve onderzoeksmethode, namelijk focusgroepen. Ik 

koos voor een kwalitatieve onderzoeksmethode omdat ik opinies en gevoelens van 

respondenten met betrekking tot holebi’s naar boven wou brengen en zoals in de 
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methodologische literatuur te vinden is, zijn kwalitatieve onderzoekstechnieken hier het 

meest geschikt voor (Billiet & Waege, 2001; Mason, 2002; Mortelmans, 2007). Bovendien 

kan je door kwalitatief onderzoek mensen op hun gemak stellen wanneer delicate thema’s 

aan bod komen, zoals hier bijvoorbeeld homoseksualiteit. Door een vertrouwelijke omgeving 

te creëren, zijn er minder sociaal-wenselijke antwoorden en kan je als onderzoeker over 

delicate onderwerpen dus meer te weten komen over je respondenten via kwalitatief 

onderzoek dan via kwantitatieve onderzoekstechnieken.  

Focusgroepen zijn groepsinterviews waarbij een groep van zes tot acht mensen die allen 

beschikken over eenzelfde kenmerk dat relevant is voor het onderzoek, in aanwezigheid van 

een moderator, een open gesprek met elkaar aangaan (Lucassen & Hartman, 2007; 

Mortelmans, 2007). In dit geval zijn dit mensen die tot eenzelfde generatie behoren. In het 

groepsgesprek wordt gepeild naar de opinies, emoties, waarden, gedragingen en 

veronderstellingen van de deelnemers over een bepaald thema. In dit onderzoek is dit het 

thema “homo’s, lesbiennes en biseksuelen”. Het is de bedoeling dat mensen met elkaar in 

discussie treden zodat de onderzoeker bepaalde groepsdynamieken kan waarnemen 

(Lucassen & Hartman, 2007; Mortelmans, 2007). De analyse van focusgroepen gebeurt dan 

ook niet op het individueel niveau, maar op het groepsniveau. Focusgroepen zijn open en 

flexibel, vandaar dat een aantal deelvragen zich kunnen ontwikkelen tijdens het onderzoek 

wanneer interessante zaken in verband met het thema aan bod komen (Billiet & Waege, 

2001; Mortelmans, 2007). Bovendien krijgen respondenten bij kwalitatief onderzoek veel 

vrijheid om aan bod te brengen wat zij zelf belangrijk vinden over het onderwerp (Billiet & 

Waege, 2001). Het zou kunnen dat verschillende generaties stereotypen ten opzichte van 

holebi’s op een volledig verschillende manier vormen vanuit een volledig verschillende visie. 

Door open onderzoek wordt de mogelijkheid gegeven om dergelijke verschillen op te sporen. 

Verder is kwalitatief onderzoek hier geschikt omdat ik met dit onderzoek geprobeerd heb om 

een aantal relevante variabelen wat betreft stereotypering van holebi’s en de relaties 

daartussen bloot te leggen zodat kwantitatief onderzoek weet waarop het zich moet focussen 

in grootschaliger onderzoek. 

3.1.2. Beperkingen onderzoeksmethode 

De meest voorkomende kritiek op kwalitatief onderzoek is het gebrek aan geldigheid en 

betrouwbaarheid (Billiet & Waege, 2001; Lucassen & Hartman, 2007; Mortelmans, 2007). 

Het probleem van geldigheid en betrouwbaarheid heeft te maken met het feit dat twee 

verschillende onderzoekers niet altijd volledig dezelfde resultaten zullen hebben bij 

kwalitatief onderzoek, ook al gebruiken ze hetzelfde meetinstrument, omdat volledige 

objectiviteit niet gegarandeerd kan worden. Hier kan tegenin gebracht worden dat iedere 
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interpretatie een ander licht kan werpen op het onderwerp en als de methodologische 

voorschriften nauwkeurig in acht genomen worden het ook een meerwaarde kan zijn om 

verschillende inzichten in een bepaald thema te bekomen.  

Bovendien wordt de representativiteit van resultaten verkregen door kwalitatief onderzoek 

wordt vaak in vraag gesteld (Billiet & Waege, 2001; Lucassen & Hartman, 2007; Mortelmans, 

2007). Hier kan tegenin gebracht worden dat het hoofddoel van kwalitatief onderzoek gericht 

is op diepgraven in de betekenisgeving van de respondenten met betrekking tot bepaalde 

thema’s om bepaalde kernconcepten bloot te leggen.  

Ook met betrekking tot beïnvloeding zijn er al heel wat kritieken geuit op kwalitatief 

onderzoek, en zeker op focusgroepen (Lucassen & Hartman, 2007; Mortelmans, 2007). Hier 

is er niet alleen beïnvloeding van de moderator ten opzichte van de deelnemers maar ook 

van de deelnemers ten opzichte van elkaar. Het kan echter boeiend zijn voor de moderator 

om te zien op welke manier mensen elkaar beïnvloeden of zich laten beïnvloeden door 

anderen. Dit proces van opinievorming kan boeiende informatie opleveren voor het 

onderzoek.  

3.1.3. Ethische kwesties 

Om het onderzoek op een ethisch verantwoorde manier te doen verlopen, garandeerde ik de 

respondenten al van bij het eerste contact volledige anonimiteit (Mortelmans, 2007). De 

gegevens die tijdens de groepsgesprekken verzameld werden, werden anoniem verwerkt. Ik 

vroeg de deelnemers bij het begin van het gesprek om al wat besproken werd tijdens het 

groepsgesprek voor zich te houden en ik vroeg hen om toestemming om het gesprek op te 

nemen. Een issue waarmee ik te maken kreeg, was het probleem van sociale wenselijkheid. 

Als ik respondenten zou informeren over de ware bedoeling van mijn onderzoek, namelijk op 

zoek gaan naar stereotypen ten opzichte van holebi’s, zou het kunnen dat mensen op een 

sociaal verantwoorde manier zouden proberen te antwoorden. Vandaar dat ik het onderzoek 

iets algemener voorstelde als een onderzoek naar de positie van holebi’s in de hedendaagse 

maatschappij. Tot slot probeerde ik de transparantie van mijn onderzoek te verhogen door 

de deelnemers van het gesprek de mogelijkheid te bieden om de onderzoekspaper in te 

kijken.   

3.2. Dataverzameling 

3.2.1. Focusgroepen 

Zoals eerder al vermeld, werden de data verzameld aan de hand van focusgroepen. Ik 

gebruikte voor de gesprekken het vergaderlokaal van de scouts van Roeselare. Om de 



-18- 
 

nauwkeurigheid van mijn onderzoek te verzekeren, nam ik de groepsgesprekken op met een 

dictafoon. Door het gebruik van een topiclijst, zorgde ik ervoor dat alle thema’s die ik 

interessant vond voor het onderzoek aan bod kwamen (Billiet & Waege, 2001; Lucassen & 

Hartman, 2007; Mortelmans, 2007). Aan het begin van het gesprek liet ik alle deelnemers 

een formulier met een aantal demografische gegevens, jobstatus en hoogstbehaalde 

diploma invullen, zodat ik een goed zicht kreeg op de samenstelling van de groep. Ik bracht 

het gesprek op gang door middel van een brainstorm, waarbij ik de respondenten vroeg hoe 

ze homo’s, lesbiennes en biseksuelen konden herkennen in het dagelijkse leven. De 

antwoorden noteerde ik op een poster in de vorm van een spinnenweb. Na deze 

inleidingsvraag ging ik over tot het effectieve gesprek.  

3.2.2. Respondenten 

De respondenten werden niet geselecteerd aan de hand van een toevalssteekproef omdat 

bij kwalitatief onderzoek de focus niet gelegd wordt op generaliseerbaarheid van de 

resultaten naar een bredere populatie, maar het doel is om in de diepte te graven tijdens het 

onderzoek (Billiet & Waege, 2001; Mason, 2002; Lucassen & Hartman, 2007; Mortelmans, 

2007). Vandaar dat er op een doordachte manier een theoretische steekproef geselecteerd 

werd. In mijn onderzoek ging ik op zoek naar generatieverschillen in stereotypering van 

holebi’s aan de hand van focusgroepen. De dataverzameling gebeurde in verschillende 

rondes aan de hand van verschillende groepsgesprekken. Binnen elke focusgroep zaten 

deelnemers van eenzelfde generatie.  

Ik stelde drie verschillende generaties op. Elke generatie werd met minimum tien jaar van 

elkaar afgescheiden. De jongste generatie noemde ik ‘jongeren’. Het ging hier over de 

leeftijdsgroep 18 tot 22-jarigen. De jongeren groeiden op in een maatschappij waarin 

holebirechten al vergevorderd zijn. Wanneer ze seksueel actief werden, omstreeks de leeftijd 

van 16 jaar, was het homohuwelijk in België al wettelijk ingevoerd. De middelste generatie 

noem ik de ‘actieve generatie’. Dit waren 35 tot 50-jarigen en deze groep bestond 

grotendeels uit de actieven die dus aan het werk zijn. Zij hebben in hun leven de 

maatschappijvisie ten opzichte van holebi’s sterk zien veranderen en hebben de invoering 

van een aantal belangrijke holebirechten op een bewuste manier meegemaakt. De oudste 

generatie zijn de ‘60-plussers’. Diegene die tot deze groep behoorden, waren minimum acht 

jaar aan het begin van de jaren ’60. Als kind hebben ze het taboe ervaren dat op 

homoseksualiteit rustte. Bovendien hebben ze de acties van de nieuwe sociale bewegingen 

van de jaren ’60 op een bewuste manier meegemaakt en de maatschappijvisie op 

homoseksualiteit doorheen de jaren zien veranderen.  
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Voor elke generatie stelde ik twee groepen van zeven à acht deelnemers samen. Intern 

probeerde ik de groepen naar opleidingsniveau en geslacht heterogeen te houden, zodat de 

effecten van opleidingsniveau en geslacht op stereotypering van holebi’s het effect van 

generatie niet overheersen. Voor geslacht lukte dit goed. Voor opleidingsniveau bleek dit niet 

evident te zijn, aangezien ik persoonlijk meer hoogopgeleiden ken en zij ook meer geneigd 

zijn om vrijwillig deel te nemen aan onderzoek dan lager opgeleiden. Hier moest dus 

rekening mee gehouden worden bij het interpreteren van de resultaten. Alle respondenten 

moesten heteroseksueel zijn, omdat ik stereotypering bij heteroseksuelen over holebi’s 

onderzocht. Deels verzamelde ik de respondenten door mijn persoonlijke netwerken aan te 

spreken om mensen te vinden die aan de criteria van mijn respondenten voldoen. Voor de 

60-plussers nam ik contact op met de seniorenbeweging van het OCMW. Zij waren hiertoe 

bereid en stelden een focusgroep samen voor mij. Ik mocht hen interviewen in het woon- en 

zorgcentrum ‘De Zilverberg’ in Roeselare. Uiteindelijk namen 45 respondenten deel aan mijn 

onderzoek (zestien jongeren, veertien actieven en vijftien 60-plussers).  

3.3. Data-analyse 

Om mijn data op een optimale manier te kunnen analyseren typte ik de 

focusgroepsgesprekken volledig uit met behulp van het programma ‘Express Scribe’. Terwijl 

ik de gesprekken uittikte, noteerde ik een aantal bedenkingen die mij zouden kunnen helpen 

in de volgende fasen van de data-analyse.  

Vervolgens codeerde ik met behulp van Nvivo, een software die speciaal gemaakt is om 

kwalitatieve data te verwerken, de transcripten in verschillende rondes (Mortelmans, 2007). 

Eerst voegde ik algemene, open codes toe aan de gesprekken. Vervolgens groepeerde en 

structureerde ik de codes en verdeelde ze in een aantal subcodes. Fragmenten in 

verschillende interviews die eenzelfde onderwerp aankaartten, kregen dezelfde code. Op die 

manier was het gemakkelijk om achteraf per code de relevante stukken uit verschillende 

interviews samen te zien.  

Via de functie ‘reports’ in Nvivo kan je verschillende overzichten van je gecodeerde data 

opvragen. Ik maakte hoofdzakelijk gebruik van het ‘code summary by node report’ en het 

‘code summary by source report’. In het eerst vermelde rapport werd een overzicht gegeven 

van de toegekende codes met daaronder uit ieder interview de fragmenten die deze code 

toegekend kregen. Er stond ook telkens bij uit welk interview het kwam, waardoor ik 

gemakkelijk kon zien met welke generationele categorie ik bezig was. Het laatst vermelde 

rapport gaf een gelijkaardig overzicht, maar telkens van de interviews apart. Dit had als 

voordeel dat ik snel de codes kon zien die ik aan de interviews van een welbepaalde 
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generatie toegekend had. Op die manier kon ik gemakkelijk de verschillende generaties met 

elkaar vergelijken.  

4. Resultaten 

Op het eerste zicht was de algemene tendens bij de respondenten er één van een positieve 

en progressieve algemene houding ten opzichte van holebi’s in alle focusgroepsgesprekken. 

Wanneer ik iets dieper groef en meer naar specifieke opinies over en houdingen tegenover 

holebi’s peilde, kwam er meer naar boven. Dit fenomeen zou erop kunnen wijzen dat 

respondenten het belangrijk vonden om tolerant en progressief over te komen bij anderen.  

In elke gespreksronde werden verschillende thema’s met betrekking tot holebi’s aangeraakt. 

Hieronder worden de verschillende thema’s apart belicht en worden eventuele generationele 

verschillen geduid.  

4.1. Stereotypen 

In de inleidingsvraag van ieder focusgroepsgesprek werd rechtstreeks gepeild naar 

stereotypen die leven bij de respondenten omtrent holebi’s. Er werd gevraagd hoe de 

respondenten homo’s, lesbiennes of biseksuelen herkennen in het openbaar. Opvallend bij 

deze vraag is dat de respondenten in de categorie 60-plussers voornamelijk stereotypen 

over homoseksuele mannen aanhaalden. Over lesbische vrouwen wisten ze heel wat minder 

te vertellen. De jongere generatie daarentegen had een uitgebreider beeld over lesbische 

vrouwen dan de 60-plussers. Wat biseksuelen betreft, hadden alle leeftijdscategorieën het 

moeilijker om er een beeld van te vormen. 

4.1.1. Homoseksuele mannen 

Over homoseksuele mannen kwamen de traditionele stereotypen die er leven in elke 

generatiecategorie naar boven. Zo gaven de jongeren aan dat homo’s artistiek zijn, een 

oorring dragen, een bepaalde manier van spreken hebben en vaak open relaties aangaan. In 

lijn met de impliciete inversietheorie werd aangegeven dat homo’s vaak veel vriendinnen 

hebben, vrouwensporten beoefenen, emotioneel, empathisch en modieus zijn (Kite & Deaux, 

1987). Daarnaast werd nog het ‘slap handje’ vermeld. Bij de actieven kwamen veel dezelfde 

zaken terug. Ook hier kwam aan bod dat homoseksuelen modieus zijn, ‘een slap handje’ 

hebben, emotioneel zijn en een bepaalde wandelgang hebben. Opvallend was dat de 

actieven, net als de 60-plussers, homoseksualiteit linkte met kappers, terwijl de jongeren dat 

niet deden. Bij de 60-plussers vonden we gelijkaardige stereotypen terug als bij de actieve 

generatie. Bij deze vraag nuanceerden de respondenten heel vaak hun antwoorden door 
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erbij te vermelden dat dat het stereotiepe beeld is en dat dit niet voor alle holebi’s geldt. Dat 

wordt aangetoond door volgende citaten: 

 Jongeren: 

Mona: Ge hebt der waarda je het kweetnie hoe duidelijk ziet, maar ge hebt der toch ook 

waar da je 't totaal niet zou verwachten.  

 Actieven: 

Kuifje: Maar ik vind sowieso dat je der eigenlijk ook hebt waar dat je 't dus totaal aan 

geen één van die dingen, dat je 't niet kan zien. Dus dat je allez. Zoals dat wij ons 

gedragen als hetero hebben wij ook onze kenmerkskes en der zitten der daar ook in. 

Kledij en weet ik veel wat. Dus ik peis dat dat de cliché stempel is dat we erop plakken.  

 60-plussers: 

Nero: De manier waarop dat ze bewegen.  

Maya: Niet altijd eh. Ge ziet dat niet bij iedereen.  

Roosje: Maar ja, bij sommige zie je het gewoon niet en ben je verwonderd.  

Bij de jongeren en de actieven werd aangehaald dat homoseksuele mannen vaak meer open 

relaties aangaan en meer sekspartners hebben dan heteroseksuelen. Bij de 60-plussers 

kwam dit niet aan bod. In de discussie wezen de mannen vaak op het feit dat mannen over 

het algemeen door hun biologische ingesteldheid rapper seks zullen hebben dan vrouwen. 

Vrouwen zijn kieskeuriger. Vandaar dat homoseksuele mannen vaak veel sekspartners 

zouden hebben.  

 Jongeren:  

Suske: Ik denk niet dat je 't alleen zo moet zien. Ik peis dat je gewoon, en dan vooral in 't 

homowezen, dat je dan uiteindelijk ben je nog altijd twee venten eh, en twee venten met 

behoeften, en als je dan in een wereld zit met allemaal venten met behoeften, allez. 'k 

Denk da je dan rapper. Allez ja, da je dan misschien toch weer kijkt naar 't natuurlijke, 'k 

weet nu wel dat ik gezegd heb dat je daar niet echt moet naar kijken, maar zit je dan ook 

niet zo met...  

 Actieven: 

Alice: Ja misschien wel het enige dat ik wel opvallend vind, is dat als je homo's hoort 

spreken dat veel mannelijke homo's zeer veel partners hebben en dat vind ik wel 

opvallend.  

Robbedoes: Ja dat zijn mannen eh. (lacht). Om het even welke man, die gaat liefst, ja die 

gaat zoiets hebben ja veel partners...  

Pinoccio: Een vrouw wordt dan een nymfomane genoemd.  
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Robbedoes: Ja uiteindelijk, je zit in een relatie dus je doet dat niet, maar uiteindelijk als je 

echt eerlijk bent voor jezelf als man, als je jezelf niet een beetje in de hand houdt dan 

doet gij ook maar eh. (gelach) 

Aladin: Is dat niet evolutionair dat de man zoveel mogelijk zijn zaad probeert te 

verspreiden en een vrouw is in principe biologisch gezien... zij moet zaad ontvangen...  

Robbedoes: Zij moet selecteren van wie. Zij heeft te kiezen eh, neen, neen, neen.  

Bij de jongeren werd hier telkens op gereageerd dat dat ook van persoon tot persoon afhangt 

en dat het aantal open relatie een beetje gerelativeerd moet worden. Bij heteroseksuelen zijn 

er ook mensen die méér open zijn op vlak van relaties dan anderen en dat wordt dan niet 

aan geaardheid toegeschreven. Het feit dat dit bij de actieven minder aan bod kwam, zou te 

verklaren kunnen zijn door het feit dat de seksuele vrijheid en seksuele informalisering 

tegenwoordig groot is (Dumez, Kesters, & Van Ham, 1998; Wouters, 2008). Het zou kunnen 

dat jongeren daardoor nog meer dan de actieven open relaties niet als iets abnormaals 

beschouwen. Toch werd daar weer tegenin gebracht dat het in de homoseksuele 

gemeenschap meer uitgesproken is. Hierbij werden homobars vermeld, die ware 

ontmoetingsplaatsen zouden zijn om seksuele partners op te pikken. Doorheen de discussie 

trokken de respondenten die overtuigd waren van het bestaan van meer open relaties bij 

homoseksuelen de discussie hevig, waardoor de groep er toch naar neigde om voornamelijk 

deze mening aan te hangen.  

4.1.2. Lesbische vrouwen  

Wanneer naar lesbische stereotypen gepolst werd, was het opvallend dat 60-plussers het 

veel moeilijker hadden om een beeld te vormen van de ‘typische lesbienne’ dan jongeren en 

actieven. Ze hielden het algemeen en raakten niet veel verder dan ‘Ze zijn iets mannelijker.’ 

en ‘mannelijkere, minder modieuze kledij’.  

 60-plussers:  

TP: En zijn er dingen dat je met lesbisch associeert?  

Schanulleke: Ik ken lijk niemand die lesbisch is.  

Eefje: Ik ken er wel, maar zelfs onder mijn leerlingen, maar dat viel veel minder op dan 

homo's.  

Boemel: Ja ik vind dat ook.  

Obelix: Die zijn harder.  

Maya: Ik denk dat je 't bij vrouwen minder ziet dan bij homo's. Ze komen er minder snel 

voor uit.  
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De jongeren en actieven hadden een meer uitgesproken beeld omtrent lesbiennes. Zij zagen 

hen ook als mannelijker en harder. Daarnaast linkten zij een welbepaald kapsel aan hen. Ze 

zouden een mannelijk, kort kapsel hebben. Verder werd voetballen bij beide 

jongerengroepen vermeld als typisch lesbisch. De typische lesbische, mannelijke vrouwen 

werden door actieven en jongeren ‘butches’ genoemd, een term die de 60-plussers niet in de 

mond namen. Hier werd genuanceerd door aan te halen dat niet alle lesbiennes ‘butch 

lesbiennes’ zijn, maar dat er ook vrouwelijkere lesbiennes tussen zitten. Dit is in lijn met 

voorgaand onderzoek dat stelt dat mensen lesbiennes opdelen in enerzijds de ‘butch 

lesbiennes’ en anderzijds de ‘vrouwelijke lesbiennes’ (Louderback & Whitley, 1997; Brambilla 

et al., 2011). 

 Jongeren:  

TP: Dus homo's zijn jeannetten en bij lesbische zie je dat minder?  

Kwak: Ja butches eh?  

TP: Butches? Wat bedoel je daarmee?  

Lucky Luke: Jaweja, en platte manieren. Geen pardon zeggen als ze boeren laten 

bijvoorbeeld.  

 Actieven:  

Alice: Dat kapsel vind ik nu toch wel... Tot voor kort was mijn haar kort. (lacht) 

Aladin: Ja, maar je hebt kort en je hebt lesbisch kort eh.  

Robbedoes: Ja zo butch kort.  

Aladin: Het gaat over de styling zo. Een voetballerskapsel.  

Robbedoes: Een mannenkapsel bij een vrouw eigenlijk, daar gaat het over.  

Bij de jongeren kwam nog aan bod dat lesbische vrouwen een hele aparte gemeenschap 

vormen met compleet afgebakende interesses en een compleet andere mentaliteit. Ze 

zoeken elkaar op en gaan uit in een hele groep van lesbiennes. Van deze gemeenschap 

werd ook aangehaald dat lesbiennes promiscu gedrag zouden vertonen en veel losse flirten 

aangaan. Hierop werd in beide groepen jongeren instemmend gereageerd. Het is iets dat 

velen herkennen. Bij de actieven en 60-plussers werd dit niet aangehaald. Dat zou een 

aanwijzing kunnen zijn voor het feit dat dit een relatief nieuw fenomeen is. Vooral de 

jongeren zijn tegenwoordig actief in het uitgaansleven. De actieven en 60-plussers zagen dat 

in hun jeugd minder tijdens het uitgaan.  

 Jongeren:  

Wiske: Ja, maar 't is ook zo een vriendinne, en ne keer dat je in die wereld komt, 't is lijk 

of dat iedereen daar met iedereen vrijt. En ze gaan dan zo van de enen naar den 

anderen.  
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Roodkapje: Dat niet alleen, maar ge hebt dan zo opeens een hele vriendenkring eh, lijk 

bijvoorbeeld van, allez, 'k ga nu geen namen zeggen omdat 'k niet mag (lacht), maar lijk 

bijvoorbeeld zo van den B. B., allez, 'k zeg niets eh maar dat is ook azo een hele groep 

van holebi's eigenlijk en dat komt allemaal zo goed overeen met mekaar en zo en zij 

gaan dan zo uit in een hele kliek, maar ja ge weet dat dan zo van als uitgaat en ge ziet 

azo één dan ga je ze allemaal zien eh.  

In lijn met de bevindingen van het onderzoek van Eliason (1997) en Louderback & Whitley 

(1997) kwam bij de jongeren aan bod dat lesbische seks voor mannen aantrekkelijk is om te 

zien terwijl homoseksuele seks tussen twee mannen dat niet is voor vrouwen. De oorzaak 

hiervoor zou liggen bij de porno-industrie. In één van de groepsgesprekken bij de actieven 

kwam dit even aan bod, maar dat was bij de jongste respondent in die leeftijdscategorie. Bij 

de 60-plussers kwam het helemaal niet ter sprake. Een mogelijke verklaring hiervoor zou de 

meer teruggetrokken houding kunnen zijn van deze generatie in hun jeugd met betrekking tot 

seks, evenals het feit dat de porno-industrie in hun jeugd nog niet zo uitgebreid en 

toegankelijk was als nu (Raes, 2010).  

 Jongeren:  

Jommeke: Lesbische seks oké.  

Kwak: Mo der is daar onderzoek naar geweest dat de Vlaamse jeugd sta veel 

weigerachtiger tegenover homoseks dan lesbische seks, omdat dat echt gewoon 

geprogrammeerd zit van aja gewoon twji vrouwen lijk van in de porno dat dat gewoon 

awesome is en ge kunt da lijk niet... jah.  

 Actieven: 

Aladin: Een vrouw met een vrouw ik denk dat dat interessant is voor mannen omdat 

vrouwen gewoon mooier zijn.  

Alice: Omdat jullie gewoon graag naakte vrouwen zien die seks hebben. 

4.1.3. Biseksuelen  

4.1.3.1. Algemeen 

Alle generaties hadden het het moeilijkst om biseksualiteit te begrijpen. De respondenten 

vonden het vreemd, vreemder dan homoseksuelen en lesbiennes. Het is een onderwerp 

waar niet veel over gediscussieerd werd, want vrijwel iedereen was akkoord dat 

biseksualiteit vreemd is. Deze vaststelling werd ook al gedaan in vorig onderzoek (Eliason, 

1997; Steffens & Wagner, 2004). Volgende citaten illustreren dit:  
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 Jongeren:  

Doornroosje: Ik denk dat dat toch wel ingebakken zit dat je ... dat je iets bent. Allez, dat 

het je lot is dat je homo bent of dat je hetero bent of dat je lesbisch bent. En niet da je 

alles bij elkaar bent.  

TP: Ja, maar dat is hoe dat de maatschappij er tegenover staat, maar hoe staan jullie 

persoonlijk daar tegenover, is dat ook een beetje zo of zeg je 'k ben daar niet mee 

akkoord?  

Doornroosje: Een beetje wel.  

Suske: Allez, ik zou dat gewoon raar vinden omdat 'k nog nooit iemand tegengekomen 

ben die, allez iemand da'k ken, 'k zal 't zo zeggen, die holebi is.  

TP: Biseksueel bedoel je?  

Suske: Ja ja, dat zou gewoon raar zijn in 't begin, maar 'k denk dat je dat ook... gewend 

komt en dat je je daar ook over moet zetten.  

 Actieven:  

Sidonia: Dat vind ik eigenlijk ook wel raarder dan iemand die specifiek homo is of 

lesbisch.  

Charlotte: Ik eigenlijk ook.  

 60-plussers:  

Marlène: Dat is een moeilijk ding hoor. Ik vind dat eigenlijk nog moeilijker dan homo of 

lesbi. Ik zou het eigenlijk ook niet weten.  

Wanneer ik doorvroeg, waren er toch verschillen te zien tussen de verschillende 

generationele groepen. Opvallend was dat de jongeren op het eerste zicht biseksualiteit 

nogal los van seksualiteit zagen. Ze haalden aan dat je verliefd wordt op een persoon en niet 

op een geslacht. Wanneer ik hen vroeg of het seksuele dan minder een rol speelt, stemden 

ze daarmee in.  

 Jongeren:  

Lucky Luke: 'k Weet dat ze niet moeten kiezen, maar 'k vind wel dat er inderdaad, dat is 

echt zo ge weet niet wat da 't is eh. Nu 'k heb ooit ne keer 't woord horen zeggen in een 

(...). 't is echt een goed punt. Ik vond dat een schone uitspraak en 'k had vré verschoten 

dat hij dat zei, maar hij zei van ge wordt eigenlijk niet verliefd op een vent of een vrouw, 

maar op een persoon vind ik. En ik had zoiets van ja T. kijk, ge hebt daar nu wel ergens 

een punt. Dus als die mensen de ene keer op een vent vallen en een andere keer op een 

vrouw, dan mag dat voor mij wel (…). 
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Deze mening was totaal verschillend van wat ik bij de 60-plussers te horen kreeg. Hier werd 

biseksualiteit helemaal anders bekeken. Voor hen had biseksualiteit veel met lichamelijkheid 

en lust te maken en was het iets dat zich vooral tussen de lakens afspeelt. Biseksuelen 

nemen alles wat op hun pad komt. Deze respondenten vonden het een vrije vorm van 

seksbeleving en geloofden er niet in dat je een vaste relatie kunt opbouwen als je biseksueel 

bent. Ook in de literatuur vinden we terug dat mensen vaak de indruk hebben dat 

biseksuelen meer promiscu gedrag vertonen en moeilijker een vaste relatie kunnen 

opbouwen (Eliason, 1997; Esterberg, 2002; Lipperts & Oosterhuis, 2010).  

 60-plussers:  

Gobelijn: Kan je dan een vaste relatie hebben?  

Schanulleke: Welja, ge vlindert dan eh.  

Belle: Van twee walletjes eten dat is voor mij van de weke ben ik bij den dienen en 

noaste weke ben 'k ik bij den dienen. Dat is voor mij van twee walletjes eten.  

Schanulleke: Dat is eigenlijk de juiste definitie ervan ja. Een jaar bij een vrouw, een jaar 

bij een man, dan weer bij een vrouw. Dat is eigenlijk nog iets anders eh ja. Ik wilde dus 

eigenlijk zeggen dat je dus eigenlijk van alle twee wilt proeven en ja.  

Niet enkel de 60-plussers hadden hun twijfels bij de mogelijkheid om een vaste relatie aan te 

gaan als biseksueel. Ook de jongeren en de actieven dachten dat dit een delicate zaak is. Zij 

haalden echter een andere verklaring aan. Volgens hen is het voor de partner van een 

biseksueel heel erg moeilijk om je partner te vertrouwen. Volgend citaat illustreert dit:  

 Actieven:  

Kuifje: En ook voor de partner die het weet eh, is het dan niet heeltijd het vraagteken van 

ja, bedriegt die mij niet met iemand anders? Allez, want stelt nu ge zijt biseksueel en je 

partner weet het, dan is 't voor je partner allez van ja hij zal waarschijnlijk wel nog iemand 

anders hebben, hij zal nog een vent kennen of ze gaat nog een vrouw kennen. Ik denk 

dat dat naar relaties toe moeilijk is.  

Voor de rest zagen we bij de actieven een genuanceerd beeld. Zij vonden het moeilijker om 

hierover een mening te uiten. Als eerste impuls linkten ze het vooral met het seksuele, maar 

naarmate er meer gediscussieerd werd over het onderwerp, werd dit genuanceerd en legden 

ze ook de link met verliefdheid. Volgend citaat is hiervan een goed voorbeeld: 

 Actieven:  

Kiekeboe: Ik denk dat het biseksueel zijn zich vooral afspeelt tussen de lakens en dat je 

dat niet ziet op straat.  

[…] 
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Kuifje: Allez op seksueel gebied maakt het totaal niet uit wie hoe of wat het is, terwijl voor 

een homo of een lesbische is het duidelijk van of ja bij ne hetero, het gaat hem over, op 

seksueel gebied dan en voor nen bi is 't gewoon van ja, ne seksuelen drang, om je 

behoefte te voldoen maakt het nu niet uit of het een vrouw of een man is. Ik kan er totaal 

naast zijn eh, ik heb eigenlijk over biseksualiteit eigenlijk geen... 

[…] 

Kuifje: Of je kan ook gewoon zeggen van ja, het maakt niet uit om iemand graag te zien, 

los van het seksuele dan. Ge kunt even goed een man graag zien, of allez verliefd zijn op 

dus ja... 

In één groep actieven werd aangehaald dat er in ieder van ons wel een beetje biseksualiteit 

zit. Het was echter opvallend hoe sterk hier tegen gereageerd werd door een aantal 

respondenten. Dat is een aanwijzing voor het feit dat homoseksualiteit misschien wel 

aanvaard wordt zo lang het een ‘ver van mijn bed show’ is, maar dat het toch heel wat 

delicater is wanneer het op de respondenten zelf betrokken wordt.  

 Actieven:  

Pinoccio: Ik ga ervan uit dat we het allemaal een beetje in ons hebben.  

[…] 

Rapunzel: Ja maar ik denk ... ik volg wel Pinoccio dat er in alle mensen een beetje de 

twee zit.  

Yasmine: Awel ik denk dat niet neen.  

Pinoccio: In elke dominante vent zit er een homo. (lacht) 

Robbedoes: Chans dat ik een schotelvod ben dan (lacht).  

[…] 

TP: Goed maar wat vindt de rest daar eigenlijk van? Er zit een beetje biseksualiteit in 

iedereen? Niet akkoord?  

Ariel: Neen daar ben ik niet mee akkoord.  

Alice: Ik ook niet.  

Over het algemeen hadden de respondenten uit elke leeftijdscategorie het moeilijk met het 

definiëren van mensen als biseksueel. Op het moment dat het biseksuele individu 

betrekkingen heeft met iemand van het tegengestelde geslacht, worden ze als 

heteroseksueel beschouwd. Als ze iets hebben met iemand van hetzelfde geslacht worden 

ze als homoseksueel beschouwd. Volgens voorgaand onderzoek is dit te wijten aan het feit 

dat mensen gewoon zijn om in binaire termen te denken en biseksuelen dit binair evenwicht 

in verwarring brengen (Eliason, 1997; Dewaele, 2009a). 
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 Actieven:  

Charlotte: Ik denk dat wij dan sneller al zouden zeggen van ze is homo of ze is lesbische 

en der niet maar van uitgaan dat het iemand is die bi is. Denk ik.  

 Jongeren: 

Fanny: […] Want ja, zij zeggen dan ook tegen mij van 'k ben 'k ik nu wel verliefd op een 

meisje maar voor 't zelfde geld, allez ik weet niet of da 'k ik nu lesbisch ben want ofda 'k 

ik nu de volgende keer ook weer op een meisje verliefd zou worden of dan plots weer 

terug op een jongen, ben 'k ik daarom dan bi geweest? Dat kan ook ezo lijk maar euh... 

inderdaad die vallen dan volgens mij ook gewoon meer op de persoon en nie op 't 

geslacht. Dus ... 'k weet niet ja.  

4.1.3.2. Biseksuele jongeren 

Net als eerder onderzoek aantoonde, bleek dat veel respondenten uit elke generationele 

groep biseksualiteit zien als iets wat van voorbijgaande aard is (Dewaele, 2009a). Ze zagen 

het als mensen die nog niet weten wat ze willen. Daardoor wordt biseksualiteit in zekere 

mate geassocieerd met de jeugd, met de puberteit en het studentenleven. Volgens hen 

zullen pubers en/of studenten die nog op zoek zijn naar hun seksuele identiteit in hun 

zoektocht soms geneigd zijn om te experimenteren. Dat experimenteren uit zich in 

homoseksuele avontuurtjes terwijl ze ook nog heteroseksuele betrekkingen hebben. Dit zijn 

volgens hen mensen die twijfelen en die op die manier hun ware geaardheid willen 

ontdekken, en dat dan ook doen. Uiteindelijk zullen ze kiezen voor heteroseksualiteit of 

homoseksualiteit.  

Bij de jongeren en de actieven werd de evolutie naar experimenteren tijdens de puberjaren 

als iets positiefs gezien. Jonge mensen zijn nu beter in staat om zichzelf te leren kennen en 

zullen hierdoor minder snel een geforceerde heteroseksuele relatie opbouwen die later op de 

klippen zal lopen omdat ze eigenlijk homoseksueel zijn.  

 Jongeren:  

TP: En vind je dat een positieve of een negatieve evolutie dat er daar eigenlijk losser mee 

omgesprongen wordt?  

(door elkaar): positief zeker?  

TP: En waarom?  

Doornroosje: Omdat...  

Wiske: Ja ook voor die mensen is hun leven ook gewoon veel gemakkelijker eh, als 

iedereen daar positief en los... Voor die mensen zelf is dat wel beter, en voor de 

maatschappij... ik denk niet dat wij daar schade aan hebben hoor.  
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Bij de 60-plussers hadden meer respondenten hun twijfels bij het experimenteren en hier 

laaide de discussie hoog op. Diegene die hun twijfels hadden bij het al of niet positief zijn van 

de grotere mogelijkheid tot experimenteren, vonden dat jongeren tegenwoordig precies 

moeten experimenteren, terwijl dat in hun ogen niet altijd nodig is. Daar werd door de 

voorstanders tegenin gebracht dat jonge mensen op die manier beter zichzelf kunnen 

inschatten en minder verkeerde relationele beslissingen zullen nemen. Doorheen de 

discussie neigde de groep uiteindelijk toch meer naar de idee dat experimenteren een 

positief fenomeen is.  

 60-plussers: 

TP: Vind je dat een positieve evolutie dat dat nu meer voor komt dan vroeger?  

Hermelien: Neen. Nu denken er veel dat ze het lijk moeten proberen.  

Maya: Langs den andere kant, hoeveel zijn er niet getrouwd hoewel dat ze homo zijn en 

die het maar op latere leeftijd hebben mogen uiten.  

Roosje: Welja en dat vermijd je daardoor.  

Wat opvallend was bij de 60-plussers is dat ze bijna medelijden hadden met biseksuelen en 

ervan overtuigd waren dat het hartverscheurend moet zijn om biseksueel te zijn, aangezien 

het onlosmakelijk verbonden is met het moeten kiezen voor heteroseksualiteit of 

homoseksualiteit. Dit is een tendens die bij de jongeren en actieven niet te zien was.  

 60-plussers:  

Schanulleke: Als wij jong waren, welja 't was voor een man dat je ging eh. Ge zou er niet 

aan denken om het bij een vrouw te gaan zoeken. Allez als je twijfelt, dat moet toch erg 

zijn? (instemming) 

Schanulleke: Als je een homo bent, dan weet je dat je voor een man bent, of als je 

lesbienne bent eh, maar als je dus niet weet voor wat je bent, dat is nog 't triestigste van 

al.  

Belle: Ik denk dat het een verschrikkelijke keuze moet zijn, als je zegt van ja ...  

4.1.3.3. Outing op latere leeftijd 

Een verschijnsel waar de respondenten het allermoeilijkst mee hadden, was mensen die op 

latere leeftijd ontdekken of onthullen dat ze holebi zijn. Hier gaat het vooral om situaties 

waarin mensen een langdurige heteroseksuele relatie of huwelijk aangaan en op latere 

leeftijd hun relatie of huwelijk verbreken voor een homoseksuele relatie. In onderzoek werd 

al aangetoond dat ouderen die holebi zijn het vaak moeilijker hebben dan jongeren (Dewaele 

& Michielsens, 2003; Godemont et al., 2004). Dat is hiervan een voorbeeld. Dit thema komt 



-30- 
 

hoofdzakelijk uitgebreid aan bod  bij de jongeren en de 60-plussers. Bij de actieven komt het 

slechts zijdelings ter sprake.  

In alle leeftijdscategorieën werd aangestipt dat mensen die op latere leeftijd een 

homoseksuele relatie aangaan over het algemeen al heel hun leven homoseksueel zijn, 

maar dat onderdrukt hebben omdat het sociaal niet aanvaard werd. In deze discussie 

stonden ze stil bij de moeilijke situatie die de partner en/of kinderen van een dergelijk 

individu moeten doormaken. Dit wordt geïllustreerd door volgende citaten:  

 Jongeren:  

Wiske: Allez dat is dan lijk zo, stel nu da je ma lesbisch wordt, dan is dat zo van allez ja 

heb je papa nooit graag gezien? Ik zou dat echt niet aankunnen.  

 Actieven:  

Charlotte: Is dat dan niet eerder iets dat je altijd onderdrukt hebt. Dat het op een bepaald 

moment zo sterk  wordt dat het gaat overheersen en dat je dan opeens de courage hebt 

om ervoor te kiezen denk ik.  

 60-plussers: 

Roosje: […]  Dan heb je ergens het fenomeen van de mannen die het effectief gewoon 

voor zichzelf onderdrukken en dan bij een vrouw gaan en kinderen krijgen en dan op een 

bepaald moment toch ergens zeggen ok. Ik ben zo niet en ja. Dan vraag 'k ik mij ook af 

hoe dat die vrouw zich moet voelen eh. Want in ene keer mijn man die wordt homo. Heeft 

die mij dan echt wel graag gezien? Is het allemaal nep geweest? Allez ik denk dat dat 

ook een serieuze problematiek is.  

Eefje: Neen, ze heeft gekozen voor een vrouw en ze is er nog altijd bij. Maar naar de 

kinderen toe vond ik dat eigenlijk wel op dat moment problematisch zo, van naar de 

klasgenootjes toe plots moeten zeggen dat de mama niet meer bij de papa woont en dat 

ze...  

Hier moet wel bij vermeld worden dat zowel bij de jongeren als bij de 60-plussers de 

gevolgen voor de kinderen genuanceerd werden door aan te geven dat kinderen flexibel zijn 

en daarmee leren omgaan.  

Wat de jongeren betreft, zagen zij, meer dan 60-plussers, bij outing op latere leeftijd in de 

biseksuele relatie eerder de emotionele band dan de seksuele band. Dit wordt geïllustreerd 

door volgend citaat: 
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 Jongeren:  

Rozemieke: Ja dat is ook vaak van een meisje dat je kent dat eerst een mama en een 

papa had en dan is die mama biseksueel door gewoon verliefd te worden op een vrouw. 

Volgens mij, ze ging zij dat ook niet voorspeld hebben 20 jaar geleden dat ze plotseling 

verliefd ging worden op een vrouw, want anders was ze nooit getrouwd met die man.  

Snorkel: Maar zou je dat dan direct lichamelijk aantrekkelijk vinden?  

Kwak: Ik denk dat dat voor hun minder een rol speelt.  

Fanny: Ja. Van 't moment dat je inderdaad meer op de persoon of op de persoonlijkheid...  

In tegenstelling tot wat de jongeren zeiden, was voor de 60-plussers ook deze vorm van 

biseksualiteit onlosmakelijk verbonden met het lichamelijke aspect.  

Hermelien: Ja genegenheid telt ook, maar je kunt zeggen, is het dan wel een 

lesbische verhouding? Als 'k ik nu morgen een vriendin tegenkom, lijk nu dat koppel 

dat wij nu zeggen, moesten zij nu gezegd hebben van kijk wij zijn echt zo'n goeie 

vriendinnen, maar dat is het. Maar 't is echt ik zie het wel 't is liefde, maar er is geen 

seksuele aantrekkingskracht, dan vind ik het geen lesbisch, maar van de moment dat 

er een seksuele aantrekking is, dan vind ik het lesbisch. 

4.1.4. Houding tegenover stereotypen  

Op het eerste zicht stonden de respondenten van elke leeftijdscategorie positief en tolerant 

tegenover holebi’s. Toch hadden ze bij een aantal zaken wat betreft homoseksualiteit hun 

twijfels. Met betrekking tot stereotypen was opvallend dat zowel de jongeren, de actieven als 

de 60-plussers het unaniem met elkaar eens waren dat holebi’s niet mogen overdrijven met 

het uiten van hun geaardheid op straat. Hierbij werd voornamelijk verwezen naar mannelijke 

homoseksuelen. Dit is in lijn met de vaststellingen uit het onderzoek van Madon (1997). 

Holebi’s die sterk aan het stereotiepe beeld beantwoorden en dat ook tonen in het openbaar 

werden minder geapprecieerd dan holebi’s die eerder low profile blijven in het openbaar. 

Deze bevinding is in overeenstemming met voorgaand onderzoek dat aangeeft dat 

Vlamingen veel belang hechten aan traditionele genderrollen, die vastgelegd zijn vanuit een 

heteroseksuele norm (Vincke & Stevens, 1999; Dewaele & Michielsens, 2003; Dewaele & 

Motmans, 2003; Dewaele, 2009a). Dat is een bevestiging van de genderrolhypothese 

(Cohen et al., 2009). Volgende citaten zijn hiervan een illustratie: 

 Jongeren:  

Hans: Ze mogen wel nie overdrijven eh.  

TP: En niet overdrijven in wat dan?  
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Hans: Awelja, in gedrag en willen opvallen en overdreven jeanetterig gedoe. Allez zo 

zukken dingen. Allez daar kan 'k ik niet tegen.  

 Actieven:  

Kuifje: En als ze dan zo blijven doen, dan zou 'k ik toch zeggen van hey, doe eens 

normaal.  

Sidonia: Dat is nu zo iemand die ik wel ken en als je daar dan toekomt dat je zegt maar 

jongens toch, en achteraf praat je daar dan wel een keer van en dat je zucht.  

Charlotte: 'k Heb der 'k ik meerdere de revue zien passeren. Het is toch wel van 

sommigen echt erover.  

Kiekeboe: En dat hebben we niet graag, als het overdreven is, hebben we niet graag.  

 60-plussers: 

Ariel: Als ze niet overdrijven niet.  

Nero: Het zijn tekenen van herkenbaarheid.  

Hermelien: Maar ze moeten inderdaad niet overdrijven.  

 

4.2. Maatschappelijke opinie 

4.2.1. Algemeen 

Na het inleidend, algemeen gesprek over specifieke stereotypen vroeg ik naar de huidige 

opinie omtrent holebi’s in de maatschappij in Vlaanderen. Alle leeftijdsgroepen haalden aan 

dat homoseksualiteit nu meer aanvaard wordt dan vroeger. Bij de jongeren bleef dit 

behoorlijk algemeen. De actieven voegden daar nog aan toe dat in hun jeugd maar heel 

weinig holebi’s waren. De 60-plussers gaven aan dat homoseksualiteit in hun jeugd gewoon 

niet ter sprake kwam. Niemand kwam ervoor uit en de uitzonderlijke keren dat het wel 

gebeurde, werd het zoveel mogelijk verborgen gehouden.  

 60-plussers:  

Belle:  Vroeger werd dat niet uitgesproken dat woord. Dat was er gewoon niet.  

(instemming) 

Bovendien werd in elke groep een duidelijke tweedeling gemaakt. Enerzijds heb je de 

modale Vlaming in de kleine en middelgrote steden die behoorlijk positief staan tegenover 

holebi’s. Anderzijds heb je de grootsteden waar nog meer moeilijkheden zijn met betrekking 

tot homoseksualiteit. Dat komt in het volgende onderdeel uitgebreider aan bod. Opmerkelijk 

bij de vraag naar de maatschappelijke opinie was dat de actieven en de 60-plussers redelijk 

snel grepen naar problematieken als gaybashing in grootsteden door allochtone groepen. Op 

die manier ontweken ze ergens de vraag naar de algemene maatschappijopinie en focusten 
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ze zich onmiddellijk op een klein percentage in de maatschappij. Zo gaven ze impliciet aan 

dat de modale Vlaming in vergelijking met allochtone groepen erg positief staat tegenover 

holebi’s. In sommige gevallen werd de positieve houding ook expliciet geuit.  

 Actieven:  

Kiekeboe:  In de grootsteden is er denk ik een andere mentaliteit. Hier in ons regionaal, in 

ons provinciegewest denk ik dat dat lijk nog mee valt. 

Aladin: Ja want in Sint-Gillis is dat nu wel toleranter, maar als je dan naar een grootstad 

gaat, gaat dat al heel anders zijn.  

De jongeren daarentegen haalden ook wel de problematiek rond gaybashing aan, maar zij 

focusten zich op het feit dat het ook daarnaast nog beter kan voor holebi’s. De jongeren 

verwezen bij de argumentatie van hun opinie voornamelijk naar het feit dat de mentaliteit van 

de mensen soms nog niet positief genoeg is, eerder dan juridische zaken aan te halen. 

Volgend citaat is hiervan een illustratie:  

 Jongeren:  

Fanny: Het kan altijd beter eh.  

TP: En wat is beter in uw ogen?  

Fanny: Ja nog meer open daarvoor toch? Ik vind, allez hoe dat het nu is is 't wel goed, 

maar euhm...  

TP: Wat moet er dan nog veranderen?  

Fanny: Der wordt nog altijd wel discriminerend gedaan, allez sommige mensen vinden 

dat lijk nog altijd niet oké, en dat is zo stom want iedereen mag toch gewoon zichzelf zijn? 

Een beetje meer verdraagzaamheid tegenover elkaar.   

Vaak dachten generaties van andere generaties dat ze negatiever staan tegenover holebi’s 

dan zichzelf, hoewel hier bij de actieven en de 60-plussers wat discussie rond was. De 

jongeren gingen ervan uit dat oudere generaties negatiever staan tegenover holebi’s dan 

jongere generaties:  

 Jongeren:  

Doornroosje: Ik peis ook dat de generatie van ons ouders daar wel nog meer 

weigerachtig tegenover staan dan wij. Omdat ze dat, allez, nog van een andere cultuur 

zijn.  

De actieven discussieerden over twee leeftijdscategorieën. Enerzijds hadden ze het over 

ouderen en anderzijds over pubers. Over de ouderen was er in het algemeen een consensus 

dat zij het moeilijker hebben met homoseksualiteit dan henzelf. Wat de jongeren betreft, 
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wisten ze het niet goed. Aan de ene kant zouden jongeren van vandaag met het fenomeen 

van homoseksualiteit opgegroeid zijn en daardoor toleranter staan tegenover holebi’s dan 

hun eigen generatie. Aan de andere kant kunnen jongeren, en dan voornamelijk pubers, erg 

hard zijn tegenover anderen en daardoor minder positief staan tegenover homoseksualiteit 

dan zichzelf. Volgend fragment toont de twijfelachtige houding in de groep aan:  

 Actieven:  

Charlotte: […] Ik heb een lesbicollega en een homocollega. En er komen van ouders bij 

mijn weten weinig..., maar soms wel toch pijnlijke dingen van kinderen eh. Welja als er 

een keer een... een opmerking gegeven wordt bijvoorbeeld. 

Sidonia: Ge zou nochtans toch lijk moeten denken dat de jeugd daar lijk nog een beetje 

meer voor... 

Charlotte: En het is zo echt basic hoor wat dat ze zeggen euh... ik bedoel euh.  

Kiekeboe: Vuile homo? Is 't dat dan dat ze zeggen?  

Lambik: Hou to the point ja.  

Charlotte: En nog erger eh.  

Sidonia. Ja dat is dan toch ook eigen aan hun leeftijd eigenlijk eh.  

Kuifje: Ik denk dat ook ja.  

Sidonia: Ze zijn cru thuis dikwijls ook eh. Allez ja.  

Charlotte: Ja stoer willen doen, zich niet willen laten doen. Geen gezag euhm...  

Bij de 60-plussers heerste er ook twijfel. Aan de ene kant waren er respondenten in de groep 

die ervan uitgingen dat zij zelf positiever staan tegenover holebi’s dan jongere generaties. 

Aan de andere kant waren er respondenten die dachten dat dit niet zo is. Dit werd op 

dezelfde wijze beargumenteerd als bij de actieven. De jongeren zouden in sommige gevallen 

extremer zijn dan zijzelf en in de puberteit vijandig reageren op al wat niet aan de norm 

beantwoord. Hier legden zij vooral de nadruk op gevallen van agressie tegenover holebi’s. 

Toch zijn jongeren opgegroeid in een cultuur waar homoseksualiteit meer getolereerd wordt, 

waardoor het voor hen makkelijker is om ermee om te gaan dan zichzelf. Hun opinie was in 

lijn met wat in onderzoek al geopperd werd (Jaspers et al., 2007; Kerklaan, 1994). 

 60-plussers:  

Gobelijn: Ik denk dat onze generatie daar misschien beter mee kan omgaan dan de jonge 

gasten, dus de jonge mensen. Als zij uitgaan en zo en ze hebben iets gedronken, dat is 

lijk dat je zegt, dat er daar dan misschien wel reactie op gaat komen, en daarvan komen 

er dan vechtpartijen zoals in 't nieuws al een paar keer geweest hebben.  

[…] 



-35- 
 

Belle: Tuurlijk zitten er tussen, maar we hadden het er nu vandaag nog over in de les. 

Allez, gij zegt nu dat jonge mensen dat ze daar zouden minder kunnen mee omgaan, ik 

denk dat het meer voor ons... in een manier van die jonge mensen die hebben dat 

allemaal al meegemaakt, allez, in hun opvoeding is dat meegenomen. Waarom zouden 

ze dat... het is een cultuurshock geweest.  

4.2.2. Gaybashing 

Naast de overtuiging dat er generationele verschillen zijn in opinies omtrent holebi’s, kwam 

bij vrijwel elke discussiegroep naar boven dat er een tweedeling is tussen grootsteden 

enerzijds en kleine en middelgrote steden anderzijds. De respondenten linkten de kleine en 

middelgrote steden met de modale Vlaming. In dergelijke steden is, volgens de 

respondenten, de houding tegenover holebi’s over het algemeen eerder positief en 

progressief, op een aantal uitzonderingen na. Wat de grootsteden betreft, waren er 

verschillende meningen. Bij de jongeren kwam hoofdzakelijk aan bod dat holebi’s het 

moeilijker zouden hebben in de grootsteden. Het meest tekenende voorbeeld dat ze 

daarvoor gaven is het fenomeen ‘gaybashing’. Deze term is de specifieke benaming voor 

agressie geuit tegenover holebi’s omwille van hun geaardheid. Gaybashing wordt volgens 

hen grotendeels door mensen van allochtone afkomst uitgeoefend, een bevinding die in 

eerder onderzoek al gemaakt werd (Van San et al., 2006). Als belangrijkste oorzaak hiervan, 

haalden de respondenten het islamitische geloof aan van deze groep. Daarnaast hadden 

jongeren het nog over groepsdruk, slechte opvoeding, middelenmisbruik en mensen die 

eigenlijk zelf homoseksuele gevoelens hebben, er niet mee om kunnen en dit uiten door 

middel van agressie tegenover homoseksuelen.  

 Jongeren:  

Goudlokje: Geloof. Ja der zijn toch meer moslims, of ja die jongeren zijn daar harder in. 

Nuja, 'k wil niet die jongeren viseren, maar ze zijn daar toch harder tegen dan dat er... 

Suske: Slechte opvoeding. Hou. 

Wiske: Ja, mee gegeven van thuis.  

Suske: Niet van geloof, maar gewoon in' t algemeen. Als je ouders daar niet ... als ze 

daar radicaal tegen zijn, dan ga je der zelf ook rapper tegen zijn. 

De actieven dachten op een gelijkaardige manier als jongeren over gaybashing in 

grootsteden, maar zij nuanceerden meer. Volgens hen heb je in de grootsteden twee 

bewegingen. Aan de ene kant is het voor holebi’s soms problematisch in de grootsteden 

omwille van groepen die niet met homoseksualiteit om kunnen en aan gaybashing doen. Aan 

de andere kant kunnen holebi’s zich soms gemakkelijker uiten in de grootsteden dan in de 

kleinere steden, omdat daar meer uitgebreide homogemeenschappen zijn. Een aantal 
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respondenten haalde hier ook aan dat het feit dat in grootsteden groepen vaak in aparte 

gemeenschappen wonen de agressie in de hand werkt. Bovendien is er minder sociale 

controle in grootsteden en is er een grotere anonimiteit, wat ervoor zorgt dat vechtpartijen 

daar gemakkelijker kunnen ontstaan dan in kleinere steden.  

 Actieven 

Aladin: Ja want in Sint-Gillis is dat nu wel toleranter, maar als je dan naar een groot stad 

gaat, gaat dat al heel anders zijn.  

Yasmine: Ik dacht net omgekeerd.  

Robbedoes: Wel in Brussel moet je in sommige wijken niet als homo rondlopen.  

Alice: Ja er zijn wijken waar het inderdaad heel gevaarlijk is om te tonen dat je 

homoseksueel bent.  

Aladin: Als je met twee meisjes hand in hand loopt door bepaalde wijken in Brussel, dat 

moet je niet proberen volgens mij.  

TP: Dus 'k hoor hier moeilijker in grootsteden dan elders?  

Aladin: Neen, 't is alletwee. Ge hebt daar clusters waar homogemeenschappen zijn maar 

daar heb je ook nog veel gemeenschappen waar dat niet gedoogd wordt.  

De 60-plussers focusten zich net als de jongeren voornamelijk op de problematiek in de 

grootsteden. Zij associeerden gaybashing ook met de allochtone gemeenschap en hun 

geloof. Bovendien legden zij sterker nog dan de jongeren de nadruk op de invloed van 

drugs- en alcoholgebruik als trigger van agressie. Bovendien linkten zij het fenomeen sterk 

met de jongerengeneratie, een constatering die al in eerder onderzoek naar boven kwam 

(Van San et al., 2006; Gijsemans, 2008).  

 60-plussers 

Gobelijn: Ik denk dat onze generatie daar misschien beter mee kan omgaan dan de jonge 

gasten, dus de jonge mensen. Als zij uitgaan en zo en ze hebben iets gedronken, dat is 

lijk dat je zegt, dat er daar dan misschien wel reactie op gaat komen, en daarvan komen 

er dan vechtpartijen zoals in 't nieuws al een paar keer geweest hebben.  

Schanulleke: Die hebben dan drugs genomen en hebben alcohol gedronken, die gaan 

eigenlijk uit om boel te zoeken eh.  

TP: Ja die vechtpartijen, dat wordt eigenlijk gaybashing genoemd, 't zijn daar al 

reportages en zo over geweest en ja, ik hoor hier al alcohol als reden. Wat zou nog de 

aanzet kunnen zijn voor mensen die aan gaybashing doen? 

(door elkaar): drugs.  
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4.2.3. De katholieke kerk en homoseksualiteit 

Naar aanleiding van de discussie over gaybashing en de rol die het geloof van allochtonen 

speelt in het fenomeen, kwam bij de actieven en de 60-plussers een gesprek op gang over 

het katholieke geloof. Dat de jongeren hier minder mee bezig waren, is waarschijnlijk te 

wijten aan het feit dat zij in een meer geseculariseerde samenleving zijn opgegroeid (Latré, 

2009). Zij haalden aan dat ook de katholieke kerk hevig tegenstander is van 

homoseksualiteit. Concreet vermeldden ze hierbij voorbeelden over homoseksuele 

leerkrachten die vroeger niet toegelaten werden in het katholiek onderwijs.  

 60-plussers:  

Marlène: Maar je ziet toch dat de maatschappij verandert, lijk bijvoorbeeld, vroeger in 't 

onderwijs en de ding, als jij als lesbische uit kwam of als homo, ging je gij niet 

aangenomen worden in een christelijke school. Nu wel eh. Dus dat je toch ziet dat er 

daar toch een evolutie in is.  

Bij de 60-plussers werd het belang van de kerk in hun jeugd aangehaald. Homoseksualiteit 

werd niet aanvaard door de kerk. Volgens hen zochten veel holebi’s hun toevlucht in het 

klooster. Hierbij hadden ze het voornamelijk over nonnen. Daar zouden heel wat lesbische 

vrouwen terecht gekomen zijn.  

 60-plussers:  

Belle: Denk maar aan ons kloosters van vroeger. […] 

Schanulleke: Hoeveel nonnen waren er niet lesbisch? […] En nu nog eh, de mannen in 

de kloosters die zijn nog altijd ja. Maar dat was eigenlijk een vlucht eh.  

Belle: Natuurlijk, waarom allez, ze zeggen vroeger, de nonnen waren wel slim eh, want 

dertig of veertig jaar geleden gingen er geen twee nonnen samen uitgaan. Der was altijd 

een derde mee. Waarom denk je?  

Schanulleke: Welja, ja, ze wisten het zeer goed dat er toen al wat was.  

4.2.4. Opinie dichte omgeving 

Na de discussie rond de maatschappelijke opinie tegenover holebi’s, werd het thema wat 

meer betrokken op de dichte omgeving van de respondenten. Hierover gaven alle 

generationele groepen aan dat er nog steeds heel wat gelachen wordt met holebi’s. Ze 

problematiseerden het zeker niet. Integendeel, ze vonden dat dit moet kunnen en dat het feit 

dat het kan een aanwijzing is voor de grotere aanvaarding van homoseksualiteit. Bij de 60-

plussers kwam wel aan bod dat er vroeger op een negatievere manier met holebi’s gelachen 

werd. Toen was het echt meer uitlachen dan grapjes maken. Dat is ook weer een aanwijzing 

voor de gegroeide tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit in vergelijking met vroeger.  
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 Actieven:  

TP: Goed ja en zou het soms gebeuren dat er daar euhm grapjes over gemaakt worden 

in de dichte omgeving?  

Kiekeboe: Ja maar dat is niet...  

Lambik: Maar dat mag eh, de dag van vandaag mag dat wel eh. Die mensen gaan ook 

euh dat niet kwalijk pakken eh. In de mate van het mogelijke. Als je zegt van euh ja 

jeanette. Om nu 't nu toch maar ne keer te noemen eh.  

Kiekeboe: Nen homo allez da 'k ik nu zelf peis, maakt daar zelf ook grapjes van.  

Lambik: Den homo zelf is den eersten om daar grapjes van te maken.  

TP: Ja? Dat is niet problematisch? 

Lambik: Ja nu niet eh, maar de laatste jaren is dat helemaal geëvolueerd denk ik. Ik denk 

dat dat veel meer... 

Bij alle generaties werd homoseksualiteit vergeleken met racisme. Wanneer ze het hadden 

over de houding van hun dichte omgeving tegenover holebi’s, grepen ze rap terug naar de 

term ‘minderheidsgroep’. Ze zagen holebi’s als iets speciaals, als een minderheidsgroep en 

gingen vertrekkend vanuit dat beeld met hen om. Wanneer over minderheidsgroepen 

gesproken werd, werd nogal snel de link gelegd naar en vergelijking gemaakt met 

allochtonen als minderheidsgroep en de uitdagingen waarmee zij te maken hebben.  

 Jongeren:  

Doornroosje: Dat is gewoon omdat dat speciaal is dat der daar mee gelachen wordt. Als 

er iemand een andere huidskleur heeft, dan is dat ook speciaal en wordt er daar ook  

mee gelachen, maar dat is dan niet omdat... want ik peis zelfs dat, als ze dan effectief, 

stel dat er in onze scouts effectief zo een homokoppel zou zijn, dan peis ik dat er niet met 

hen zou gelachen worden. 't Is gewoon met 't speciaal zijn, denk ik.  

Beide groepen van de actieve generatie haalden het fenomeen van de outing van jongeren 

als holebi aan. Hierover waren er verdeelde meningen. Aan de ene kant waren er 

respondenten die ervan overtuigd waren dat het voor jongeren, en dan in het bijzonder voor 

pubers, nog steeds erg moeilijk is om uit de kast te komen. Aan de andere kant werd er 

gesproken over het fenomeen van ‘de kast met de glazen deur’. Dit wil zeggen dat sommige 

mensen zich outen als holebi waarvan niemand verwonderd is. Mensen waarvan de 

meesten al overduidelijk zagen dat ze holebi waren. Dat zijn meestal mensen die aan het 

stereotiepe beeld van een holebi beantwoorden.  
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 Actieven:  

Sidonia: Ja maar ik denk als puber toch, ook nu nog, da ze daar veel minder gaan voor 

uitkomen dan als ze nu als puber een gewoon koppeltje gaan vormen eh. Van niet rap 

uitkomen van ik ben homo of ik ben lesbisch eh. Dat euh. Dat is nog altijd eh.  

Sneeuwwitje: Jaja. Het blijft een grotere stap eh.  

Kuifje: Ik peis dat het te maken heeft veel met de leeftijd eigenlijk eh. Welja als ze 15-16 

jaar zijn dan zijn ze allemaal aan 't zoeken.  

Sidonia: En ze gaan dat wel een keer zeggen aan een vriendinne van ja, ik heb, allez 

tegen je beste vriendinne ga je dat misschien wel een keer zeggen van ja allez, ik heb 

andere gevoelens. Maar ze gaan dat niet direct tegenover iedereen… daarvoor durven 

uitkomen ofja.  

Aladin: Neen, ik zat in ’t vierde, 't vijfde middelbaar bij een jongen en die was ook 

superverwijfd en ook jaren ontkennen en dan een bepaald moment zei die ja, ik moet u 

een keer spreken en dan zei die: "ja, ik ben homo." Dan zei ik zo van ja, tuurlijk ben jij 

homo. Dan zei die ja ja, "Ik kan het maar zeggen eh." En dan zei ik van: “ja, iedereen 

weet dat al hoor.“ 

Bij de actieven en de jongeren werd aangekaart dat vrouwen positiever zouden staan ten 

opzichte van holebi’s dan mannen, wat in lijn is met de theorie van Herek (2000). Bij de 60-

plussers werd dit niet aangehaald.  

 Actieven:  

Rapunzel: Als ik dan al iets minder, negatievere reacties hoor op homo's, dan zal het 

toch wel van mannen komen. Die zo het beeld van ... of die zeggen... wel 

verdraagzaamheid, maar eigenlijk vinden ze het toch maar ongelooflijk vies. De 

gedachte... 

4.2.5. Juridisch kader 

Na deze algemene, brede discussie omtrent holebi’s, werd de discussie wat specifieker. Er 

werd gefocust op een aantal specifieke thema’s met betrekking tot holebi’s. Om te beginnen 

hadden we het over de juridische situatie voor holebi’s.  

4.2.5.1. Holebihuwelijk 

Om te beginnen werd het holebihuwelijk aangekaart, dat in België mogelijk is sinds 2003 

(Verwilghen, 2003; Dewaele & Motmans, 2003). In elke generationele categorie was er een 

brede consensus dat het recht voor homoseksuelen om wettelijk met elkaar te huwen een 

zeer positief iets is. De respondenten zagen geen enkel probleem in een 



-40- 
 

huwelijksverbintenis tussen mensen van hetzelfde geslacht en vonden het maar normaal dat 

dat mogelijk was. Er ontstaat ook geen discussie over dit thema in de gesprekken.  

 Jongeren:  

TP: : […] En het homohuwelijk?  

Goudlokje: Waarom niet eh. 

Wiske: Ja als wij dat mogen, waarom zouden zij dat dan niet mogen, ik vind dat eigenlijk 

de normaalste zaak van de wereld.  

Bij de actieven werd verontwaardiging geuit ten opzichte van de hetze die er toen in Frankrijk 

nog steeds aan de gang was omtrent het homohuwelijk. Daar was het op het moment van de 

interviews nog altijd niet mogelijk voor homoseksuelen om te huwen, en werd zelfs door een 

deel van de bevolking geijverd om dit recht er niet door te krijgen. Het wetsvoorstel werd op 

24 april 2013 goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers (De Roy, 2013). 

Hiermee is Frankrijk het 14de land ter wereld waar het homohuwelijk is toegelaten.    

 Actieven:  

Charlotte: […]  Maar toch wel opvallend dat er in Frankrijk nog altijd daar zo een hele 

cirque is daarrond. Ik kan daar eigenlijk met mijn verstand niet meer bij, maar hou ja.  

TP: En van waaruit denk je dat dat in andere landen dan nog zo moeilijk ligt? Hoe zou dat 

dan komen dat dat hier zo anders is? Heeft er iemand ideeën daarover?  

Kuifje: Ja ik vind het juist raar dat het juist in Frankrijk daar zo moeilijk ligt eh. Ik vind dat 

zo, moest dat in Spanje zijn ofzo waar het katolicisme nog veel sterker is, dan zou je nog 

zeggen van ja.  

Kiekeboe: Frankrijk heeft ook wel nog meer een invloed van Noord-Afrika eh. Meer nog 

dan hier eh.  

4.2.5.2. Holebi-adoptie 

Ook holebi-adoptie werd besproken. Hierover ontstond er in elke gespreksgroep een brede 

discussie. Het is duidelijk nog een controversieel thema waarvan mensen niet goed weten 

wat ze moeten denken. Bij dit thema kwamen in elke leeftijdscategorie veel dezelfde zaken 

aan bod. Wat wel verschilde is het feit dat jongeren het meest aan de oppervlakte bleven en 

de actieven meer in de diepte gingen bij deze discussie. Een mogelijke oorzaak hiervoor is 

dat actieven in veel gevallen zelf jonge kinderen hebben en daardoor zelf meer bezig zijn 

met opvoeding dan de jongeren. De 60-plussers zaten er een beetje tussen. Opvallend was 

dat in elke leeftijdscategorie er een zekere verwarring was over de juridische regelingen met 

betrekking tot holebi-adoptie. Mag het nu, mag het niet? En wat houdt het in?  
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 Jongeren: 

Doornroosje: Mogen ze eigenlijk adopteren nu? Dat weet ik eigenlijk niet.  

Suske: Ja ik peis da wel.  

 Actieven:  

Charlotte: Adoptie weet ik eigenlijk niet.  

Kuifje: Adoptie is toch eigenlijk ook al...?  

Kiekeboe: Is adoptie nu geregeld eigenlijk of niet?  

 60-plussers: 

Asterix: Maar die draagmoeder dat is toch verboden?  

Nero: Maar 't is wel geautoriseerd toch?  

Hermelien: Het is niet geautoriseerd nog bij ons.  

Nero: Ja maar, Asterix, hoe zouden ze anders aan een kind geraken?  

Asterix: Dat is adoptie eh... 

Bij de jongeren kwam aan bod dat het positief is dat holebi’s mogen adopteren. Wanneer ik 

peilde naar de positieve punten en eventuele knelpunten van het recht kwamen ze al snel 

terecht bij de nood van een kind aan een vaderfiguur en een moederfiguur. Hier werd 

tegenin gebracht dat in een holebikoppel één van de twee de vaderfiguur opneemt en de 

andere de moederfiguur. Daar werd dan weer op gereageerd dat dat een clichébeeld is dat 

niet in ieder holebikoppel bevestigd wordt. De respondenten kwamen hierover niet tot een 

consensus 

 Jongeren:  

Snorkel: Ik peis da wel dat de één de vaderfiguur ga zijn azo en dat de ander de moeder.  

TP: Ja zijn der mensen die daar anders over denken?  

Rozemieke: Is dat ook niet zo'n cliché?  

Daarnaast haalden de jongeren nog aan dat de kinderen van een holebikoppel in sommige 

gevallen met pestgedrag te maken zullen krijgen op school, in de jeugdbeweging, etc. Ook 

dit werd weer genuanceerd door enkele respondenten die ervan overtuigd waren dat 

kinderen snel wennen aan nieuwe situaties en dat het binnen enkele jaren niet meer zo 

speciaal zal zijn om holebi-ouders te hebben.  

De actieven raakten dezelfde punten aan als de jongeren maar breidden het nog verder uit. 

Zij gingen dieper in op het concept van de nood aan een vaderfiguur en een moederfiguur en 

gingen in tegen de idee dat het een absolute noodzaak is binnen het gezin. De actieven 

dachten praktisch na over de problematiek en gingen al concrete oplossingen aanbieden. 

Volgens hen kunnen kinderen hun rolpatronen op andere plaatsen aanleren dan in het gezin, 
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zoals op school, bij de grootouders, op tv etc. Bovendien toonden ze de relativiteit aan van 

de noodzaak door de vergelijking te maken met andere gezinsvormen waar ook geen vader- 

en moederfiguur aanwezig is, bijvoorbeeld bij alleenstaande moeders of vaders. Daarnaast 

wezen ze erop dat holebi’s die adopteren op een heel bewuste manier kiezen voor kinderen 

en daardoor soms zelfs een warmer nest kunnen bieden dan sommige heterokoppels. 

 Actieven:  

Yasmine: Mannelijk rolmodel. Waarom? Er zijn zoveel mensen die gescheiden zijn waar 

dat de papa uit de picture verdwijnt en die ook geen mannelijk rolmodel...  

[…] 

Aladin: Ahja, want single mensen met kinderen die vullen toch ook die rol op.  

Yasmine: Soms is het beter dat je geen rolmodel hebt dan dat je een slecht rolmodel hebt.  

Dat was althans de algemene tendens binnen de groep. Een aantal enkelingen haalden aan 

dat het toch nog steeds beter is voor kinderen om door een man en een vrouw opgevoed te 

worden dan door twee mensen van hetzelfde geslacht. Die mening werd echter sterk 

gematigd door voorgaande argumenten in de discussie. 

 Actieven:  

Kiekeboe: Als er maar één van de twee is dan is er maar één eh. Maar 't gaat er hem 

over wat dat er goed is voor de ontwikkeling emotioneel en karakterieel en euh allerlei 

facetten van de opvoeding. Wat dat er, ik denk dat dat de juiste manier is om iemand te 

laten opvoeden als dat eigenlijk opgevoed wordt door euhm de twee seksen.  

Tot slot zijn er de 60-plussers. Zij raakten dezelfde punten aan als de jongeren. 

Daarenboven maakten ze ook de vergelijking met andere gezinsvormen, zoals gescheiden 

koppels of alleenstaande ouders om de relativiteit aan te tonen van de nood aan een vader- 

en moederfiguur. Toch was bij deze leeftijdsgroep iets meer weerstand tegenover de idee 

van holebi-adoptie waar te nemen dan bij de andere groepen. Daarbij hadden ze het 

moeilijker met twee mannen die samen een kind adopteren dan met twee vrouwen. Als 

redenen gaven ze aan dat bij een lesbisch koppel in de meeste gevallen één van de twee de 

moeder is en dus een natuurlijke band heeft met het kind. Bovendien nemen vrouwen 

volgens hen nog altijd meer de zorgende rol op voor de kinderen en is het daarom voor een 

mannelijk homokoppel nog iets moeilijker om een kind op te voeden. Het feit dat dit 

voornamelijk aan bod kwam bij 60-plussers en minder bij de jongeren en de actieven zou 

verklaard kunnen worden door het feit dat 60-plussers nog meer opgegroeid zijn met de 

waarden van het kostwinnersmodel, waarin de vrouwen vooral instonden voor het 

huishouden en de opvoeding van de kinderen en de vader voor de financiële inkomsten 

(Janssens, 2003; Cunningham, 2008). De jongeren en de actieven zijn dan weer meer 
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opgegroeid in een omgeving waar deze taken meer door beide geslachten opgenomen 

worden.  

 60-plussers:  

Belle: Ja, omdat ze waarschijnlijk ja, dat ze dat niet direct zien. Dus een moeder draagt 

zorg voor kinderen, je mag dat nu draaien of keren, dus ze gaan niet zo rap bij lesbische... 

want uiteindelijk is 't één van de moeders die de kinderen baart en de ander kan 

eventueel mee de ouder zijn, maar ik denk dat de opinie daar nog niet zo honderd 

procent achter staat dat mannen kunnen adopteren. 

4.2.6. Normaliteit holebi’s 

Het zou kunnen dat de mening van de respondenten over de wettelijke regelingen voor 

holebi’s afhankelijk is van de mate waarin ze homoseksualiteit als iets normaals of 

abnormaals zien. Voorgaand onderzoek gaf aan dat mensen die geloven dat 

homoseksualiteit aangeboren is, meer voorstander zullen zijn van rechten voor holebi’s dan 

diegene die denken dat het niet aangeboren is (Lewis, 2009). Daarom ga ik dat na bij de 

respondenten. Doorheen de discussie kwam ik tot de volgende bevindingen. De jongeren 

waren ervan overtuigd dat homoseksualiteit iets is dat aangeboren is, maar dat was geen 

aanwijzing voor hen dat het een natuurlijk fenomeen is. Integendeel, zij vonden het eerder 

onnatuurlijk, aangezien homoseksuele betrekkingen niet tot kinderen kunnen leiden. Zij 

vonden echter niet dat holebi’s als abnormaal mogen beschouwd worden, maar eerder als 

een minderheidsgroep. Deze verwoording vonden ze belangrijk omdat ‘abnormaal’ een 

eerder negatieve connotatie heeft.  

 Jongeren:  

Fanny: Gohja, wat is normaal. Welja in onze maatschappij is hetero zijn nu wel normaal, 

maar is daarom homoseksueel zijn... 

Annemieke: Normaler...  

Fanny: Ja normaler. Met de voortplanting en al, maar is daarom homoseksueel zijn 

kweetnie oe raar of onnatuurlijk, tegennatuurlijk?  

Lucky Luke: één op de tien mensen kan je moeilijk abnormaal noemen. Allez, 't is niet dat 

dat een marginaal groepje is ofzo. Ik neem aan dat dat ergens wel een beetje abnormaal 

is want anders zouden we hier niet zitten.  

Opvallend bij elke generationele groep was dat de respondenten hun punt kracht bijzetten 

door de mens te gaan vergelijken met dieren. Voornamelijk in de discussie omtrent het al of 

niet natuurlijk zijn van homoseksualiteit kwam de vergelijking naar boven. Dit werd echter in 
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beide richtingen gebruikt. Enerzijds om aan te tonen dat het niet natuurlijk is, anderzijds om 

aan te tonen dat het wel natuurlijk is. 

 Jongeren:  

Hans: Is de mens ook niet de enige soort waarbij dat dat, of één van de heel weinige 

waarbij da homoseksualiteit voorkomt?  

Suske: Neen 't zijn nog soorten weh. 't Zijn veel beestjes die dat ook doen wehj peis ik. 

[…] Niet al de beestjes.  

Hans: Maar heel weinig alleszins. 't Zijn echt niet veel soorten waarbij dat 't bestaat.  

 Actieven:  

Aladin: Ja maar je hebt homoseksualiteit in de dierenwereld ook eh.  

Rapunzel: Ja en dat doet mij toch ook denken dat er toch ook iets natuurlijks... 

Aladin: Ja het is contraproductief omdat ge u niet kunt voortplanten maar 't is wel degelijk 

een deel van de natuur.  

De actieven hingen een gelijkaardige mening aan maar maakten bovendien een verschil 

tussen aangeboren en situationele homoseksualiteit. Bij mensen die in een normale situatie 

homoseksueel zijn, is hun geaardheid volgens hen aangeboren. Daarnaast bestaat volgens 

hen ook nog een vorm van homoseksualiteit die zich enkel gaat uiten in bepaalde situaties, 

bijvoorbeeld in de gevangenis of in het leger. In dergelijke gevallen worden de individuen niet 

als een echte holebi beschouwd.  

 Actieven:  

Rapunzel: Ja dat is nog meer ...  

Alice: Ja, maar dat is zo. In de gevangenis gaan die mannen verkrachten omdat die geen 

vrouwen hebben.  

Robbedoes: Ja, maar is dat dan homoseksualiteit? Dat weet ik niet.  

Alice: Ja dat is toch ook een soort eh.  

Aladin: Dat is ook een machtsvertoon eh.  

Rapunzel: Dat is ook een seksdrive, en als er geen alternatief is ja.  

Yasmine: Maar dat is niet homo zijn eh natuurlijk .  

Ook de 60-plussers vonden homoseksuele betrekkingen onnatuurlijk omdat ze niet tot 

kinderen kunnen leiden. Ze legden wel de nadruk op het feit dat holebi’s statistisch gezien 

misschien afwijkend zijn, maar dat je homoseksualiteit daarom niet als een afwijking mag 

beschouwen. Homoseksuelen vormen volgens hen eerder een minderheidsgroep. Net als de 

jongeren en de actieven gingen ze ervan uit dat homoseksualiteit in de meeste gevallen 

aangeboren is. Waarin ze wel afweken van voorgaande groepen, was in het feit dat ze het 
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moeilijk hadden om zich te verzoenen met mensen die op latere leeftijd uitkomen voor hun 

geaardheid, wanneer ze al een heterohuwelijk achter de rug hebben. In dat geval konden ze 

er moeilijk in komen dat die individuen al heel hun leven holebi zijn en dat onderdrukt hebben. 

Zij bekeken het ook eerder als situationele homoseksualiteit dan als aangeboren 

homoseksualiteit.  

 60-plussers:  

Hermelien: Ja 't is dat die een verschil is tussen die aangeboren ... ik denk dat er echt wel 

homo's en lesbiennes zijn waarvan dat dat echt aangeboren is. Die echt als ze nog maar 

12-13-14 jaar zijn en die echt aanvoelen van kijk wat is dat hier met mij, maar ik ben niet 

aangetrokken tot die man, maar ik ben aangetrokken tot die vrouw. Voor mij is dat dat 

dan echt een aangeboren homo of lesbienne-afwijking of hoe dat je het wil zeggen, ik 

weet het niet. Maar die vriendin die daar achter x aantal tijd elkaar vinden, is dat dan een 

aangeboren? Moest het aangeboren zijn, zouden ze niet eerste met een vent gegaan zijn 

denk ik.   

4.2.7. Intimiteit in het openbaar 

Om verder te polsen naar de mening van de respondenten zelf, ging ik na hoe ze staan 

tegenover intimiteit in het openbaar tussen zowel heteroseksuelen als homoseksuelen. Over 

het algemeen werden overdreven vormen van intimiteit in het openbaar niet geapprecieerd 

bij alle leeftijdscategorieën. De meesten hadden geen problemen bij handjes vasthouden of 

een keer een kusje geven, maar innig staan kussen of zelfs meer vonden ze ongepast zowel 

bij hetero’s als bij holebi’s.  

 Jongeren:  

Roodkapje: 't Is ook te zien in welke mate dat ze intimiteit tonen zeker. Als ze mekaar 

staan af te lebberen of hoe moet je het zeggen, dat komt ook niet over eh.  

Hoewel de meesten zeiden dat ze zich er niet aan storen als holebi’s handje in handje lopen 

of kussen, gaven ze wel aan dat het nog steeds opvallender is als het holebi’s zijn dan als 

het hetero’s zijn. Ze veroordelen het niet, maar onbewust werd hun blik er naartoe gezogen 

en hadden ze het moeilijk om er niet naar te kijken. Hoe aanvaard het ook mag zijn, ze 

vonden het nog steeds vreemd om het effectief te zien. In sommige gevallen werd zelfs 

aangegeven dat ze het liever niet zien.  

 Actieven:  

Filiberke: 't Trekt wel meer aandacht peis ik ja.  

Kiekeboe: Ja ge ziet het meer eh.  

Sidonia: Ja 't wordt meer naar omgekeken.  
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Charlotte: Twee vrouwen die hand in hand lopen ja.  

Kuifje: Twee mannen nog meer. Dat trekt nog meer de aandacht.  

Charlotte: Je trekt nog altijd meer de aandacht ja.  

Kuifje: Ik betrap mezelf daarop dat je dan toch nog altijd een keer extra ga kijken. Hoe 

aanvaard dat dat ook wel is, toch ga je zo nog ne keer.. 

(instemming) 

Hierover was er dus een brede consensus bij alle generationele groepen. Het enige wat bij 

de 60-plussers ter sprake kwam en bij de jongeren en de actieven niet, was dat het de dag 

van vandaag over het algemeen meer aanvaard werd dan vroeger om in het openbaar 

intimiteit te tonen, ook bij heteroseksuelen.  

4.2.8. Holebi’s in eigen familie 

Tot slot vernauwde ik de discussie nog wat meer en bracht ik ze heel erg dicht naar 

respondenten zelf door na te gaan hoe zij het zouden ervaren mocht iemand van hun eigen 

familie homoseksueel zijn. In veel gevallen nemen mensen een open houding aan ten 

opzichte van homoseksualiteit zolang ze er vanop een afstand naar kunnen kijken en het niet 

in hun persoonlijke leefwereld aan bod komt. Dit werd duidelijk wanneer gevraagd werd aan 

de respondenten hoe zij het zouden ervaren mocht een eigen familielid aangeven 

homoseksueel te zijn. Hierbij lag de focus vooral op de eigen kinderen, maar ook de ouders, 

broers en zussen kwamen ter sprake.  

Bij elke generationele groep kwam naar boven dat ze zouden schrikken wanneer ze te horen 

zouden krijgen dat hun kind holebi is, omdat de kans om hetero te zijn nog altijd groter is en 

je dat dus niet verwacht. Op zich zouden ze het wel aanvaarden, maar toch zouden ze het 

liever niet hebben. Als reden gaven ze aan dat het voor een holebi zelfs in de hedendaagse 

maatschappij nog altijd moeilijker is dan voor een hetero omwille van allerhande vormen van 

discriminatie en haat. Het eigen kind wordt een zo comfortabel mogelijk leven toegewenst, 

en als holebi is dat niet altijd even evident. Dat wordt geïllustreerd door volgend citaat:  

 Jongeren:  

Willie: 't Is ook omdat je dat niet wil eh van je kinderen dat ze homo zijn. Allez, en niet 

alleen, allez niet omdat dat slecht is, maar gewoon omdat dat veel moeilijker is in 't leven.  

[…] 

Snorkel: Ik zou het daar wel moeilijk mee hebben.  

Willie: Dat is gewoon duizend keer lastiger leven eh. Ge wordt gewoon duizend keer 

meer bekeken en ja. Allez 't gaat niet alleen over 't feit dat dat hij daar nu seks heeft met 

een vent, maar gewoon dat het duizend keer moeilijker is om te leven als homo.  
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Bij de jongeren kwam ook ter sprake hoe het zou zijn mocht iemand van hun eigen ouders 

aangeven holebi te zijn op latere leeftijd. Velen zouden het hier een stuk moeilijker mee 

hebben dan mocht hun eigen kind of broer of zus homoseksueel zijn. Een reden die hiervoor 

aangegeven werd, was dat ze zich dan zouden afvragen of je ouders elkaar dan nooit graag 

gezien hebben en of ze dan niet hun hele leven in een leugen geleefd hebben. Anderen 

dachten er anders over en zagen de nieuwe geaardheid als een nieuw hoofdstuk eerder dan 

het huwelijk van hun ouders als een leugen te beschouwen.  

 Jongeren:  

Fanny: Ja 'k peize wel hou, moesten mijn ouders of één van mijn ouders nu plotseling 

zeggen van ah ja kijk sorry ben 'k ik eigenlijk homo, dat 'k het daar wel moeilijker mee 

zou hebben dan dat mijn broers opeens zouden zeggen van... Want dat is echt lijk je 

leven is gewoon een leugen.  

Bij de actieven werd er meer dan bij de jongeren en de 60-plussers nagedacht over het 

verwerkingsproces dat je als ouder zou doorgaan wanneer je te weten komt dat je kind 

homoseksueel is. Een oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat ze in veel gevallen zelf jonge 

kinderen hebben, waarvan ze in meestal nog niet weten welke geaardheid ze hebben. 

Daardoor konden ze zich goed inleven in hoe ze zouden reageren en hoe ze zich zouden 

voelen mocht hun kind ervoor uitkomen dat het holebi is.  

 Actieven:  

Filiberke: Ik zou daar echt geen probleem mee hebben, ik zou wel verschieten denk ik, 

moest ze dag zeggen, hou de eerste moment, allez de eerste reactie, maar ik denk dat 

dat euh... 

Sidonia: Dat zou voor mij hetzelfde zijn. Misschien een keer zeggen van oei, maar allez 

ja.  

Filiberke: Ja 't zou wel een keer slikken zijn en ja, maar euh...  

Veel actieven waren ervan overtuigd dat je een rouwproces doormaakt wanneer je te weten 

komt dat je kind homoseksueel is. In het begin schrik je en het vraagt wat tijd om het te 

plaatsen, maar volgens hen leer je het uiteindelijk wel aanvaarden als ouder.  

 Actieven:  

Charlotte: Ja, maar ik denk vooral de moeder dat ze dat nog altijd euh, dat ze dat is lijk 

een rouwproces eh. Ontkenning, aanvaarding, heel die dingen. En ik denk dat dat nog 

altijd bezig is.  

Bovendien kwam bij de actieven ter sprake dat bij sommige jonge kinderen al te zien is dat 

ze homoseksueel zijn nog vóór de leeftijd waarop ze hun seksuele identiteit ontwikkelen. 
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Dergelijke kinderen zouden contrastereotiep gendergedrag vertonen, bijvoorbeeld een 

jongetje dat met poppen speelt of een meisje dat met autootjes speelt. Dat toont aan hoe 

diep de impliciete inversietheorie ingebakken zit bij de mensen (Kite & Deaux, 1987).  

 Actieven:  

Sidonia: Nu ge hebt kinders eigenlijk waarvan dat je 't eigenlijk van kleins af al ziet eh. 

Wij hebben dat meegemaakt met ééntje en ge zag dat van kleins af dat dat manneke 

homo ging worden. Echt waar.  

Sneeuwwitje: En aan wat zag je dat dan?  

Sidonia: Aan zijn manier van doen eh. Welja, 't was lijk altijd zo van 't is lijk een meisje. 't 

Was lijk echt al van als kind van in 't lagere, ge zag dat van ja hij gedraagt zich lijk een 

meisje.  

Sneeuwwitje: Kan je dat zien bij een kind? En is hij nu homo?  

Sidonia: Jaja, hij is homo. En eigenlijk ge zag dat effectief dat die jongen, ja dat dat euh, 

dat was geen jongen. Hij sprak anders zijn stem, helemaal eigenlijk ja.  

De 60-plussers hadden gelijkaardige bedenkingen als de jongeren en de actieven. Ook zij 

zouden schrikken en hebben liever niet dat hun kind holebi is omdat het dan een moeilijker 

leven tegemoet gaat. Hier werd echter genuanceerd door aan te geven dat ze het nu minder 

moeilijk zouden hebben dan vroeger om het te aanvaarden, aangezien de maatschappij er 

nu meer voor open staat en de kinderen daardoor dus minder moeilijkheden zullen 

ondervinden.  

 60-plussers:  

Hermelien: Ik moet eerlijk zeggen. Dus moest G. nu pakt een keer over 20 jaar, hoe oud 

was ze dan 17 ofzo afgekomen zijn dat ze lesbisch was, ging 'k ik dat daar verzekers dan 

twintig jaar terug, wel zeggen van mins toch, ben je daar wel zeker van? En allez, ik zou 

het er toch verzeker wel moeilijk mee hebben. 'k Ging 'k ik mij daar wel mee verzoend 

hebben, maar als 'k het nu pak. De dag van vandaag, moest T. nu morgen zeggen 

moeke ik ben lesbisch, 'k zou het waarschijnlijk niet geloven maar kom. Maar 'k zou nu al 

veel meer gematigd zijn  

daarover.  

Om dit gedeelte af te sluiten wil ik nog het volgende meegeven. Hoewel iedereen instinctief 

nogal spontaan aangeeft dat ze homoseksualiteit aanvaarden en er niets op tegen hebben, 

komt er hier en daar toch een opmerking waaruit blijkt dat het toch nog niet altijd zo evident 

is als we op het eerste zicht denken. Dit is een aanwijzing voor het feit dat het sociaal niet 

aanvaardbaar is om uitgesproken een negatieve houding tegenover holebi’s aan te nemen 

en te uiten. In de hedendaagse maatschappij is het sociaal wenselijk om positief en tolerant 
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te zijn tegenover homoseksualiteit. Volgend citaat toont aan hoe de thematiek soms toch nog 

moeilijk ligt bij een aantal respondenten.  

 Jongeren:  

Snorkel: Ik kan daar geweun niet in komn.  

TP: Zeg keer.  

Snorkel: Maja, ik kan daar gewoon echt niet inkomen. Da je voor 't zelfste geslacht valt. 

Neen ik kan daar niet inkomen da je op 't zelfste geslacht valt, ik heb daar geen 

problemen mee eh, maar ik vind dat raar.  

5. Discussie en conclusie 

In heel wat landen, ook in België, is er een groeiende tolerantie ten opzichte van 

homoseksualiteit. Toch krijgen holebi’s nog af te rekenen met allerhande vormen van 

discriminatie, stereotyperingen en vijandigheden (Vincke & Stevens, 1999; Dewaele & 

Motmans, 2003; Keuzenkamp et al., 2006). Verschillende factoren spelen een rol bij de 

houding die mensen hebben ten opzichte van holebi’s, zoals religieuze overtuigingen, 

politieke overtuiging, gender, etc. (Altmeyer, 2001; Herek, 2002; Steffens & Wagner, 2004; 

Keuzenkamp et al., 2006; Newman, 2007). In dit onderzoek wordt gefocust op het aspect 

leeftijd. Meer bepaald worden drie generaties afgebakend: jongeren, actieven en 60-

plussers. Er wordt nagegaan of er generationele verschillen zijn met betrekking tot 

stereotypering van holebi’s. Ik heb slechts gedeeltelijk een aantal generationele verschillen 

kunnen aantonen. Op het eerste zicht geven respondenten uit elke generatie aan dat ze erg 

tolerant zijn en een positieve houding hebben ten opzichte van holebi’s. Wanneer echter iets 

verder gekeken wordt naar specifieke thematieken rond homoseksualiteit, zijn er in lijn met 

vorig onderzoek toch een aantal twijfels te vinden (Vincke & Stevens, 1999; Dewaele & 

Michielsens, 2003; Dewaele & Motmans, 2003; Dewaele, 2009a). Deze twijfels verschillen in 

sommige gevallen volgens generatie. We kunnen dus besluiten dat er wel degelijk 

generationele verschillen zijn, maar dat deze eerder subtiel zijn dan uitgesproken. 

Bij alle respondenten uit de verschillende generationele categorieën is een gelijkaardige 

algemene, oppervlakkige houding tegenover holebi’s te vinden. Dit is een bewijs voor het feit 

dat er op het eerste zicht weinig generationele verschillen zijn. Respondenten uit alle 

generaties vermelden gelijkaardige stereotypen van homoseksualiteit, stereotypen die ook al 

in eerder onderzoek aangehaald werden (Kite & Deaux, 1987; Madon, 1997; Cohen et al., 

2009). Dit is vooral het geval voor homoseksuele mannen. Het bestaande stereotiepe beeld 

is hoofdzakelijk ingebed in de impliciete inversietheorie van Kite & Deaux (1987). Aan de 

homoseksuele mannen worden vrouwelijke karakteristieken toegeschreven, en aan de 
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lesbiennes mannelijke karakteristieken. De respondenten geven aan dat holebi’s niet mogen 

overdrijven. Ze houden dus niet van uitgesproken stereotiepe homoseksuelen. Dat is dan 

weer in lijn met de genderrolhypothese (Cohen et al., 2009). In overeenstemming met wat in 

vorig onderzoek werd aangetoond, blijkt ook in dit onderzoek dat Vlamingen het moeilijk 

hebben met contrastereotiep gendergedrag (Vincke & Stevens, 1999; Dewaele & 

Michielsens, 2003; Dewaele & Motmans, 2003; Dewaele, 2009a). Alle leeftijdscategorieën 

hebben het het moeilijkst met biseksuelen. Dat is eveneens een bevestiging van de 

bevindingen in voorgaand onderzoek (Eliason, 1997; Steffens & Wagner, 2004). Ze kunnen 

zich er het minst in inleven en vinden het vreemd. Ze hebben allen hun twijfels bij de 

mogelijkheid van biseksuelen om een vaste relatie aan te gaan. Ook deze vaststelling 

omtrent de houding van Vlamingen werd al gedaan in eerder onderzoek (Eliason, 1997; 

Esterberg, 2002; Lipperts & Oosterhuis, 2010). Bovendien zijn ze allen ervan overtuigd dat 

biseksualiteit in sommige gevallen vooral in de puberteit voorkomt en van voorbijgaande 

aard is (Dewaele, 2009a). Het is een vorm van experimenteren in de zoektocht naar hun 

seksuele identiteit. Wat betreft de betekenis die door de respondenten aan biseksualiteit 

gegeven wordt, zijn er wel generatieverschillen te vinden. De jongeren uiten dat biseksualiteit 

een vorm van vrije verliefdheid is en dat biseksuelen verliefd worden op een persoon en niet 

op een geslacht, terwijl 60-plussers het eerder een vorm van vrije seks vinden en van 

mening zijn dat het vooral met lichamelijkheid en lust te maken heeft. De actieven hebben 

een minder uitgesproken mening en halen beide elementen aan. 

Wanneer we iets dieper graven en wat specifieker kijken, komen toch een aantal 

generationele verschillen naar de oppervlakte. Dat toont aan dat de verschillen eerder subtiel 

dan uitgesproken zijn. Zo is er bijvoorbeeld het beeld dat de respondenten hebben over de 

maatschappelijke opinie tegenover holebi’s. Drie generaties zijn het unaniem met elkaar 

eens dat deze tegenwoordig positiever en toleranter is dan vroeger, een vaststelling die al 

gemaakt werd in eerder onderzoek (Waege & Agneesens, 2001; Dewaele & Motmans, 

2003). Verder zien ze wat betreft de algemene opinie tegenover holebi’s in de huidige 

maatschappij een tweedeling tussen enerzijds de modale Vlaming in de kleine en 

middelgrote steden en anderzijds de grootsteden met een meer gemengde bevolking en een 

grote aanwezigheid van allochtonen. De eerstgenoemden zouden over het algemeen een 

behoorlijk positieve houding hebben ten opzichte van homoseksualiteit. In de grootsteden 

zouden bepaalde groepen dan weer negatiever staan tegenover holebi’s. Een tekenend 

bewijs hiervoor is het fenomeen gaybashing, dat volgens de respondenten voornamelijk 

voorkomt in grootsteden. In lijn met wat in vorig onderzoek naar boven kwam, gaan de 

respondenten ervan uit dat de daders van gaybashing in de meeste gevallen allochtonen zijn 

(Van San et al., 2006; Gijsemans, 2008). Vooral de 60-plussers hameren op deze tweedeling 



-51- 
 

wanneer ik hen vraag naar de algemene maatschappelijke opinie tegenover holebi’s. De 

actieven geven dit ook aan, maar nuanceren dat in de grootsteden ook meer uitgebreide 

homogemeenschappen zijn, waardoor holebi’s soms een gemakkelijker leven hebben in 

grootsteden. Jongeren vermelden deze tweedeling ook, maar zij halen aan dat de mentaliteit 

ten opzichte van holebi’s ook bij de modale Vlaming nog stukken beter kan. Dit is een 

tekenend voorbeeld van hoe verschillende generaties op het eerste zicht misschien wel 

dezelfde zaken aanraken, maar hoe er op een bedekte manier toch subtiele verschillen zijn 

in hun denkwijze.  

Een ander voorbeeld van de eerder verscholen generatieverschillen is het feit dat jongeren 

vaker dan de actieven en de 60-plussers spreken over het gedrag van holebi’s in het 

uitgaansleven tegenwoordig. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn voor het feit dat de uiting 

van homoseksualiteit in het uitgaansleven een relatief nieuw fenomeen is en nog niet of in 

mindere mate aanwezig was in de jeugd van de actieven en de 60-plussers.  

Nog een bewijs is de houding van de actieven. Zij nemen met betrekking tot veel 

thematieken een zeer genuanceerde houding aan. Bij hen lopen de discussies vaak het 

breedst uit. Vooral wanneer er kinderen ter sprake komen in de discussie is dit het geval, 

bijvoorbeeld bij de discussie over holebi-adoptie. Bij de respondenten uit elke generationele 

groep komen twijfels naar boven met betrekking tot holebi-adoptie. Velen zijn van mening dat 

een kind een moeder- en een vaderfiguur nodig heeft in de opvoeding. Hier wordt echter 

tegenin gebracht dat er in veel holebikoppels wel degelijk een vader- en een moederfiguur 

aanwezig is. Ook hebben ze het over de grotere kans dat kinderen gepest zullen worden op 

school, in de jeugdbeweging etc. De actieven zijn dieper ingegaan op dit thema dan de 

jongeren en de 60-plussers, mogelijk omdat zij zelf vaak jonge kinderen hebben en zo 

dichter bij het thema staan. Het zou kunnen dat dit te wijten is aan de gekozen respondenten 

voor de discussiegroep, maat het zou ook kunnen dat zij kritisch staan ten opzichte van 

dergelijke onderwerpen omdat zij zelf nog jonge kinderen hebben en daardoor zich goed 

kunnen inleven in zulke situaties. Ook hier is te zien hoe de generaties op het eerste zicht 

dezelfde bedenkingen hebben over het thema, maar wanneer dieper gekeken wordt, er toch 

variaties te vinden zijn in de denkwijzen van de verschillende generaties. 

60-plussers spreken zich in veel gevallen voornamelijk uit over homoseksuele mannen en 

hebben slechts in mindere mate een beeld en visie over lesbiennes. Ze hangen in sommige 

gevallen nog net iets meer vast aan de traditionele waarden dan de jongeren en de actieven. 

Een voorbeeld hiervan is het feit dat zij het nog iets moeilijker hebben met twee 

homoseksuele mannen die een kind adopteren dan met twee lesbiennes als adoptie-ouders. 

Bij een homokoppel is geen moeder aanwezig, en volgens hen is het nog steeds de moeder 
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die hoofdzakelijk instaat voor de opvoeding van het kind. Het feit dat dit voornamelijk aan 

bod komt bij 60-plussers en minder bij de jongeren en actieven zou verklaard kunnen worden 

door het feit dat zij nog meer opgegroeid zijn met de waarden van het kostwinnersmodel 

(Janssens, 2003; Cunningham, 2008). Daarin stonden vooral de vrouwen in voor het 

huishouden en de opvoeding van de kinderen en de vader voor de financiële inkomsten.  De 

jongeren en de actieven daarentegen zijn opgegroeid in een omgeving waar deze taken 

meer door beide geslachten opgenomen worden.  

Vorig onderzoek gaf aan dat er een evolutie te zien is in de maatschappij van een negatieve, 

afwijzende houding naar een positievere houding ten opzichte van holebi’s (McCormack, 

1997; Altmeyer, 2001; Herek, 2002; Keuzenkamp et al., 2006; Newman, 2007). In dit 

onderzoek werden geen uitgesproken negatievere of positievere attitudes ten opzichte van 

homoseksuelen bij een bepaalde generatie naar boven gebracht. Uit deze studie kunnen we 

dus niet besluiten dat de verbeterde maatschappelijke houding ten opzichte van holebi’s nu 

in vergelijking met vroeger gereflecteerd wordt in uitgesproken, generatieverschillen in 

attitudes ten opzichte van holebi’s. Er zijn wel degelijk generatieverschillen met betrekking tot 

stereotypering, maar deze zijn niet beduidend positiever of negatiever bij een bepaalde 

generationele groep. Deze bevinding is niet in overeenstemming met voorgaand 

internationaal onderzoek dat ervan uitgaat dat jongeren positiever staan tegenover holebi’s 

dan ouderen (Altmeyer, 2001; Herek, 2002; Steffens & Wagner, 2004; Andersen & Fetner, 

2008). Uit deze studie blijkt dat het complexer is dan dat. De verschillen zitten in kleine 

dingen, en het is niet zo dat de ene generatie uitgesproken positiever of negatiever staat 

tegenover homoseksualiteit.  

Een sterkte van dit onderzoek is dat het kwalitatief is terwijl vorig onderzoek in het buitenland 

naar leeftijdsverschillen in de houding tegenover holebi’s meestal kwantitatief was. Een 

ander sterk punt van de gekozen onderzoeksmethode is het feit dat gewerkt wordt met 

focusgroepen. Door deze onderzoeksmethode kan op het groepsniveau geanalyseerd 

worden in plaats van op het individueel niveau. Dat was de geschikte methode voor dit 

onderzoek, aangezien ik geen individuen met elkaar vergeleek, maar groepen, meer bepaald 

verschillende generaties. Bovendien is onderzoek naar generatieverschillen in stereotypering 

van holebi’s nieuw in Vlaanderen. De houding tegenover holebi’s werd algemeen al 

onderzocht, maar het generationele verschil is nieuw. In het buitenland gebeurde reeds 

onderzoek naar de invloed van leeftijd op de houding tegenover holebi’s, maar dit onderzoek 

focust zich op Vlaanderen. In deze studie werden wel degelijk verschillen gevonden met 

voorgaand internationaal onderzoek.  
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Er zijn echter ook zwaktes in dit onderzoek. Bij de selectie van de respondenten was het 

moeilijk om laag opgeleiden te bereiken en te overtuigen om deel te nemen aan mijn 

onderzoek, wat ervoor zou kunnen zorgen dat de onderzoeksresultaten enigszins vertekend 

zijn door het effect van opleidingsniveau. Dat was vooral het geval voor de jongeren en de 

actieven. Het zou kunnen dat de algemene houding tegenover holebi’s anders is bij 

laagopgeleiden dan bij hoogopgeleiden. Een ander nadeel is dat bij focusgroepen mensen in 

sommige gevallen geneigd zijn om sociaal wenselijk te antwoorden door de aanwezigheid 

van de andere respondenten.  

Het is belangrijk om stereotypen omtrent holebi’s bloot te leggen om te kunnen streven naar 

een samenleving waarin holebi’s gelijkberechtigd worden, niet gediscrimineerd worden en 

waarin iedereen een hoog welzijnspeil heeft (Shields et al., 2012; Collier et al., 2013; van 

Bergen et al., 2013). De situatie voor holebi’s kan worden verbeterd door aan te tonen welke 

stereotiepe beelden leven over homoseksualiteit in de huidige maatschappij. Dergelijke 

informatie kan aangeven waarop het beleid zich moet focussen bij het informeren van de 

bevolking over holebi’s en bij het mobiliseren van de bevolking om een positieve, tolerante 

en niet discriminerende houding aan te nemen tegenover homo’s, lesbiennes en 

biseksuelen. Het blootleggen van generationele verschillen in stereotypen kan het 

informeren en mobiliseren ook nog eens optimaliseren. Zo kunnen stereotypen die bij 

specifieke verschillende leeftijdsgroepen leven, weerlegd worden. Uit dit onderzoek blijkt dat 

bij alle leeftijdscategorieën biseksualiteit uit de taboesfeer gehaald moet worden. Bovendien 

is er bij alle leeftijdsgroepen onduidelijkheid omtrent de juridische regelingen rond holebi-

adoptie en wat dit precies inhoudt. Betere verspreiding van informatie rond dit thema is dus 

wenselijk.  

In dit onderzoek werd geen uitgesproken negatievere of positievere houding naar boven 

gebracht ten opzichte van holebi’s bij een bepaalde generationele groep. Vorig onderzoek 

gaf aan dat er verschillende factoren zijn die een rol spelen bij de houding die mensen 

hebben tegenover homoseksualiteit. Leeftijd was er hier slechts één van. Verder onderzoek 

zou zich kunnen focussen op het blootleggen van de specifieke eigenschappen van mensen 

die negatiever of intoleranter staan tegenover homoseksuelen om de levenssituatie voor 

holebi’s te bevorderen in de hedendaagse maatschappij. Mogelijke relevante factoren die 

naar boven kwamen in voorgaand kwantitatief onderzoek zijn religieuze overtuigingen, 

politieke overtuigingen, gender, opleidingsniveau, het al of niet hebben van contacten met 

holebi’s, inkomen, etc. Het zou interessant zijn om deze zaken ook eens kwalitatief te 

onderzoeken.   
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Bijlagen 

Bijlage 1: Vragenlijst 

 

We beginnen met een kleine kennismakingsronde. Iedereen komt om de beurt aan bod en 

mag even kort zijn of haar naam zeggen en wat je job of studies of iets dergelijks zijn.  

 

1. Kan je holebi’s herkennen in het dagelijkse leven en zo ja, hoe? (zowel gedragingen 

als uiterlijkheden) - noteren op poster; spinnenweb maken 

1.1. Wat zijn volgens jullie de grootste verschillen tussen homoseksuelen, lesbiennes, 

en biseksuelen?  

 

2. Hoe zouden jullie de algemene opinie tegenover holebi’s in de hedendaagse 

maatschappij omschrijven en vinden jullie die oké of moet er volgens jullie iets 

veranderen aan die opinie?  

 

3. Wat is de algemene opinie tegenover holebi’s in jullie dichte omgeving? Bij je 

vrienden, op je werk, in je sportvereniging, in je jeugdbeweging, op school…? Is die 

opinie veranderd in vergelijking met jullie puberjaren?  

 

4. Kennen jullie in je dichte omgeving holebi’s en hoe ervaren jullie dit?  

4.1. Hoe zouden jullie reageren mocht iemand in je dichte omgeving (moeder, vader, 

broer zus, beste vriend(in), (klein)kind, familie) aangeven holebi te zijn?  

 

5. Hoe zouden jullie er tegenover staan mocht uw (klein)kind op school les krijgen/ in de 

jeugdbeweging leiding krijgen van een holebi? En waarom?  

 

6. Hoe staan jullie tegenover intimiteit in het openbaar (door holebi’s) en waarom?  

6.1. Hebben jullie ooit gehoord over het fenomeen ‘gaybashing’?  

6.1.1. Zijn jullie al eens in aanraking gekomen met ‘gaybashing’? Getuige  

geweest, kennen jullie mensen die hier al mee te maken gehad 

hebben? (Kan je daar wat meer over vertellen?) 

6.1.2. Wat is volgens jullie de aanleiding voor mensen die aan ‘gaybashing’  

doen? 

 

7. In 2003 werd het huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht wettelijk 

mogelijk in België. Hoe staan jullie hier tegenover en waarom?  
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8. Sedert 2006 mogen holebi’s als koppel kinderen adopteren. Hoe staan jullie 

tegenover holebi-ouderschap? Wat zijn volgens jullie de knelpunten en de positieve 

kanten van dit recht?  

 

9. Hoe zouden jullie reageren mocht er een holebi seksuele of emotionele interesse in 

je tonen? (En toen jullie nog geen vaste partner hadden?) 

 

10. Wat komt er in jullie op bij de gedachte aan homoseks of lesbische seks?  

 

Aantal stellingen, geef jullie mening en bedenkingen bij volgende stellingen: 

 Holebi’s zijn een afwijking, ze zijn onnatuurlijk, heteroseksueel zijn is normaal.  

 Biseksuelen weten niet wat ze willen, ze moeten kiezen tussen heteroseksualiteit en 

homoseksualiteit.  

 Holebi’s mogen doen wat ze willen, als ze maar normaal doen in het openbaar.  
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Bijlage 2: Drop-off jongeren & actieven  

 

Bijlage 3: Drop-off 60-plussers 

 

 

Geslacht:  O man  O vrouw 

Leeftijd: ……………………………… 

Hoogst behaalde diploma: ……………………………………………… 

Beroep: ………………………………………………….. 

Religieuze overtuiging: …………………………………………………… 

 

 

Geslacht:  O man  O vrouw 

Leeftijd: ……………………………… 

Hoogst behaalde diploma: ……………………………………………… 

Gepensioneerd:  O Ja  O Nee 

(voormalig) Beroep: ………………………………………………….. 

Religieuze overtuiging: …………………………………………………… 
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Bijlage 4: Verdeling respondenten  

Geselecteerde respondenten 

 

Schuilnaam  Geslacht Leeftijd Hoogst behaalde diploma Beroep of studierichting Religieuze overtuiging 

 

Focusgroep 1 – jongeren  

 

Jommeke Man 22 Bachelor Werkzoekende Agnost 

Willie Man 20 LO & Sport Geen / 

Kwak Man 21 Bachelor in de wetenschappen Master in de wetenschappen Licht christen 

Lucky Luke Man  22 Master in de industriële 

wetenschappen 

Master of Information 

Management 

Atheïst 

Mona Vrouw 20 ASO Taal en letterkunde Eng.-Ndl. / 

Fanny Vrouw 21 Secundair onderwijs Journalistiek / 

Annemieke Vrouw 18 Secundair onderwijs Sociologie / 

Rozemieke Vrouw 18 ASO – humane wetenschappen Sociaal werk Geen 

Snorkel Man 18 Secundair onderwijs Landmeten “Ik geloof in mijzelf” 

 

Focusgroep 2 – jongeren 

 

Roodkapje Vrouw 21 Hoger onderwijs Retail management Niet gelovig 
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Suske Man  20 Secundair onderwijs I-W Elektronica Agnost 

Goudlokje Vrouw 19 Zorgkundige Verpleegkundige Niet gelovig 

Hans Man 18 Lager onderwijs ASO: Moderne Talen – 

Wetenschappen 

Atheïst, christelijk opgevoed 

Assepoester Vrouw 18 Lager onderwijs Sociaal technische 

wetenschappen 

Niet gelovig 

Doornroosje Vrouw 19 ASO Secundair onderwijs 2de bachelor kine Niet gelovig  

Wiske Vrouw 18 ASO Bio-ingenieur Katholiek 

 

Focusgroep 3 - actieven 

 

Filiberke Man 48 Lager secundair onderwijs Bouw-Metser Christen 

Sidonia Vrouw 44 Hoger Secundair onderwijs Kapper Christen 

Lambik Man 45 Hoger Niet universitair Verpleegkundige Niet praktiserend 

Kiekeboe Man 48 Graduaat Tuin en Landschapsarchitect Geen specifieke overtuiging 

Charlotte Vrouw 50 Hoger onderwijs korte type Leerkracht Katholiek 

Kuifje Man 40 Hoger onderwijs van het lange type Juweelontwerp & 

zilversmid/leraar 

/ 

Sneeuwwitje Vrouw 36 Licentiaat pedagogische 

wetenschappen 

Pedagogisch coördinatie / 
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Focusgroep 4 – actieven 

 

Ariel Vrouw 38 Master na master Ambtenaar Katholiek  

Rapunzel Vrouw 35 Universitair Ambtenaar Atheïst 

Alice Vrouw 35 Licentiaat Directeur secundair onderwijs Vrijzinnig 

Yasmine Vrouw 39 A2 Bediende Geen 

Robbedoes Man 35 Secundair OSTCH infrabel “nihil” 

Pinoccio Man 44 A2 Loodgieter Geen 

Aladin Man 30 Master Werkzoekende Atheïst 

 

Focusgroep 5 – 60-plussers 

 

Belle Vrouw 70 Kleuterleidster Gepensioneerd (kleuterleidster) Katholiek 

Schanulleke Vrouw 68 3 jaar Middelbaar Onderwijs Gepensioneerd (bediende) / 

Homer Man 68 Humaniora Gepensioneerd (secretariaat) / 

Guust Man 65 Onderwijzer Gepensioneerd (Directeur Lager 

onderwijs) 

Christen 

Gobelijn Man 61 Middelbaar Onderwijs Gepensioneerd (Lasser-

magazijn) 

Katholiek 

Eefje Vrouw 60 Geag. SO. Ndl-Eng-Econ Gepensioneerd (leerkracht) Katholiek 

Boemel Man 70 Hoge studies korte type Gepensioneerd (ambtenaar) / 
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Marlène Vrouw 58 Verpleegster Gepensioneerd (verpleegster) Katholiek 

 

Focusgroep 6 – 60-plussers 

 

Maya Vrouw 70 Regentes Lo Gepensioneerd (regentes Lo + 

consulente WeightWatchers) 

Katholiek 

Roosje Vrouw 65 Licentiaat  Manager Katholiek 

Hermelien Vrouw 60 Humaniora moderne talen Verkoopster / 

Obelix Man 65 A3 Gepensioneerd (handelaar) (…) 

Nero Man 62 HOKT graduaat marketing Verkoopsverantwoordelijke Katholiek 

Wilma Vrouw 66 Universiteit Gepensioneerd (apotheker) Katholiek 

Asterix Man 67 A1 graduaat industriële chemie Gepensioneerd (technisch-

commerçant) 

Katholiek  
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