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Abstract 
 

In this qualitative research, street harassment by strangers that is aimed at LGBTIs in the 

municipality of Rotterdam is investigated. The main research question is ‘’ In which ways do 

LGBTI in Rotterdam experience street harassment, what are the consequences for the victim and 

which coping mechanisms are applied to deal with these events?’’. The aim of the study is to get 

an impression and information about LGBTI street harassment in Rotterdam. In total 22 in depth 

interviews were held, structured by a topic list. Respondents were asked about their experiences, 

the effects the street harassment had on their feelings and behavior and how they coped with these 

events. The extent to which street harassment played a role in the lives of the respondents 

differed: some said not to experience anything from street harassment in their lives and say they 

are never confronted with it, while other said to be alert and feel fear every time in public because 

they regularly get confronted with negative events. The interviews revealed that the being stared 

at and getting comments was most common for almost all respondents. Few respondents had 

experiences with physical violence, some had been threatened with physical violence. 

Respondents that went to the police did this to seek justice for themselves and those who never 

reported to the police did not do so because they thought the event was not serious or bad enough. 

Effects of harassment on behavior ranged from not showing affection to a partner in public, 

avoiding certain places and carrying an object as a weapon. Effects on feelings varied from being 

more alert in public (for example constantly scanning ones environment), to feeling more unsafe 

in the public spaces. These were the non-adaptive copingmechanisms that were applied. The most 

mentioned adaptive strategy was seeking social support from others. Also, it turned out that most 

threats were experienced from groups of (young) men and at dark places. An important element in 

street harassment seemed to be not knowing what might happen, which for some resulted in a 

constant fear to experience new street harassment and intimidation. Moreover, ‘visibility’ of one’s 

gender or sexual preference seemed to be related to the chance of experiencing harassment in the 

public space by strangers. Future research should focus more on the individual ‘letters’ that make 

up the LGBTI abbreviation, on bi-cultural LGBTI’s and on (sexual) intimidation and 

discrimination within the LGBTI-community itself. For this paper 3 out of the 22 respondents had 

a migration background. It’s recommended that the plans to tackle sexual street harassment of 

women in Rotterdam also has to focus on street harassment of LGBTI in Rotterdam. Also, efforts 

to teach school children about sexual and gender diversity should be continued.  

 

Key words: LGBTI, municipality of Rotterdam, street harassment, coping, effects, qualitative  
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Samenvatting 
 

In deze kwalitatieve masterscriptie wordt straatintimidatie door onbekenden tegenover LHBTI-ers 

in de gemeente Rotterdam onderzocht. De centrale vraag luidt ‘’Op welke wijzen krijgen LHBTI-

ers in Rotterdam te maken met straatintimidatie, welke gevolgen heeft het meemaken ervan voor 

het slachtoffer en welke coping strategieën worden ingezet om met deze ervaringen om te gaan?’’. 

Het doel van de studie is om een beeld te krijgen bij straatintimidatie tegen LHBTI-ers in 

Rotterdam. In totaal zijn er 22 diepte-interviews gehouden. Respondenten werd gevraagd naar hun 

ervaringen met straatintimidatie, de effecten ervan op hun gedrag en gevoel en naar hoe zij met 

deze ervaringen om zijn gegaan. De mate waarin straatintimidatie een rol speelt in de levens van 

de respondent is verschillend: sommigen hebben er geen last van en zeggen nooit wat mee te 

maken, anderen geven aan constant alert en angstig te zijn omdat zij regelmatig met een nare 

ervaring te maken krijgen. Uit de interviews bleek dat nagestaard worden en commentaar krijgen 

het vaakst voorkwamen. Enkele respondenten hadden te maken gehad met fysiek geweld, anderen 

waren bedreigd met fysiek geweld. Degenen die bij de politie aangifte hadden gedaan, deden dit 

om rechtvaardiging voor henzelf te krijgen en omdat zij last van fysieke en mentale klachten 

kregen na een incident. Personen die nooit iets gemeld hebben, gaven aan de incidenten niet 

ernstig genoeg te vinden voor een melding of aangifte. Straatintimidatie leidt tot diverse 

gedragsaanpassingen bij de respondenten zoals het niet (meer) vertonen van affectie tegenover 

een partner in het openbaar, bepaalde plekken vermijden en constant alert zijn. Vooral deze non-

adaptieve copingmechanismen werden ingezet. Van de adaptieve copingsmechanismen werd 

vooral het zoeken van steun bij anderen ingezet. De effecten op het gevoel van respondenten 

waren divers en hielden in dat zij zich onveiliger gingen voelen in het openbaar en de omgeving 

constant scanden. De meeste dreiging werd ervaren door groepen (jonge) mannen en op donkere 

plaatsen in de stad Rotterdam. Een belangrijk element van straatintimidatie bleek de angst te zijn 

voor wat er mogelijk ging komen, dat voor sommigen resulteerde in constante angstgevoelens in 

de openbare ruimten. De mate waarin ‘zichtbaar’ is dat iemand LHBTI is, speelde ook een rol in 

het al dan niet meemaken van straatintimidatie. Toekomstig onderzoek moet zich richten op bi-

culturele LHBTI-s in de gemeente Rotterdam en op (seksuele) intimidatie en discriminatie binnen 

de LHBTI-gemeenschap. In dit onderzoek hadden 3 van de 22 respondenten een migratie-

achtergrond, de rest was autochtoon. Het wordt aanbevolen om een integraal plan te maken voor 

de aanpak van (seksuele) straatintimidatie van vrouwen en LHBTI-ers in Rotterdam. Daarnaast 

moet worden doorgegaan met de lesprogramma’s over seksuele-en genderdiversiteit op 

middelbare-en basisscholen.  

 

Woorden: LHBTI, gemeente Rotterdam, straatintimidatie, coping, effecten, kwalitatief  
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Een scriptie die ik met passie heb geschreven, waar ik nachten van wakker heb gelegen, waar 
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Jullie hebben altijd goede feedback gegeven en het was ook gezellig om samen in het scriptie 

proces te zitten en stage bij de gemeente Rotterdam te doen. Ook mevrouw Tamar Fischer 

dank ik voor haar begeleiding, feedback en adviezen tijdens het schrijfproces van deze 
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1
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1 Inleiding 
 

In Rotterdam werd op 30 mei 2017 een 18-jarig meisje dat hand-in-hand met haar vriendin de 

bioscoop verliet, in elkaar geslagen. Dit incident leidde (landelijk) tot veel verontwaardiging 

en reacties. Er werd gesproken van anti-homo geweld. ‘Lesbische vrouw mishandeld omdat 

ze hand in hand liep’, schreef de NOS op haar app, ‘Lesbisch stelletje aangevallen in 

Rotterdamse centrum’, liet het AD Rotterdam weten. De schok over deze gebeurtenis werd 

groter toen bleek dat de plegers twee jonge meisjes en een nog jonger jongetje waren. Het 

incident leidde er ook toe dat er op 6 juni een hand-in-hand demonstratie tegen homogeweld 

werd gehouden op het Schouwburgplein, waaraan LHBTI
2
-ers, handhavers, politici en 

eenieder die de LHBTI-gemeenschap van de gemeente Rotterdam steunt meededen.  

 Later, op 6 juli 2017, bleek dat de pubers die deze lesbische vrouw mishandelden, haar 

willekeurig hadden uitgekozen om de mishandeling op social media te zetten  (NOS.nl, 6 

juni). Nog voordat de politie dit bekend maakte en het onderzoek naar het incident had 

afgerond, was iedereen er vanuit gegaan dat het om anti-lhbti geweld ging en stond de media 

vol met berichten waarin gesproken werd van het zoveelste geval van geweld op basis van 

seksuele voorkeur. Niet elk geweld tegen iemand die zich als LHBTI-er identificeert, is dus 

aan te merken als anti-lhbti geweld, maar daar wordt wel snel vanuit gegaan. 

Ondanks de ‘gay-friendly/gay-tolerant’ reputatie die Nederland wereldwijd heeft 

(Johnson, 2015; Mink & Schriemer, 2010), zijn in de media regelmatig minder optimistische 

voorbeelden te vinden waarbij LHBTI-ers in Nederland te maken krijgen met intimidatie of 

discriminatie. In Groningen zijn er geluiden te horen van LHBTI-ers die te maken krijgen met 

intimidatie, in gevechten raken in uitgaansgelegenheden en zich niet meer veilig op straat 

voelen (Ad.nl, 2016). In Utrecht was een lesbisch stel dat hun huis uit geterroriseerd werd 

(Coc.nl, 2008). Recent werden beelden van een homostel in Amsterdam dat in elkaar geslagen 

werd in Opsporing Verzocht getoond. Op 19 juni 2017 kwam vanuit Arnhem het bericht naar 

buiten dat twee homoseksuele mannen het ziekenhuis in waren geslagen door een groepje van 

vier mannen; de politie spreekt van ‘homo gerelateerd geweld’ (NHnieuws, 19 juni 2017; 

NOS, 19 juni 2017). Anti-lhbti geweld is een onderwerp dat regelmatig in de landelijke media 

verschijnt en vormt dan ook een ‘hot topic’.  

Uit eerder onderzoek blijkt dat LHBTI-ers te maken krijgen met meer en andere 

vormen van (straat)intimidatie en discriminatie dan heteroseksuelen (CBS, 2013; Johnson, 

2015; Birkett & Espelage, 2015). In onderzoek komt naar voren dat LHBTI-ers de groep 

mensen is die het meest te maken krijgt met verschillende vormen van straatintimidatie, 

waaronder ook seksuele varianten (Kuyper, 2016; Gemeente Amsterdam, 2016, CSB, 2013; 

European Union, 2014). Het percentage LHBTI-ers dat te maken krijgt met straatintimidatie 

is hoger dan voor heteromannen-en vrouwen. Uit de 2014 LHBTI survey blijkt dat er 

transgenders zijn die gedwongen werden een pruik af te doen of wiens broek naar beneden 

                                                           
2 ‘LHBTI’ is een gangbare afkorting voor mensen die zichzelf identificeren als homoseksueel, 

lesbienee, biseksueel of transgender (European LHBTI Survey, 2014; Green & Peterson, 2006). De term 

‘transgender’ wordt gebruikt voor individuen wiens gender identiteit anders is dan de cultureel bepaalde gender 

identiteit die men heeft gekregen bij geboorte(Green & Peterson, 2006). 
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getrokken werd door onbekenden om het geslachtsorgaan te kunnen bekijken. Dergelijke 

incidenten kunnen vergaande gevolgen hebben. De veiligheidsmonitor (CBS, 2016) geeft een 

beeld weer waarin LHBTI-ers vaker te maken krijgen met respectloos gedrag. Het meemaken 

van dergelijke (gewelds)incidenten of allerlei andere vormen van intimidatie leidt tot 

gevoelens van angst, depressie en een groter onveiligheidsgevoel (McDermott, Roen & 

Scourfield, 2008; Johnson, 2015; Martin-Storey, 2015).  

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat LHBTI-ers melding maken of aangifte doen van 

een mishandeling, bedreiging of pesten (politie.nl, 2013; Motmans, T’Sjoen & Meier, 2014; 

Van Drie, Schriemer & Sheobarsing, 2016). Uit een rapportage over anti-homogeweld door 

de politie is gebleken dat er gemiddeld 3 meldingen per week gedaan worden over anti-

homogeweld in Nederland (Nationale Politie, 2014). Het wordt aangenomen dat deze 3 

meldingen bij de politie slechts het spreekwoordelijke ‘topje van de ijsberg’ vormen en dat 

het werkelijke aantal incidenten waarbij de seksuele-of genderidentiteit een rol speelt veel 

hoger ligt (Nationale Politie, 2014). Vaak wordt er geen aangifte gedaan uit angst voor 

repercussies of schaamte of omdat men de ervaring als niet ernstig genoeg voor een melding 

bestempelt (Nationale Politie, 2014; Herek, 1989). Ook de gedachte niet serieus genomen te 

worden door de politie of een andere instantie kan eraan bijdragen dat men melden 

achterwege laat (Van Drie, Schriemer & Sheobarsing, 2016).  

Vaak blijkt uit onderzoek dat het meemaken van intimidatie veel negatieve effecten 

heeft op de persoon dat er het slachtoffer van is. De mate waarin iemand negatieve effecten 

ondervindt is verschillend tussen personen. Mentale klachten zoals een posttraumatische 

stress stoornis of veel angst voelen kunnen het gevolg zijn (Watson, Marszalek, Dispenza & 

Davids, 2015; Davidson, Butchko, Robbins, Sherd, & Gervais, 2016). Daarnaast geven veel 

mensen aan dat zij hun gedrag aanpassen na het meemaken van (seksuele)(straat)intimidatie, 

door bijvoorbeeld andere routes te lopen, voorwerpen als wapen te dragen of op bepaalde 

tijdstippen het huis niet meer (alleen) te verlaten (Fairchild & Rudman, 2008; Deweale & Van 

Houtte, 2010; Andriessen, Fernee & Wittebrood, 2014; Fischer & Sprado, 2017). Een van de 

gevolgen specifiek relevant voor de LHBTI-ers is dat geïntimideerd worden op basis van 

geaardheid direct gelinkt wordt met het gevoel kwetsbaar te zijn (Garnets, Herek & Levy, 

1990).  

Er zijn diverse manieren om met ervaringen van intimidatie om te gaan om ervoor te 

zorgen dat de stress en negatieve gevoelens na de ervaring verdwijnen en in de toekomst 

voorkomen worden. Deze manieren van omgaan met dergelijke negatieve, stressvolle 

ervaringen worden ook wel ‘copingmechanismen’ genoemd. Een van de mechanismen om 

met negatieve ervaringen om te gaan is (meer) drugs en alcohol te nuttigen om zo niet aan de 

ervaring te hoeven denken (Gerrard et al., 2012; Kuyper, 2016). Mensen kunnen de ervaring 

ook minimaliseren en zichzelf de schuld geven van de ervaring die ze hebben gehad 

(Ruggiero & Taylor, 1995; Deweale, Van Houtte & Vincke, 2014; Deweale & Van Houtte, 

2010). Een andere strategie is sociale steun zoeken, door bijvoorbeeld over het incident praten 

(Foster, 2000; Andriessen, Fernee & Wittebrood, 2014). Uit het onderzoek dat voorhanden is, 

blijkt dat LHBTI-ers anders reageren kunnen op het meemaken van intimidatie (Schneider, 

1982) en dat zij ook andere effecten ondervinden dan hetero’s (Mitchell, Ybarra & 

Korchmaros, 2014). Er wordt ook gevonden dat er een sterke link is tussen (het meemaken 

van) homofobie en zelf destructief gedrag vertonen (McDermott, Roen & Scourfield, 2008; 



Straatintimidatie LHBTI in Rotterdam                                                                 Masterscriptie Criminologie EUR 

 

Pagina 9 

 

Almeide et al., 2009; Kuyper, 2016). Onder zelf destructief gedrag valt bijvoorbeeld 

overmatig middelengebruik, automutilatie of zelfmoord (McDermott, Roen & Scourfield, 

2008; Almeide et al., 2009; Kuyper, 2016).  

          Discriminatie wordt binnen de sociale wetenschappen ook wel omschreven als ‘het 

nadelig behandelen van personen omdat zij behoren tot een bepaalde groepering of tot een 

bepaalde groepering worden gerekend’ (SCP, 2014). Iemand nadelig behandelen op grond 

van zijn huidskleur, geloof, geslacht of seksuele voorkeur is dan discriminatie. Intimidatie is 

een moeilijker begrip om te operationaliseren omdat het veelal gaat om gedragingen die 

volgens de wet niet strafbaar zijn. Het gaat bij intimidatie om wat mensen zelf, subjectief, als 

intimiderend ervaren. Het is daarom mogelijk dat intimidatie dat volgens de wet strafbaar is, 

niet als zodanig ervaren wordt, en dat zaken die niet strafbaar zijn wel als intimiderend 

ervaren worden (Andriessen, Fernee & Wittebrood, 2014). Dit maakt het ingewikkeld om een 

eenduidige definitie te maken van wat straatintimidatie precies inhoudt. 

Intimidatie zal in deze scriptie, op basis van gelezen literatuur, gedefinieerd worden 

als ‘het meemaken van ongevraagde aandacht en ervaringen door onbekenden, die door het 

slachtoffer als intimiderend ervaren wordt’. Dit kunnen zowel verbale uitingen (naroepen, 

nafluiten, uitschelden), bedreigingen (bijvoorbeeld ingesloten worden) en fysiek contact 

tussen pleger en slachtoffer zijn (betast worden, in elkaar geslagen worden).  

Er is onderzoek naar seksuele straatintimidatie gedaan in Amsterdam en andere grote 

steden zoals Antwerpen (Hetrozehuis.be) en inmiddels ook in Rotterdam (Fischer & Sprado, 

2017). In zowel Amsterdam als Antwerpen blijkt dat de LHBTI-ers veelvuldig te maken 

krijgen met verschillende vormen van straatintimidatie en dat zij hier vaker mee te maken 

krijgen dan de hetero-inwoners van deze steden. De groep LHBTI-ers is niet specifiek 

uitgelicht in het Rotterdamse onderzoek en vandaar dat de huidige studie zich zal richten op 

de vraag: Wat speelt er bij Rotterdamse LHBTI-ers als het gaat over ervaringen met 

straatintimidatie? Wat maken zij mee, wat doet het me ze en hoe gaan ze ermee om?  

Daarnaast komt de meeste wetenschappelijke literatuur over straatintimidatie gericht 

tegen LHBTI-ers uit Angelsaksische landen en het is niet duidelijk in hoeverre de uitkomsten 

van onderzoek in die landen te generaliseren zijn naar de Nederlandse steden/context. 

Onderzoek in de Nederlandse context specifiek kan dus leiden tot nieuwe, belangrijke 

inzichten over dit onderwerp. De mate waarin homoseksualiteit geaccepteerd wordt varieert 

tussen culturen, binnen één cultuur en in één land (Zellers & Bowers, 2015; Nardi en Bolton, 

1991). In Nederland wordt bijvoorbeeld positiever over homoseksualiteit gedacht in de grote 

steden dan op het platteland (Kuyper, 2016).   

Bijdragen aan de kennis die er is over de groep LHBTI-ers als het gaat over intimidatie 

op straat en de gevolgen ervan is een belangrijke bijdrage die deze scriptie zal leveren aan de 

kennis die tot nu toe bestaat. Tevens wordt gekozen voor een andere omgeving dan de 

omgeving die vaak onderzocht wordt, namelijk de werkvloer, waar pleger en slachtoffer 

elkaar vaak al kennen (McCarty, Iannone, & Kelly, 2014). Door de focus te leggen op 

straatintimidatie wordt meer informatie bekend over het meemaken van intimidatie in 

verschillende contexten. Daarnaast bouwt deze scriptie voort op het onderzoek naar seksuele 

straatintimidatie van vrouwen in de gemeente Rotterdam door Fischer en Sprado (2017) door 

te kijken naar straatintimidatie van LHBTI-ers in dezelfde gemeente.  
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Deze scriptie heeft als voornaamste doel een verdiepend onderzoek uit te voeren naar 

ervaringen met straatintimidatie onder LHBTI-ers in de gemeente Rotterdam. Daarbij wordt 

gekeken op welke manier LHBTI-ers te maken krijgen met straatintimidatie, hoe LHBTI-ers 

daarmee omgaan en welke effecten het meemaken ervan mogelijk veroorzaakt. Daarnaast 

heeft deze scriptie tot doel om de gemeente Rotterdam en haar inwoners meer inzicht te geven 

over wat er zoal aan straatintimidatie van LHBTI-ers in de stad voorkomt. Zoals een van de 

sprekers tijdens de bijeenkomst tegen homogeweld-en homohaat van 6 juni op het 

Schouwburgplein zei, weten velen niet wat er allemaal gebeurd totdat er een heftig incident 

plaatsvindt.  

Kortom, het onderwerp straatintimidatie van LHBTI-ers is een actueel thema dat om 

meer informatie vraagt en daarom het onderwerp van deze masterscriptie is. Op basis van het 

boven genoemde, zal de centrale vraagstelling, die de leidraad vormt in dit scriptieonderzoek,  

als volgt luiden:  

 

Op welke wijze krijgen LHBTI-ers in Rotterdam te maken met straatintimidatie, welke 

gevolgen heeft het meemaken ervan voor het slachtoffer en welke coping strategieën worden 

ingezet om met deze ervaringen om te gaan? 

 

Om de hoofdvraag van het onderzoek te kunnen beantwoorden, is een vijftal deelvragen 

opgesteld. Middels deze deelvragen moeten de ervaringen met straatintimidatie van LHBTI-

ers in de gemeente Rotterdam zo helder mogelijk in beeld komen en zal de hoofdvraag 

worden beantwoord. De deelvragen luiden als volgt: 

1.  Op welke wijzen krijgen LHBTI-ers in de gemeente Rotterdam te maken met 

straatintimidatie? 

2. Welk effect heeft het meemaken van straatintimidatie op het gevoel van LHBTI-ers in de 

gemeente Rotterdam?  

3. Welk effect heeft het meemaken van straatintimidatie op het gedrag van LHBTI-ers in de 

gemeente Rotterdam? 

4. Wat zijn de copingmechanismen die LHBTI-ers inzetten als zij te maken krijgen met 

straatintimidatie?  

5. Hoe verklaren LHBTI-ers in Rotterdam de verschillen in ervaringen met straatintimidatie?  

 

In het volgend hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de theoretische achtergrond rondom 

het onderwerp straatintimidatie van LHBTI-ers.  
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2 Theoretisch kader 
 

In dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de theoretische achtergrond van de intimidatie 

tegen LHBTI-ers op straat. In het theoretisch kader wordt aan de hand van een 

literatuuronderzoek achterhaald wat er al bekend is over het onderwerp (Evers, 2015). Ten 

eerste zal worden ingegaan op de aard van (straat)intimidatie tegenover LHBTI-s, waarbij 

aandacht voor verschillende contexten (de werkvloer, de privésfeer) waarin intimidatie 

voorkomt is. Ook zal worden ingegaan op de plegers van intimidatie gericht tegen LHBTI-ers. 

Ten tweede wordt ingegaan op de effecten van het meemaken van intimidatie. Daarbij wordt 

een onderscheid gemaakt tussen effecten op gedrag en effecten op (onveiligheids) gevoelens. 

Daarna worden manieren om met negatieve ervaringen uitgewerkt. Tot slot is er aandacht 

voor de verschillen tussen ervaringen en coping strategieën tussen LHBTI-ers.  

De LHBTI-populatie is geen gemakkelijk af te bakenen groep mensen (Radar, 2016). 

In de literatuur is er een grote diversiteit als het gaat om termen om de doelgroep van de 

huidige studie aan te duiden. Aan de ene kant zijn er studies die alleen kijken naar seksuele 

voorkeur (LHB), en die dus de transgenders (T) en interseksuelen (I) uit de studie laten 

(bijvoorbeeld Herek, Gillis, Kogan & Glunt, 1989). Transgender zijn gaat over iemands 

genderidentiteit; het toegewezen geslacht bij de geboorte komt niet overeen met het gender 

waarmee de persoon zichzelf identificeert. Homoseksualiteit of biseksualiteit gaat over de 

vraag tot wie iemand zich aangetrokken voelt: zijn dit mannen, vrouwen, allebei, of kijkt 

iemand helemaal niet naar het geslacht van een partner. Aan de andere kant zijn er studies die 

transgenders ook als studieobject nemen, samen met homoseksuelen, lesbiennes en 

biseksuelen (LHBT(I)) (bijvoorbeeld Mitchell, Ybarra & Korchmaros, 2014). Vaak worden 

genderidentiteit en seksuele geaardheid door elkaar heen gebruikt. Tot slot zijn er ook studies 

die alleen naar transgenders kijken (bijvoorbeeld Motmans, T’Sjoen & Meier, 2014).  

Momenteel wordt de ‘overstap’ van de alom bekende term ‘LHBT’ naar ‘LHBTI’ 

gemaakt. De letter ‘i’ staat voor ‘interseksualiteit/interseksueel’ en wordt steeds vaker 

gebruikt nu er meer aandacht en kennis is over de diversiteit van seksuele voorkeuren en 

genderidentiteiten. Interseksualiteit is een paraplubegrip voor degenen die zich niet man of 

vrouw voelen. 

Een andere variant van de term LHBTI is het toevoegen van een +, die staat voor alle 

andere mogelijke genderidentiteiten en seksuele voorkeuren. Een voorbeeld van een seksuele 

voorkeur die onder dat plusje kan vallen zijn aseksuelen, die zich tot niemand aangetrokken 

voelen en ook geen bepaalde genderidentiteit hebben (Green & Peterson, 2006). LGBTTSQI 

is waarschijnlijk de meest uitgebreide aanduiding voor de groep mensen met een niet-hetero 

seksuele voorkeur of een andere genderidentiteit dan bij de geboorte gekregen is. LGBTTSQI 

staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, two spirit
3
, queer

4
, interseksueel. 

                                                           
3 Two spirit staat voornamelijk voor leden van de Zuni stam die betrokken zijn bij mysterieuze rituelen, waarbij 

zij gekleed zijn in kleding met vrouwelijke en mannelijke elementen (Green & Peterson, 2006). 
4 Queer is een parapluterm voor onder andere homoseksuelen en travestieten, maar ook voor mensen van 

subculturen zoals de punkscene. Queer wordt vooral gebruikt om af te zetten tegen de heteronorm en spreekt 

twijfel uit over elk mogelijk hokje dat de maatschappij gebruikt (Green & Peterson, 2006). Queer kan ook 

worden gebruikt door mensen die hun seksuele voorkeur niet in een hokje willen plaatsen. 
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In de huidige studie is gekozen om de term ‘LHBTI’ te hanteren om de doelgroep van de 

studie aan te duiden. 

 

2.1 Aard en omvang van intimidatie en discriminatie tegenover LHBTI-s 
Om een beeld te krijgen waarmee LHBTI-ers wereldwijd, in Europa en in Nederland mee te 

maken krijgen, wordt ingegaan op de verschillende landen en de regels die daar gelden en de 

gevolgen die zij hebben voor LHBTI-ers aldaar. 

Er is wereldwijd een grote diversiteit te vinden in de mate waarin LHBTI-ers rechten 

hebben, erkend en getolereerd worden. In diverse landen is homoseksualiteit verboden en 

strafbaar en een meerderheid van de wereldbevolking woont in een land waar LHBTI-ers niet 

erkend worden en geen rechten hebben (Hildebrant, 2015). In 2014 was homoseksualiteit 

illegaal in 77 landen op de wereld (Hilebrandt, 2015). Homoseksualiteit wordt gezien als iets 

crimineels, de LHBTI-er als uitschot die uit de samenleving verwijderd moet worden. Dat 

homoseksualiteit verboden is wordt vaak als rechtvaardiging voor geweld, bedreiging en 

uitsluiting van gemeenschappen van LHBTI-ers gezien in deze landen (Ungar, 2000). Er 

bestaan ook landen waar homoseksualiteit niet (bij wet) verboden is, maar waar tegelijkertijd 

homoseksualiteit niet erkend of geaccepteerd wordt. Een voorbeeld van een dergelijk land is 

Turkije (Arat & Nunez, 2017).  

 Het wel of niet hebben van bepaalde rechten voor LHBTI-ers hoeft niet per sé samen 

te hangen met de mate waarin zij te maken krijgen met (straat)intimidatie. Het is bijvoorbeeld 

mogelijk dat in een land waar homoseksualiteit verboden is, er ook weinig sprake is van 

intimidatie omdat men ‘in de kast’ blijft. Het kan ook mogelijk zijn dat in landen waar 

homoseksualiteit niet verboden is, veel sprake is van LHBTI-intimidatie of anti-homogeweld. 

Anders gezegd hoeft de officiële houding van een land tegenover LHBTI-ers en de rechten 

die deze landen aan hun toekennen niet samen te hangen met wat er aan intimidatie op straat 

gebeurd.  

LHBTI-ers in Europa krijgen ook te maken met intimidatie en ander ongewenst 

gedrag. In de EU Survey (2014) gaf 47% aan zich in de afgelopen 12 maanden geïntimideerd 

of lastiggevallen te voelen op basis van zijn/haar seksuele oriëntatie. Eén op de tien LHBTI-

ers in Europa gaf aan een melding te hebben gedaan bij overheidsorganen van de intimidatie 

of discriminatie die zij hadden meegemaakt (EU Survey, 2014). Zesentwintig procent van de 

respondenten was in het afgelopen jaar (fysiek) lastig gevallen of was bedreigd met geweld, 

waarbij transgenders het hoogste percentage rapporteerden met 35% (EU Survey, 2014). 

Twee derde van de respondenten gaf aan dat zij hun geaardheid als reden zagen waarom ze 

waren aangevallen of lastiggevallen (EU Survey, 2014).  

Er is een grote diversiteit in LHBTI-beleid in Europese landen en ook diversiteit in de 

publieke opinie over homoseksualiteit in Europese samenlevingen (Kuyper, 2016). In Europa 

zijn steeds meer landen waar de tolerantie tegenover LHBTI-ers toeneemt en waar rechten 

erkend en officieel vastgelegd worden. Een voorbeeld is het Verenigd Koninkrijk, waar 

momenteel gewerkt wordt aan gelijke rechten voor LHBTI-ers ten opzichte van 

heteroseksuelen (Knight & Wilson, 2016). In Zweden heeft men een gender neutraal 

persoonlijk voornaamwoord (‘hen’) geïntroduceerd dat zowel ‘haar’ als ‘hem’ betekent (The 
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Guardian, 2015). Portugal legaliseerde het homohuwelijk in 2010 (Santos, 2013). Deze 

ontwikkelingen vinden vooral plaats in landen waar men al een (relatief) hoog niveau van 

homoacceptatie had. Landen als Engeland, Zweden en Portugal laten hogere percentages dan 

gemiddeld zien als het gaat over homoacceptatie en tolerantie in Europa (EU Survey, 2014).  

Tegenover deze positieve ontwikkelingen voor LHBTI-ers in voornamelijk West-

Europa, staan de negatieve ontwikkelingen in LHBTI-rechten en beleid die gaande zijn in 

vooral Oost-Europa. In Oost-Europese landen stond men al negatiever tegenover 

homoseksuelen en lesbiennes ten opzichte van West-Europese landen en die ontwikkeling zet 

zich door naar een verminderende acceptatie en tolerantie in die samenlevingen (Zellers & 

Bowers, 2015). Landen als Polen, Hongarije en Italië laten lagere percentages dan gemiddeld 

zien als het gaat over homoacceptatie (EU Survey, 2014).  

De kloof tussen Oost- en West-Europa als het gaat om homoacceptatie is dus groter 

geworden, wat vooral komt doordat in West-Europese landen de acceptatie van LHBTI-ers 

toeneemt (Kuyper, 2016). Van Oost-Europese landen is niet bekend of er sprake is van een 

trend naar minder acceptatie, maar de verschillen in acceptatie met West-Europese landen 

worden wel groter.  

Tot 1973 werd homoseksualiteit in Nederland als een psychische aandoening gezien 

(Van de Putte, 2014), maar inmiddels behoort Nederland in Europa tot de landen waar men 

het meest positief tegenover homoseksualiteit staat (Kuyper, 2016; EU Survey, 2014). Sinds 

2001 is het voor homostellen mogelijk om te trouwen (Mink & Schriemer, 2010). In 

Nederland voelt zo’n 4% tot 7% zich in mindere of meerdere mate aangetrokken tot 

seksegenoten en kan daardoor worden gezien als lesbisch, homoseksueel of biseksueel (LHB) 

(Kuyper, 2016). Opgesplitst en gemeten naar (seksuele) aantrekking telt Nederland naar 

schatting 3% homoseksuele mannen, 1% lesbische vrouwen, 6% biseksuele mannen en 15% 

biseksuele vrouwen (SCP, 2014). Naar schatting is 0.03-0.05% van de populatie transgender 

(Kuyper, 2016).  

Nederland heeft wereldwijd een ‘gay-friendly’ reputatie als het gaat om de 

homoacceptatie en tolerantie (Johnson, 2015). Vrouwen, hoger opgeleiden, niet-gelovigen, 

stedelingen en jongeren staan positiever tegenover homoseksualiteit dan mannen, lager 

opgeleiden, gelovigen, ouderen en mensen op het platteland (Kuyper, 2016). De overheid is 

actief bezig met beleid voor LHBTI-ers en is wereldwijd een voorloper in het toekennen van 

rechten aan de leden van de LHBTI-gemeenschap. Nederland kent ook veel openlijk 

homoseksuele of lesbische bekende personen (SCP, 2006; Kuyper, 2016). Nederland was in 

2001 het eerste land in Europa waar het mogelijk was voor homoseksuele stellen om te 

trouwen en kinderen te adopteren (Takacs & Szalma, 2011). De recente veiligheidsagenda 

van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2015-2018 noemt het bestrijden van homofoob 

geweld als een van de speerpunten (Kuyper, 2016).  

Onderzoek naar de LHBTI-populatie in Nederland beperkt zich echter vooral tot 

Amsterdam. Amsterdam wordt door velen als ‘gay capital’ van de wereld of van Europa 

gezien en is gastheer van de wereldberoemde jaarlijkse gaypride. Uit onderzoek naar 

straatintimidatie in Amsterdam bleek dat veel LHBTI-ers te maken hebben gehad met een 

vorm van intimidatie of ander respectloos gedrag (Gemeente Amsterdam, 2016). In andere 

onderzoeken (bijvoorbeeld CBS, 2013; Andriessen, Fernee & Wittebrood, 2014) bleek ook 
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dat LHBTI-ers vaker dan hetero’s te maken krijgen met respectloos gedrag zoals ongepaste 

opmerkingen en uitgescholden worden op straat. 

2.1.1 De Rotterdamse context 

Rotterdam is 1 van de 42 regenboogsteden in Nederland (Radar, 2016). Dat houdt onder 

andere in dat Rotterdam in een convenant verklaard heeft de sociale acceptatie, veiligheid en 

emancipatie van LHBTI-s in de stad te verbeteren (Movisie, 2015). De stad Rotterdam heeft 

daarbij als doel ‘de bevordering van de acceptatie van seksuele diversiteit en de veiligheid en 

weerbaarheid van LHBTI-s in Rotterdam’ (Movisie, 2015). De acceptatie zou moeten worden 

gestimuleerd bij groepen met een migratie-achtergrond (Movisie, 2015), onder andere door 

het bespreekbaar maken van taboes rondom homoseksualiteit. In 2006 kreeg de gemeente 

Rotterdam de Lantaarnprijs
5
 (coc.nl, december 2016) voor de gemeente met het meest 

homovriendelijke beleid en in 2011 werden de Eurogames door Rotterdam en Budapest 

georganiseerd (Mink & Schriemer, 2009).  

De gemeente Rotterdam werkt met de zogeheten ‘integratienota010’, waarin 

verschillende projecten, programma’s en inspanningen zijn opgenomen (Gemeente 

Rotterdam, 2015). Dit actieprogramma gericht is op het ‘bestrijden van emancipatie en 

discriminatie’ (Gemeente Rotterdam, 2015). Speciale nadruk ligt in dit programma op de 

gelijke behandeling van mannen en vrouwen en homoseksuele en heteroseksuelen (Gemeente 

Rotterdam, 2015). Er wordt gesteld dat ‘wie mee wil doen in de samenleving niet op basis van 

culturele achtergrond of geloof homoseksuelen en vrouwen kan veroordelen of ongelijk 

behandelen.’ Als het gaat over LHBTI-ers in Rotterdam, wordt vooral ingezet op de 

acceptatie van seksuele diversiteit bij etnische en religieuze groepen/gemeenschappen 

(Gemeente Rotterdam, 2015). De gemeente Rotterdam werkt daarbij samen met het ministerie 

van OCW, de G4 (Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam) en Europa. Ook het 

vergroten van de zichtbaarheid en bewustwording van seksuele diversiteit in de stad is een 

doel van de gemeente Rotterdam. Een van de concrete stappen die genoemd wordt om dat te 

bereiken, is het vergroten van gendergelijkheid door het gesprek hierover aan te gaan en 

daaraan gerelateerde, moeilijk bespreekbare onderwerpen te bespreken (Gemeente Rotterdam, 

2015). Programma ‘Gezonde School’ is een van de projecten waarbij ingezet wordt op 

voorlichting over seksuele diversiteit, ook om homo-negatief gedrag tegen te gaan (Gemeente 

Rotterdam, 2015). Daarnaast zijn er diverse trajecten ingekocht die zich richten op het 

vergrote van de weerbaarheid van de LHBTI-ers, met name uit etnische en religieuze kringen 

(Gemeente Rotterdam, 2015). Deze trajecten en projecten hebben veelal een kleinschalig 

karakter en richten zich op gemeenschappen die moeilijk te bereiken zijn (Gemeente 

Rotterdam, 2017).  

In 2015 is aan verschillende maatschappelijke organisaties subsidie verleent voor het 

uitvoeren van activiteiten gericht (onder andere) homo-emancipatie. In 2016 werd het 

emancipatiebeleid van de gemeente vastgelegd in de beleidsregel Volwaardig Meedoen in 

Rotterdam, waarbij de gemeente zich richt op ‘de gelijke positie van elke Rotterdammer, 

                                                           
5
 De Lantaarnprijs is de door het Kenniscentrum Lesbisch en Homo-emancipatiebeleid ingestelde 

onderscheiding voor de meest homovriendelijke gemeente van Nederland. In 2006 was deze voor de gemeente 

Rotterdam, onder andere ‘omdat gemeente ‘in relatief moeilijke omstandigheden toch een actief beleid uitzet’ 

(coc.nl, december 2016). 
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ongeacht gender of seksuele voorkeur’ (Gemeente Rotterdam, 2015). De beleidsregel heeft 

twee doelen. Doel één is het bevorderen van de sociale acceptatie van seksuele diversiteit in 

Rotterdam, vooral voor en door jongeren binnen etnische-en religieuze kringen (Gemeente 

Rotterdam, 2017). Doel twee is zorgen dat LHBTI-ers, vooral uit etnische-en religieuze 

kringen, zich gesteund en veilig voelen en dat zij weerbaar(der) zijn (Gemeente Rotterdam, 

2017). Daarbij worden verschillende contexten genoemd: de straat, op het werk, in de zorg, 

bij de sportvereniging en in de eigen sociale kring. Specifieke aandacht is er in deze 

beleidsregel voor het weerbaar maken van de ‘roze ouderen’ in de stad, die nu vaak weer ‘de 

kast terug in moeten’ als zij een verzorgingstehuis ingaan (van der Putte, 2014; Gemeente 

Rotterdam, 2015).  

Uit een voortgangsrapportage over de beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam 

blijkt dat een aantal stappen is gezet om deze twee doelen te behalen. Er is een basistraining 

ontwikkeld voor alle 1400 wijkteammedewerkers van de gemeente Rotterdam, 

Rotterdammers met een migratieachtergrond zijn bereikt met een voorlichting over LHBT en 

de acceptatie van seksuele diversiteit en er zijn digitale ontmoetingsplekken gemaakt voor 

degenen die zich niet prettig/veilig voelen in de LHBTI-scene, maar wel behoefte hebben om 

onder de mensen te zijn (Gemeente Rotterdam, 2017). De HangOut010 heeft het project 

‘Minder Hangen, Meer Doen’ gedraaid, waarbij rolmodellen binnen de LHBT-gemeenschap 

door training zijn ondersteund. Veertig jongeren zijn uiteindelijk getraind (Gemeente 

Rotterdam, 2017).  

Verder blijkt de voortgangsrapportage dat er een ontwikkeling gaande is naar een 

integraal LHBTI-beleid in de gemeente Rotterdam. De motie om tot een meer integraal 

LHBTI-beleid te komen heet ‘010 schaamt zich niet voor roze’ en werd door de gemeenteraad 

aangenomen. In 2017 wordt verder onderzocht hoe hier invulling aan kan worden gegeven, 

onder andere door de doelgroep beter in beeld te krijgen (Gemeente Rotterdam, 2017).  

 

2.2 Plegers van LHBTI-intimidatie 
Hoewel deze scriptie zich richt op de slachtoffers en hun ervaringen en verhalen, is informatie 

over de plegers nodig om een breder en completer beeld te krijgen van de plegers en hun 

mogelijke motieven die ten grondslag liggen aan de intimidatie van LHBTI-ers.  

De plegers van de intimidatie van LHBTI-ers zijn vooral jonge mannen in 

groepsverband (Andriessen, Fernee &Wittebrood, 2014; Nationale Politie, 2014). Incidenten 

waarbij vrouwen de pleger zijn, komen veel minder voor. Groepsdruk is een belangrijke 

factor en kan eraan bijdragen dat iemand zich laat ‘verleiden’ tot het plegen van intimidatie 

tegenover een homoseksueel, biseksueel of transgender (Birkett & Espelage, 2015). Vooral 

mannen zouden van groepsdruk het slachtoffer worden (Birkett & Espelage, 2015). Daarbij 

geldt ook dat hoe meer masculiene opvattingen er bestaan in de groep, hoe meer homofoob 

gedrag de groep en de leden van de groep zullen vertonen (Birkett & Espelage, 2015). 

Masculiene opvattingen gaan over wat het inhoudt om ‘een echte man’ te zijn en hoe een 

‘echte man’ zich dient te gedragen (Birkett & Espelage, 2015). Als mannen zich uitgedaagd 

voelen en de indruk hebben dat andere mannen gedrag vertonen dat ‘niet acceptabel’ of ‘niet 

masculien (genoeg)’ is, wordt overgegaan tot intimidatie (Gemeente Amsterdam, 2008). Deze 

intimidatie kan zich ook richten tegen mannen die hetero zijn, maar volgens de plegers alsnog 

‘de regels van een échte man zijn overtreden’. Verder wordt een aantal aspecten genoemd als 
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trigger voor anti-homogeweld: ‘vrouwelijk’ gedrag, anale seks, de zichtbaarheid van 

homoseksualiteit en de angst door een homo versierd te worden (SCP, 2006). De macho 

mannen willen duidelijk maken dat zij afstand nemen van het (‘vrouwelijke’) gedrag van de 

andere mannen en zijn bereid geweld te gebruiken om dit duidelijk te maken (EU Survey, 

2014). Zichtbare en nabije vormen van homoseksualiteit (bijvoorbeeld affectie tonen, 

waaronder hand-in-hand lopen en een partner kussen) stuiten op onbegrip en lokken reacties 

van de omgeving uit (CBS, 2013). Een voorbeeld van recent geweld gericht tegen 

homoseksuelen was een afranseling van een homopaar in Amsterdam, dat bij Opsporing 

Verzocht getoond werd. Het paar werd onderweg naar huis door een groepje jongeren eerst 

uitgescholden en getreiterd, daarna van de scooter afgereden en in elkaar geslagen (NRC.nl, 

16-10-2016).  

Hoewel het hele jaar door sprake is van anti-lhbti geweld, is er een landelijke piek in 

incidenten in de zomermaanden (Mink & Schriemer, 2009). Volgens sommige onderzoekers 

kan dat deels te verklaren zijn doordat de ‘gaypride’ van Amsterdam in de zomer gehouden 

wordt (Nationale Politie, 2014). Over de pride in Rotterdam en incidenten tijdens de pride zijn 

geen gegevens bekend. De zomermaanden vormen daarmee dan de ‘hottimes’ van LHBTI-

intimidatie en anti-homogeweld. Tweeënveertig procent van de incidenten heeft plaats 

gevonden bij plekken die zich richten op homo’s, zoals cafés (ook wel ‘homohoreca’ of ‘gay 

horeca’) (Mink & Schriemer, 2009; SCP, 2006). Daarmee vormen deze homohoreca 

gelegenheden ‘hotspots’ van LHBTI-intimidatie en anti-homogeweld.  

Intimidatie en discriminatie meldingen die door LHBTI-ers gedaan zijn bij de politie-

eenheid Rotterdam, waarbij seksuele-of genderidentiteit een rol speelde, zijn geanalyseerd en 

geven een eerste beeld van de (vermeende) motieven die hieraan ten grondslag liggen (Van 

Drie, Schriemer & Sheombarsing, 2016). Het rapport stelt dat de voornaamste bronnen die ten 

grondslag liggen aan LHBTI intimidatie en discriminatie vooral ‘godsdienstige overtuigingen 

en directe confrontaties met uitingen van homoseksualiteit zijn’ (Van Drie, Schriemer & 

Sheombarsing, 2016). Een uiting van homoseksualiteit kunnen twee zoenende vrouwen of 

hand-in-hand lopende mannen zijn. Praktiserende christenen en moslims blijken de meeste 

moeite met homoseksualiteit te hebben (Van Drie, Schriemer & Sheombaring, 2016). Ook 

bleek uit politiegegevens van de eenheid Rotterdam dat plegers van intimidatie en 

discriminatie van LHBTI-ers vaak (groepen) mannen met een (vermeende) Marokkaanse 

achtergrond zijn (van Drie, Schriemer & Sheombarsing, 2016).  

Het hebben van een fobie kan vaak een van de verklarende factoren zijn waarom 

mensen (voornamelijk mannelijke plegers) LHBTI-ers lastig vallen. ‘Homofobie’ is volgens 

Green en Peterson (2006) ‘de irrationele angst of haat voor homoseksuelen, homoseksualiteit 

of elk ander gedrag dat niet in overeenstemming is met de stereotype rolverdeling tussen 

mannen en vrouwen’. Homofobie bestaat uit twee onderdelen: externe homofobe 

discriminatie en geïnternaliseerde homofobie (Chard, Finneran, Sullivan &Stephenson, 2015). 

Geïnternaliseerde homofobie houdt in dat de persoon die tot een seksuele minderheid 

behoort, een negatieve houding tegenover zichzelf en zijn geaardheid ontwikkelt (Puckett, 

Mewcomb, Garofalo & Mustanski, 2016). Degenen die een hoger niveau van 

geïnternaliseerde homofobie hebben en die vaker te maken hadden gehad met negatieve 

ervaringen waarbij hun geaardheid een rol speelde, gaven vaker aan mentale problemen te 

hebben (Kuyper & Fokkema, 2011)(zie afbeelding 1). Externe homofobe intimidatie en 
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discriminatie gaat over de negatieve ervaringen waarmee de LHBTI-er te maken krijgt 

(Chard, Finneran, Sullivan & Stephenson, 2015). De (homo)fobie die plegers hebben versterkt 

tevens seksisme
6
 en heteroseksisme

7
. Dit houdt in dat mannen die als ‘te vrouwelijk’ of 

vrouwen die als ‘te mannelijk’ gezien worden, meer kans lopen met intimidatie of 

bedreigingen te maken krijgen (Namaste, 1996). Dit geldt niet alleen voor LHBTI-ers: ook 

hetero vrouwen die volgens de pleger ‘te mannelijk gedrag vertonen’ of er ‘te mannelijk’ 

uitzien, kunnen te maken krijgen met intimidatie. Het gaat hoe dan ook in alle gevallen om 

commentaar en reactie op de veronderstelde seksuele geaardheid of genderidentiteit van het 

slachtoffer (Mink & Schriemer, 2010).  

 Verder wordt ‘transfobie’ als ‘angst, afgunst of haat tegenover transgender 

individuen’ beschreven (Notron, 1997; Nagoshi et al., 2008). Het hebben van een transfobie 

kan zich uiten in het afkeuren en in opstand komen tegen individuen die traditionele 

genderrollen ‘overtreden’. Recent is er veel aandacht geweest voor de (ideologische) 

weerstand die gender neutrale toiletten in Amerika oproepen. Een quote van een transgender 

uit Engeland in het EU rapport over LHBTI-slachtoffers (2014) licht het ‘overtreden’ van 

traditionele genderrollen toe: ‘Mensen staan klaar om de persoon te ‘straffen’ voor de 

verwarring die hun aanwezigheid en gender fluïditeit veroorzaakt’. 

Een ‘bifobie’ tot slot wordt als negatieve houdingen en gedragingen over biseksualiteit 

of biseksuele individuelen gedefinieerd (Mulick & Wright, 2002). Een dergelijke fobie kan 

zich uiten in het afkeuren van mensen die als biseksueel door het leven gaan.  

 

                            geïnternaliseerde homofobie 

 

slachtofferschap                                                   internaliseren mentale gezondheidsproblemen 

 

Afbeelding 1: Schematische weergave van de relatie tussen slachtofferschap, geïnternaliseerde homofobie en het 

internaliseren van mentale gezondheidsproblemen (Newcomb & Mustanski, 2010).  

  

2.3 Intimidatie op diverse maatschappelijke terreinen en in verschillende 

vormen 
Intimidatie kan drie vormen aannemen, te weten verbale intimidatie, dreiging met fysiek 

geweld en fysieke intimidatie. Verbale uitingen van intimidatie bestaan vooral uit 

uitgescholden worden en ongepaste vragen en opmerkingen krijgen. Ook humor (bijvoorbeeld 

ongepaste grappen over homoseksualiteit) kan als beledigend en discriminerend ervaren 

worden (Dewaele & Van Houtte, 2010; Mink & Schriemer, 2010). Dreiging met fysiek 

geweld kan bestaan uit ingesloten worden of met woorden toegelicht krijgen dat geweld 

ingezet kan gaan worden. Onder fysieke uitingen van intimidatie vallen zaken als 

bedreigingen, fysiek geweld of seksueel lastig vallen (Andriessen, Fernee & Wittebrood, 

                                                           
6
 Seksisme is het discrimineren op grond van geslacht, meestal tegen vrouwen gericht. 

7 Heteroseksisme is de overtuiging dat heteroseksualiteit de natuur-en standaard toestand van de mens is. Enkel 

mannen bezitten mannelijkheid en enkel vrouwen bezitten vrouwelijkheid. Geaardheden anders dan 

heteroseksualiteit worden afgewezen. 
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2014). De fysieke vorm van intimidatie komen het minst vaak voor, de verbale vormen het 

meest (Andriessen, Fernee & Wittebrood, 2014). 

Intimidatie en discriminatie kan in vele maatschappelijke terreinen voorkomen, zowel 

voor hetero’s als LHBTI-ers. Voorbeelden van dergelijke terreinen zijn de werkvloer, de 

school en de woonbuurt. Wanneer naar de LHBTI-ers gekeken wordt, blijkt dat in veel 

contexten het de LHBTI-ers zijn die het meest te maken krijgt met intimidatie. Homoseksuele 

en lesbische werknemers ervaren meer ongewenst gedrag zoals flauwe grappen, ongepaste 

vragen en vervelende opmerkingen op de werkvloer dan heteroseksuele werknemers (Kuyper, 

2016; Tesch & Bekerian, 2015). LHB(TI) studenten op school worden vaker gepest, krijgen 

vaker te maken met geweld en bedreigingen op school en hebben met meer stress en 

spanningen te maken dan hetero jongeren (Gayles & Garofalo, 2012; O’Malley-Olsen, Kann, 

Vivolo-Kantor, Kinchen & McManus, 2014; Van Drie, Schriemer & Sheobarsing, 2016; 

Felten & Boote, 2012). Daarnaast krijgen LHBTI-ers vaker dan heteroseksuelen te maken met 

cyberpesten (Kuyper, 2016; Copper & Blumenfeld, 2012). Ook op de woningmarkt kan 

discriminatie van LHBTI-ers voorkomen. In Rotterdam was bijvoorbeeld een appartementen 

verhuurder die in een advertentie plaatste dat ‘in het woongebouw homo’s niet geaccepteerd 

worden’ (Van Drie, Schriemer & Sheombarsing, 2016). Voor ‘roze ouderen’ geldt dat zij 

vaak een 2
e
 keer uit de kast moeten komen wanneer zij naar een verzorgingstehuis verhuizen 

(Radar, 2016; van der Putte, 2013). Problemen voor de ‘roze ouderen’ kunnen komen van de 

medebewoners of van het personeel (Radar, 2016). In de openbare ruimten ervaren lesbische 

en homoseksuele burgers onveiligheid in het openbaar vervoer, op plekken waar veel 

jongeren hangen, hebben ze vaker te maken met geweld en ervaren ze meer respectloos 

gedrag (Kuyper, 2016: CBS, 2013). Transgenders krijgen relatief vaak te maken met huiselijk 

geweld ten opzichte van hetero’s en LHB-ers (Tesch & Bekerian, 2015). En biseksuelen 

krijgen weer vaker te maken met huiselijk geweld dan lesbiennes, homo’s en hetero’s (Tesch 

& Bekerian, 2015). Naast transgenders voelen biseksuelen zich ook vaak onveilig in de 

privésfeer, zoals in huis of in een relatie (Idem Rotterdam, 2016). Ook zijn er verschillen 

tussen contexten te vinden over de mate van tolerantie: in de openbare ruimte ligt deze 

namelijk lager dan bijvoorbeeld op het werk (Andriessen, Fernee & Wittebrood, 2014).  

 

2.4 De effecten van het meemaken van intimidatie  
Zoals gezegd in de inleiding, kan het meemaken van straatintimidatie diverse effecten hebben 

op de slachtoffers. Deze effecten kunnen zowel plaatsvinden op het gevoel als op het gedrag 

van het slachtoffer. Ook kan er sprake zijn van minderheidsstress.  

 

2.4.1 Effecten van straatintimidatie voor het gevoel en gedrag van het slachtoffer 

Gevolgen van het meemaken van intimidatie kunnen erg divers zijn. Eén van de mogelijke 

effecten van intimidatie is het aanpassen van het gedrag. Het niet meer vasthouden van de 

hand van de partner, het niet meer tonen van affectie of bepaalde plekken vermijden, zijn 

voorbeelden daarvan. Sommige slachtoffers van intimidatie en geweldsincidenten geven aan 

hun gedrag aan te passen als strategie om niet nog een keer een negatieve ervaring te hebben 

(Deweale & Van Houtte, 2010). Nog voordat men de deur uit is gegaan wordt bijvoorbeeld 

kleding aangepast (Fischer & Sprado, 2017) of plant men een route waarmee de kleinste kans 

op een negatieve ervaring verwacht wordt.  
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LHBTI-ers gaan zich zo ‘aangepast mogelijk’ (zie 2.5.2 over 

zichtbaarheidsmanagement) gedragen om niet nogmaals een negatieve ervaring meer te 

maken of ‘uit te lokken’, iets waar hetero’s zich niet/minder mee bezig houden (SCP, 2006; 

Deweale & van Houtte, 2010; Deweale, Van Houtte & Vincke, 2014). Deze aanpassingen 

kunnen bestaan uit het vermijden van bepaalde steden, straten met een slechte reputatie als het 

gaat om LHBTI-tolerantie vermijden, verhuizen naar andere steden waar niemand ze kent en 

niemand weet wat hun seksuele geaardheid is, uitgaansgebieden mijden omdat ze dan niet in 

contact kunnen komen met groepen jonge jongens die erop uit zijn om te vechten en te 

provoceren of niet meer alleen op stap gaan om een minder ‘aantrekkelijk’ doelwit te zijn 

(Van San & de Boom, 2006). LHBTI-ers verhuizen ook vaker omdat zij geïntimideerd en 

gepest worden dan hetero’s (Radar, 2016). Een andere baan zoeken kan ook een aanpassing 

zijn die gedaan kan worden. Het is gebleken dat LHBTI-werknemers meer burn-out klachten 

hebben dan heteroseksuele werknemers en ook meer te maken krijgen met ongewenst gedrag 

(bijvoorbeeld misplaatste grappen over iemands geaardheid) dan hetero werknemers (Kuyper, 

2016; Tesch & Bekerian, 2015). De ‘roze ouderen’ kunnen daarnaast terug de kast in gaan als 

zij bijvoorbeeld naar een bejaardentehuis verhuizen waar zij te maken krijgen met 

medebewoners of personeel dat homoseksualiteit afkeurt (Radar, 2016).  

De ernst van het incident heeft ook gevolgen voor hoe groot de materiele of 

immateriële schade zal zijn (Van San & de Boom, 2006), waarbij geldt dat fysieke intimidatie 

leidt tot heftigere gevolgen voor het slachtoffer dan uitgescholden of nageroepen worden (van 

Reemst, Fischer & Zwirs, 2014). De ernst van de gebeurtenis heeft ook gevolgen voor de 

aangiftebereidheid van de slachtoffers (Buijs, Duyvedak & Hekma, 2008). Wanneer sprake is 

van zware vormen van agressie zoals fysiek geweld, wordt eerder aangifte gedaan dan in 

gevallen van belediging (Buijs, Duyvendak & Hekma, 2008).  

Naast dat er materiele schade kan zijn, als bijvoorbeeld eigendommen vernield of 

bekrast worden, kan er ook sprake zijn van immateriële schade. Iemands zelfbeeld kan 

worden aangetast, gevoelens van onveiligheid kunnen sterker worden en men kan 

voorzichtiger worden in het kenbaar maken van de eigen seksuele geaardheid (Deweale & 

Van Houtte, 2010). LHBTI-ers hebben te maken met een effect dat niet van toepassing is voor 

heteroseksuelen, namelijk het associëren van de geaardheid met de incidenten waarmee 

iemand te maken krijgt (EU Survey, 2014). Dit houdt in dat de geaardheid als oorzaak van het 

slachtofferschap wordt gezien.  

Over het algemeen geldt dat mensen die te maken hebben gehad met een negatieve 

ervaring als slachtofferschap van criminaliteit, intimidatie of discriminatie zich onveiliger 

gaan voelen (in de openbare ruimten) (CBS, 2013, Russel, Everett, Rosario & Birkett, 2014). 

Onderzoek laat zien dat de gevolgen van intimidatie voor LHBTI-ers negatief zijn en ook 

sterker is dan de effecten op hetero’s (CBS, 2013). De mate waarin iemand intimidatie ervaart 

heeft een effect op zowel mentale als fysieke gezondheid; hoe meer intimidatie ervaren wordt, 

hoe negatiever de effecten op de mentale en fysieke gezondheid zullen zijn (Pascoe & 

Richman, 2009). Er is dus sprake van een cumulatief effect. Mensen die veelvuldig te maken 

krijgen met intimidatie kunnen te maken krijgen met problemen rondom welzijn en 

gezondheid, zoals depressiviteit en verminderde gevoelens van geluk (Andriessen, Fernee & 

Wittebrood, 2014). LHBTI-ers hebben bijvoorbeeld te maken met een disproportionele 

aanwezigheid van mentale en chronische ziekten (Johnson, 2015). Zowel mannelijke als 
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vrouwelijke LHBTI-ers hebben een hogere kans op een angststoornis vergeleken met de 

heteropopulatie (Bostwick, Boyd, Hughes & McCabe, 2010). LHB-jeugd laat een significant 

hogere mate van depressie en zelfmoordgedachten-en pogingen zien dan heteroseksuele jeugd 

(Martin-Story, 2015; Felten & Boote, 2012). LHBTI-scholieren voelen zich ook onveiliger op 

school dan hetero leerlingen, ook omdat ze meer te maken krijgen met pesterijen daar (Gayles 

& Garofalo, 2012; O’Malley-Olsen, Kann, Vivolo-Kantor, Kinchen & McManus, 2014; Van 

Drie, Schriemer & Sheobarsing, 2016). Het meemaken van homofobe intimidatie en 

discriminatie wordt gelinkt aan een hogere kans op psychologische stoornissen en een 

verhoogde kans op zelfmoordgedachten bij homoseksuele en biseksuele mannen (Chard, 

Finneran, Sullivan & Stephenson, 2015). Kortom, de effecten zijn erg divers en kunnen 

verschillende, vergaande, gevolgen hebben voor het slachtoffer van (straat)intimidatie.  

 

2.4.2 Minderheisstress theorie 

Een theorie die kan verklaren waarom de impact van straatintimidatie zo groot kan zijn op 

LHBTI-ers, is de minderheisstress theorie (Chard, Finneran, Sullivan & Stephenson, 2015). 

De minderheidsstress theorie stelt dat homoseksuelen en biseksuelen die in een samenleving 

wonen waar heteroseksisme de standaard is, tot de seksuele minderheid behoren (Chard, 

Finneran, Sullivan & Stephenson, 2015). Wanneer het heteroseksisme de norm is, kan dit 

leiden tot het verwerpen van homoseksualiteit. In culturele en samenlevingen waar 

heteroseksualiteit de norm is, kunnen andere seksuele voorkeuren als niet normaal gelden of 

in de taboe sfeer zitten. Heteroseksualiteit wordt dan gezien als de enig normale seksualiteit. 

Ook in samenlevingen waar het heteroseksisme niet de standaard is, behoort de LHBTI-er tot 

een minderheid, al zal dat een minder groot probleem vormen. Degenen die tot een seksuele 

minderheid behoren, lopen meer kans om slachtoffer van geweld en intimidatie te worden dan 

heteroseksuelen (Russel, Everettt, Rosario & Birkett, 2014). De theorie stelt verder dat stigma 

en discriminatie die ervaren worden door personen die bij een seksuele minderheid horen, 

leidt tot (chronische) stress en mentale gezondheidsproblemen (Martin-Story, 2015). Op (de 

lange) termijn kan het hebben van minderheidsstress leiden tot terugtrekking uit de 

samenleving, een verminderd gevoel van welzijn en gezondheidsklachten (Felten & Boote, 

2012; Mink & Schriemer, 2010). Minderheidsstress is ook mogelijk voor LHBTI-ers die zelf 

geen discriminatie of intimidatie ervaren, maar zich toch kwetsbaar voelen voor (mogelijke) 

negativiteit over hun geaardheid (Mink & Schriemer, 2009). Voorbeelden van bronnen van 

minderheidsstress zijn slachtofferschap, discriminatie en negatieve attitudes ervaren tegenover 

iemands seksuele geaardheid (Everett, Talley, Hugher, Wilsnack & Johnson, 2016). Zo wordt 

het lastig gevallen worden en slachtofferschap van de leden van de seksuele minderheden, 

samenhangt met meer depressieve klachten en zelfmoordgedachten dan bij heteroseksuelen 

gezien als bewijs voor het bestaan van minderheidsstress (Martin-Story, 2015; Jonhson, 2015; 

Andriessen, Fernee & Wittebrood, 2014; CBS, 2013). Ook is gebleken dat LHBTI-jongeren 

in veel grotere mate roken, een vorm van ongezond gedrag, dan heteroseksuele jongeren 

(Johns et al., 2013; Kuyper, 2016).  

Behoren tot een specifieke minderheidsgroep zoals een etnische minderheid of een 

seksuele minderheid, zorgt voor een zekere mate van stigmabewustzijn bij personen die deel 

uitmaken van die groep (Dewaele & Van Houtte, 2010). Een hypothese die daarom gelinkt 

kan worden aan de minderheidsstress theorie, is de additieve minderheidsstress hypothese. 
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Deze stelt dat leden van een seksuele minderheid die ook tot een etnische en/of religieuze 

minderheid in de samenleving waar zij wonen behoren, een ‘dubbele last’ dragen en extra 

stress ervaren van het feit dat zij zowel tot een seksuele als een etnische minderheid behoren 

(Chard, Finneran, Sullivan, Stephenson, 2015; Diaz et al., 2001). Deze additieve 

minderheidsstress hypothese kan toegepast worden bij het verklaren van verschillen in 

effecten van intimidatie. Radar Rotterdam noemt deze groep LHBTI-ers ‘bi-culturele LHBTI-

ers’ en schrijft dat dit mensen zijn die naast de Nederlandse achtergrond ook minimaal 1 

andere culturele achtergrond hebben (Radar, 2016). Het feit dat zij LHBTI-er zijn en 

meerdere culturele achtergronden hebben, kan zorgen dat door deze ‘unieke positie’ (Movisie, 

2015) dubbele intimidatie en discriminatie ervaren wordt (Radar, 2016). Daarbij is het ook 

mogelijk dat deze ‘bi-culturele LHBTI-ers’ (relatief) vaak te maken krijgen met intimidatie 

vanuit de groep mensen met dezelfde culturele achtergrond (Mink & Schriemer, 2010).  

Naast de bi-culturele LHBTI-ers, zijn er ook LHBTI-ers die als ‘dubbelbinders’ 

worden omschreven. Zij hebben vaak een multiculturele achtergrond en een religieuze 

achtergrond (Mink & Schriemer, 2010). Deze dubbelbinders kunnen in een lastig parket 

terecht komen door taboes op homoseksualiteit die mogelijk in hun eigen kring leven (Mink 

& Schriemer, 2010). Daarnaast krijgen de dubbelbinders vaak te maken met beeldvorming 

over de eigen groep vanuit de maatschappij en met beeldvorming over homoseksualiteit 

vanuit de eigen etnische of religieuze groep (Mink & Schriemer, 2010). Ook dit kan leiden tot 

een unieke positie en een ‘dubbele last’ zoals hierboven beschreven, die beiden kunnen leiden 

tot (minderheids)stress.  

 

2.5 Manieren om met intimidatie om te gaan: coping mechanismen  
Niet iedereen die slachtoffer wordt van intimidatie gaat daar op dezelfde wijze mee om, 

interpreteert iets als intimiderend en ondervindt dezelfde effecten. Mensen die met 

straatintimidatie te maken hebben gehad, kunnen op verschillende manieren reageren: 

sommigen worden boos en voelen zich gefrustreerd, anderen voelen zich door de ervaring een 

sterker persoon geworden (Andriessen, Fernee & Wittebrood, 2014). Ook blijkt dat er sprake 

kan zijn van normalisering van het intimiderende gedrag waar het slachtoffer mee te maken 

krijgt (Fischer & Sprado, 2017). Wanneer stress en negatieve gevoelens ontstaan na een 

bepaalde ervaring, wordt gebruik gemaakt van coping (Engels voor ‘omgaan met’) 

mechanismen om gevoelens als stress en angst na het meemaken van intimidatie te 

verminderen (Dewaele & Van Houtte, 2010). Stress en de inzet van copingmechanismen 

lijken dus met elkaar samen te hangen: copingmechanismen worden gebruikt om stress te 

verminderen en de mate van stress kan invloed hebben op welke strategie ingezet zal worden. 

De inzet van coping mechanismen gaat niet van het een op andere moment, maar is een 

proces en is een reactie op het meemaken van een stressvolle ervaring. Niet alle 

copingmechanismen werken op dezelfde manier. Soms kan de stress die iemand na het 

incident ervaart minder worden, maar het kan ook meer en heftiger worden. Daarnaast blijkt 

ook dat mannen en vrouwen op andere manieren met stressvolle gebeurtenissen omgaan, 

waardoor het copingsmechanisme dat zij inzetten verschillend kan zijn. In de huidige studie 

wordt gekeken naar adaptieve en non-adaptieve coping mechanismen, in navolging van 

andere onderzoekers (bijvoorbeeld Andriessen, Fernee & Wittebrood, 2014; Scheier, 

Weintraub & Carver, 1986; Poteat, 2015). 
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Adaptieve coping strategieën houden in dat het slachtoffer actief op zoek gaat naar 

manieren om met de negatieve emoties om te gaan die zijn ontstaan na de negatief ervaren 

gebeurtenis (Szymanski, 2014). In de literatuur wordt deze coping strategie ook wel als 

‘probleemgericht’ omschreven (Andriessen, Fernee & Wittebrood, 2014). Het doel is de 

ervaren intimidatie te stoppen of voor een volgende keer te voorkomen (Andriessen, Fernee & 

Wittebrood, 2014). Dit kan onder andere inhouden dat men probeert oorzaken te vinden, dat 

men invloed probeert te krijgen op situaties om zo de ervaring en de effecten ervan op te 

lossen (Szymanski, 2014). Sociale ondersteuning zoeken, bijvoorbeeld door het voorval met 

vrienden of familie te bespreken en bij hen naar troost en steun zoeken, is ook een mogelijke 

vorm van een adaptieve strategie (Andriessen, Fernee & Wittebrood, 2014; Felten & Boote, 

2012). Wanneer vanuit de sociale omgeving steun komt en positief gereageerd wordt, zal 

men later eerder overgaan tot steun zoeken (Poteat, 2015). Het internet wordt ook gebruikt 

om steun te zoeken bij lotgenoten, vooral door degenen die niet ‘out’ zijn voor hun sociale 

omgeving (Deweale & Van Houtte, 2010). Het aanspreken van de pleger wordt ook gezien als 

een mogelijke, maar minder toegepaste vorm van een adaptieve strategie (Andriessen, Fernee 

& Wittebrood, 2014). 

Een tweede manier om met negatieve ervaringen om te gaan, is het inzetten van non-

adaptieve copingmechanismen. Kenmerkend is dat men vermijdingsgericht is, niet om hulp 

vraagt, of op momenten dat hulp niet nodig is pas hulp zoekt (Deweale & Van Houtte, 2010). 

Problemen worden op een manier behandeld door ze te ontkennen en te vermijden 

(Szymanski, 2014). Het vermijden uit zich in het ontlopen van situaties waarvan verwacht 

wordt dat er een verhoogde kans aanwezig is op het meemaken van intimidatie (Andriessen, 

Fernee & Wittebrood, 2014). Berusten in de situatie, doen of er niets gebeurd is, de situatie 

ontkennen is of zich erbij neerleggen, vallen onder non-adaptieve copingmechanismen 

(Andriessen, Fernee & Wittebrood, 2014). Ook middelen gebruik is een van de non-adaptieve 

copingmechanismen die wordt toegepast. Drank of drugs worden bijvoorbeeld gebruikt 

ergens niet meer aan te hoeven denken of om in een betere, blijere stemming te komen 

(Kuyper, 2016; Johns et al., 2013). De negatieve, stressvolle ervaringen worden dus niet 

opgelost en men ziet zichzelf als iemand die niet in staat is het probleem op te lossen 

(Szymanski, 2014). De situatie wordt niet veranderd of geprobeerd te voorkomen voor in de 

toekomst (Andriessen, Fernee & Wittebrood, 2014). Dergelijke copingmechanismen kunnen 

gepaard gaan met verminderd vertrouwen in anderen (Szymanski, 2014).  

 

2.5.1 De sociale informatieverwerkingstheorie  

Om meer inzicht te krijgen in het proces dat leidt tot de inzet van een copingmechanisme, 

wordt gebruikt gemaakt van de sociale informatieverwerkingstheorie (Crick & Dodge, 1984; 

Van Reemst, Fischer & Zwirs, 2014; Dodge, 1986). Deze theorie stelt dat er sprake is van zes 

stappen/fasen bij het snappen van dagelijkse gebeurtenissen en de reacties die volgen op deze 

gebeurtenissen. Wanneer iemand geconfronteerd wordt met een sociale situatie, wordt een 

mentaal proces in gang gezet om tot een gedragsreactie te komen (van Reemst, Fischer & 

Zwirs, 2014). De fasen zijn progressief en volgen elkaar dus op (Crick & Dogde, 1984). De 

theorie wil verklaren waarom mensen anders reageren op dezelfde gebeurtenis. Stap 1 

(‘encoding of cues’) bestaat uit het zoeken naar aanwijzingen in een situatie zodat men iets 

heeft om interpretaties op te baseren; de informatie in een bepaalde situatie wordt opgepikt 
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(van Reemst, Fischer & Zwirs, 2014). Dit wordt voornamelijk door te kijken en te luisteren 

gedaan: de situatie wordt waargenomen. Bij straatintimidatie kan bijvoorbeeld een 

scheldwoord worden gehoord en de roeper kan worden gezien.  

Stap 2 (‘interpretation of cues’) bestaat uit het toekennen van een betekenis aan de 

aanwijzingen die zojuist gevonden zijn (van Reemst, Fischer & Zwirs, 2014). De 

waargenomen situatie wordt geïnterpreteerd. Ook de mogelijke bedoelingen van de andere 

persoon/personen in de situatie worden geïnterpreteerd (van Reemst, Fischer & Zwirs, 2014). 

In het geval van straatintimidatie kan degene die te maken krijgt met intimidatie van een 

ander dus diens mogelijke bedoelingen proberen te interpreteren. Stap 3 (‘clarification of 

goals’) bestaat uit reacties/doelen formuleren, die tot een door de persoon in kwestie gewenste 

uitkomst moeten leiden (van Reemst, Fischer & Zwirs, 2014). Een mogelijk doel het in het 

geval van straatintimidatie kan zijn deze te laten stoppen. Stap 4 (‘response construction’) 

houdt in dat een strategie bedacht wordt om het geformuleerde doel te behalen. Hierbij 

worden meerdere mogelijke strategieën bedacht (van Reemst, Fischer & Zwirs, 2014). In het 

geval van straatintimidatie kan iemand dus kiezen uit diverse adaptieve of non-adaptieve 

strategieën om het doel dat daarvoor geformuleerd is te bereiken. Stap 5 (‘response decision’) 

bestaat uit het nadenken over het mogelijke succes dat de bedachte strategieën kunnen 

brengen. Alle opties worden tegen elkaar afgewogen. De laatste, zesde, stap (‘behaviour 

eneactment’) bestaat uit het kiezen van de beste strategie die de grootste kans op succes heeft, 

om deze vervolgens in praktijk te brengen (van Reemst, Fischer & Zwirs, 2014). In afbeelding 

2 is het proces uit de sociale informatieverwerkingstheorie schematisch zichtbaar.  

Bij elke stap is het relevant wat de persoon in kwestie eerder al heeft meegemaakt en 

de herinneringen die hij bij deze gebeurtenissen heeft opgeslagen; het referentiekader, of de 

‘databank’ (Crick & Dogde, 1994; van Reemst, Fischer & Zwirs, 2014) van een persoon is 

van invloed op het doorlopen van de stappen en de uitkomst van de uiteindelijk gekozen 

coping strategie. Verder geldt dat recent slachtofferschap en de strategie die toen gekozen is, 

een grotere rol heeft bij het bepalen voor een strategie in een nieuwe situatie dan een ervaring 

die verder in het verleden ligt (Berlin, Appleyard & Dogde, 2011). De sociale 

informatieverwerkingstheorie stelt verder dat de strategieën die worden toegepast regelmatig 

veranderen, of zelfs constant aan verandering onderhevig zijn, omdat er steeds sprake is van 

nieuwe ervaringen (Crick & Dogde, 1994; van Reemst, Fischer & Zwirs, 2014). Dergelijke 

ervaringen en de uitkomsten ervan worden opgeslagen in iemands ‘databank’ en zullen een 

rol spelen bij de reactie op volgende ervaring waarbij een strategie gekozen moet worden om 

een bepaalde uitkomst te bereiken (Crick & Dogde, 1994). 
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Afbeelding 2: Schematische weergave van de zes stappen in de sociale informatieverwerkingstheorie van Dogde 

en Crick 

Bron: Dogde, 1986  

 

2.5.2 Zichtbaarheidsmanagement  

Uit de bestaande literatuur is geen eenduidig beeld te schetsen van de copingmechanismen die 

hetero’s en LHBTI-ers inzetten na het meemaken van een negatieve ervaring. Zoals 

beschreven internaliseert een deel van de slachtoffers de ervaring, praat er niet over of legt de 

schuld bij zichzelf. Een ander deel praat wel over de ervaring en komt in opstand tegen de 

plegers door met ze in discussie te gaan en ze aan te spreken op hun gedrag (Andriessen, 

Fernee & Wittebrood, 2014). Een strategie die specifiek en alleen door LHBTI-s wordt 

ingezet, is zichtbaarheidsmanagement (Deweale & Van Houtte, 2010). 

Het al dan niet open zijn over de eigen seksuele voorkeur of genderidentiteit kan 

gezien worden als een copingsmechanisme dat specifiek door LHB(TI)-ers toegepast kan 

worden (Mink & Schriemer, 2010). Zichtbaarheidsmanagement bij transgenders is geen optie 

omdat zij hun transgenderidentiteit niet kunnen verbergen, vooral tijdens de periode van 

transitie (Mink & Schriemer, 2010). Door zichzelf als LHB-er ‘onzichtbaar’ te maken 

beschermt men zichzelf tegen (toekomstige) intimidatie, vooroordelen en andere negatieve 

reacties (Mink & Schriemer, 2010). Dit specifieke copingmechanisme wordt ook wel 

zichtbaarheidsmanagement genoemd (Deweale & Van Houtte, 2010). Een mogelijke vorm 

van zichtbaarheidsmanagement kan zijn doen alsof iemand hetero is. Doen alsof iemand 



Straatintimidatie LHBTI in Rotterdam                                                                 Masterscriptie Criminologie EUR 

 

Pagina 25 

 

hetero is, kan bijvoorbeeld leiden tot een huwelijk met een vrouw terwijl de man 

homoseksuele gevoelens heeft (Mink & Schriemer, 2010). Als er dan ook sprake is van 

homoseksuele contacten, wordt van een dubbelleven gesproken (Mink & Schriemer, 2010).  

Proberen de aandacht niet op zichzelf te vestigen hoort bij de non-adaptieve 

strategieën: het probleem wordt namelijk niet opgelost (Andriessen, Fernee & Wittebrood, 

2014). Het SCP (2006) vindt in onderzoek naar homoacceptatie in Nederland tevens dat een 

deel van de homoseksuelen in Nederland wel met ‘moed en open over de geaardheid’ door het 

leven gaat, ook na het meemaken van negatieve ervaringen, omdat zij weigeren een 

aanpassing te maken. Het expliciet ‘outen’ van zichzelf (met trots de seksuele identiteit 

uitdragen) kan onder adaptieve coping geplaatst worden (Deweale & Van Houtte, 2010); het 

probleem wordt dan aangekeken en aangepakt en de seksuele voorkeur wordt niet verborgen. 

Strijdbaar zijn (soms ook wel ‘out and proud’ genoemd) en blijven kan in dat geval de 

negatieve effecten van de intimidatie verkleinen (Mink & Schriemer, 2010).  

Zichtbaarheidsmanagement is LHB-specifiek omdat leden van andere 

minderheidsgroepen (bijvoorbeeld Surinamers) niet of niet altijd de mogelijkheid hebben om 

zichzelf ‘onzichtbaar’ te maken of ‘te doen alsof’ (Deweale & Van Houtte, 2010). Seksuele 

geaardheid is niet uiterlijk waarneembaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het hebben van 

rood haar of een bril (Mink & Schriemer, 2010).  

De inzet van zichtbaarheidsmanagement en het verbergen van de seksuele voorkeur 

kan echter ook een negatief effect hebben op het welbevinden van LHB-ers vanwege de stress 

die eventueel ‘ontdekt worden’ met zich meebrengt (Andriessen, Fernee & Wittebrood, 

2014).  

 

2.6 Verschillen in ervaringen, effecten en coping mechanismen tussen 

LHBTI-ers 
Het laatste stuk van het theoretisch kader gaat over de factoren die kunnen samenhangen met 

verschillende ervaringen met straatintimidatie en reacties erop tussen LHBTI-ers.  

Verschillende copingmechanismen worden toegepast door verschillende mensen. 

Informatie over sociale informatieverwerkingsmodellen laat zien dat ook gender een rol kan 

spelen bij de toepassing van een strategie (bijvoorbeeld negeren) om een bepaalde uitkomst te 

bereiken (bijvoorbeeld uitgescholden worden laten stoppen) (van Reemst, Fischer & Zwirs, 

2014). Het is dus mogelijk dat homoseksuelen een andere strategie kiezen dan lesbiennes. 

Ook de mate waarin iemand beschikt over ‘zelf-efficiëntie’, een term die gebruikt 

wordt bij de sociale informatieverwerkingstheorie (zie paragraaf 2.5.1), speelt een rol in de 

reacties op straatintimidatie (van Reemst, Fischer & Zwirs, 2014). Zelf-efficiëntie heeft te 

maken met de mate waarin iemand gelooft dat hij of zij in staat is bepaald gedrag op een 

succesvolle manier toe te passen (van Reemst, Fischer & Zwirs, 2014). De gedachte die 

iemand hierover heeft, is weer van invloed op de keuze een bepaalde strategie te kiezen en uit 

te voeren om een bepaalde uitkomst met dat gedrag te bewerkstelligen (van Reemst, Fischer 

& Zwirs, 2014). De mate waarin iemand succesvol en zelf-efficiënt denkt te zijn kan dus een 

rol spelen in het verklaren van de toepassing van verschillende strategieën die worden ingezet. 

Verder kunnen kenmerken van personen ook een rol spelen bij de inzet van 

copingmechanismen. Mensen die een agressieve aard hebben, zullen ook eerder overgaan tot 
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de inzet van een door agressie gekenmerkte strategie om een doel te behalen (van Reemst, 

Fischer & Zwirs, 2014).  

Een belangrijke factor die verschillen tussen LHBTI-ers kan verklaren, lijkt de mate 

waarin iemand ‘zichtbaar’ homoseksueel/biseksueel of transgender is (Oosterhout & Alink, 

2015). Hoe merkbaarder en zichtbaarder een bijvoorbeeld transgender voor de omgeving is, 

hoe meer kans op intimidatie en geweld deze persoon loopt (Oosterhout & Alink, 2015). 

Transgenders bijvoorbeeld krijgen het meest te maken met geweld, zowel in de openbare 

ruimte (EU Survey, 2014) als in de huiselijke omgeving (Tesch & Bekerian, 2015). Daarnaast 

blijken homoseksuele mannen, of biseksuele mannen die een relatie met een andere man 

hebben, het meest te maken te krijgen met negatieve aandacht en nare ervaringen (CBS, 

2013). Dit kan ermee te maken hebben dat twee mannen die hand-in-hand met elkaar op straat 

lopen, of affectie vertonen, zichtbaarder zijn dan een biseksueel die met iemand van het 

andere geslacht over straat loopt of een kus geeft. Zichtbaarheid heeft verder ook te maken 

met hoe ‘out’ iemand is voor zijn of haar sociale omgeving. Biseksuelen zitten bijvoorbeeld 

het vaakst in ‘de kast’, worden daarom minder snel als biseksueel geïdentificeerd door hun 

omgeving en hebben daarom minder last van intimidatie en discriminatie (Kuyper, 2016). 

In het onderzoek van Fischer en Sprado (2017) bleek dat een aantal (achtergrond) 

kenmerken aanwezig in de vrouwelijke slachtoffers van seksuele straatintimidatie leek samen 

te hangen met de verschillende ervaringen met seksuele straatintimidatie. Zo bleek dat jonge 

en hoog opgeleide vrouwen aangaven meer ervaringen met seksuele straatintimidatie te 

hebben (Fischer & Sprado, 2017).Volgens professionals vormen vrouwen met een licht 

verstandelijke beperking een risicogroep en werden op stille plekken in de stad Rotterdam de 

meeste ervaringen met seksuele straatintimidatie genoemd (Fischer & Sprado, 2017). 

Daarnaast was er sprake van ‘hot-times’, de zomermaanden en later op de avond of in de 

nacht, waarin seksuele straatintimidatie het meeste voorkwam (Fischer & Sprado, 2017). 

Deze factoren leken allemaal van invloed te zijn op het meemaken van straatintimidatie.  

Tot slot is het mogelijk dat een aantal, minder bestudeerde, factoren een rol speelt in 

het al dan niet meemaken van straatintimidatie en het ondervinden van effecten ervan.  Als 

het gaat over de veiligheidsbeleving van LHBTI-ers in Rotterdam, blijkt dat zij zich 

onveiliger voelen dan LHBTI-ers in de rest van Zuid Holland en Midden/West-Brabant 

(Radar, 2016). Het kan zijn dat het grootstedelijke karakter van de stad Rotterdam, en wellicht 

de anonimiteit waarin plegers zich wanen, invloed heeft bij het voorkomen van 

straatintimidatie in de grote stad versus middelgrote-en kleine steden.  

 

Samengevat zijn er grofweg drie vormen van straatintimidatie: verbale intimidatie, dreiging 

met fysiek geweld en fysieke intimidatie. Per land gelden verschillende maten van tolerantie 

tegenover LHBTI-ers en er zijn wereldwijd veel ontwikkelingen in rechten en acceptatie van 

LHBTI-ers. De effecten van intimidatie op gedrag en gevoel zijn divers en er worden 

verschillende copingmechanismen ingezet na het meemaken van straatintimidatie. In het 

volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de methode die is toegepast bij het verzamelen 

van de data voor de huidige studie.  
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3 Methoden 
 

In dit deel van de scriptie zal worden ingegaan op de methode die is toegepast voor het 

verzamelen van de data: diepte-interviews. Hoe tot deze methode is besloten wordt 

besproken, waarnaar het uiteindelijke proces van dataverzameling aan bod komt. Ook zal een 

aantal ethische kwesties die in acht moeten worden genomen door de onderzoeker tijdens het 

schrijven van deze scriptie worden benoemd.  

 

3.1 De beoogde respondenten en het diepte-interview 
De beoogde respondenten waren mensen die zichzelf als LHBTI-er identificeren en wonen of 

werken in de gemeente Rotterdam: iedereen heeft een link met Rotterdam. Hierbij was het 

doel om zowel met personen die zeggen vaak en met personen die zeggen nooit te hebben 

gehad met straatintimidatie. Het voordeel van zowel met personen spreken die heel regelmatig 

en personen die nog nooit wat hebben meegemaakt is dat er een completer beeld van het 

fenomeen straatintimidatie in Rotterdam ontstaat. Het fenomeen van twee kanten bekijken en 

belichten kan leiden tot waardevolle inzichten.  

Voor het beantwoorden voor de hoofdvraag van deze scriptie zijn interviews gehouden 

met LHBTI-ers in Rotterdam. De verdiepende interviews moesten een beter begrip van het 

fenomeen straatintimidatie van LHBTI-ers opleveren, inclusief de betekenis die het 

meemaken ervan voor de respondent heeft (Evers, 2015). Het doel van de interviews was dan 

ook om het onderwerp tot in detail te bevragen en op allerlei details die de respondent noemde 

in te gaan. Daarnaast kon een vertrouwde locatie voor het interview en een band met de 

onderzoeker leiden tot het delen van informatie die in andere situaties wellicht door de 

respondent achtergehouden zou worden. Het interview werd aan de hand van een topiclist 

gehouden. De topiclist is gebaseerd op de vijf deelvragen en daarmee nam het interview een 

semigestructureerde vorm aan. Het voordeel van een semigestructureerde interview is dat er 

genoeg ruimte was voor open vragen van de onderzoeker. Met het gebruik van een topiclist 

werd structuur in het gesprek aangebracht. 

Het voordeel van een interview is, zoals gezegd, dat het mogelijk was de diepte over 

een bepaald onderwerp in te gaan en de respondent niet teruggehouden werd in het vertellen 

van informatie door zaken als groepsdruk, zoals bijvoorbeeld bij een focusgroep mogelijk is 

(Decorte & Zaitch, 2010). De respondent had de volledige aandacht van de onderzoeker en 

hoefde niet te ‘vechten’ voor spreektijd. Een ander voordeel van een diepte-interview is dat 

het mogelijk was om zogeheten ‘probing’(doorvragen) direct toe te passen, als de antwoorden 

van de respondent daar aanleiding toe gaven. Daarnaast werd gekozen om de plaats van het 

interview door de respondent te laten kiezen, zodat deze zich het meest op zijn/haar gemak 

mogelijk voelde. Wanneer de respondent zich niet tegengehouden of belemmerd voelde om 

vrijuit te spreken, ging de kwaliteit van de antwoorden omhoog en kon meer informatie uit te 

gesprekken gehaald worden. Om zeker te zijn dat er geen vertekening in de antwoorden van 

de respondenten kwam doordat bepaalde mensen eerder geneigd zijn zich bang te voelen of 

iets als intimidatie te ervaren, was het nodig om een controle vragen te stellen over de mate 

waarin zij te maken krijgen met andere vormen van overlast of (straat)intimidatie. Voor de 

interviews hield dit in dat de respondenten ook gevraagd werd naar gevoelens van intimidatie 
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en angst op andere plekken, zoals de werkvloer of op school en dat ook gevraagd werd over 

hoe veilig zij zich in het algemeen voelen.  Informatie over hoe veilig iemand zich in het 

algemeen voelt is relevant omdat de onderzoeker dan inzicht krijgt in de vraag of iemand een 

angstige inborst heeft of dat de angst van de persoon een karaktereigenschap is, of dat 

angstige gevoelens zijn ontstaan na het meemaken van nare ervaringen zoals straatintimidatie. 

Daarnaast geeft informatie over hoe (angstig) iemand zich voelt op plekken zoals de 

werkvloer of in het openbaar een beeld van de algemene belevingswereld van de respondent, 

iets dat belangrijk is bij kwalitatief onderzoek.  

Een nadeel van (diepte) interviews was dat het een arbeidsintensieve methode van data 

verzamelen is. Een ander nadeel van diepte-interviews had te maken met de mate waarin 

harde uitspraken gedaan kunnen worden over de uitkomsten van het analyseren van de data. 

De steekproef bij onderzoeken die interviews als methode gebruiken zal kleiner zijn dan bij 

kwantitatieve methoden zoals grootschalige enquêtes en dat heeft gevolgen voor de 

generaliseerbaarheid van de uitkomsten. Daarbij is de steekproef bij een kwalitatieve studie 

meer selectief en zullen de resultaten meer op toeval berusten dan bij een kwantitatieve studie 

(Hart, Boeije & Hox, 2009 ).  

 

3.2 Het proces van data verzameling 
In dit deel van het hoofdstuk zal worden ingegaan op het proces van de dataverzameling. 

Allereerst wordt ingegaan op het eerste plan om de data te verzamelen, met specifiek aandacht 

voor de obstakels en problemen die ertoe leidden dat de strategie om tot data te komen 

aangepast werd. Vervolgens zal de uiteindelijke manier van data verzamelen besproken 

worden, met daarbij toelichting over de drie perioden van data verzamelen. 

 

3.2.1 Obstakels tijdens het proces van data verzamelen  

In eerste instantie was het de bedoeling data te verzamelen met een online enquête en deze 

enquêtes aan te vullen met diepte-interviews om zaken die niet in de enquête gevraagd 

konden worden te bespreken met de respondenten. Respondenten voor beide manieren van 

data verzamelen zouden geworven worden via LHBTI (belangen) organisaties en via het 

persoonlijk netwerk van de onderzoeker.  

Tijdens het opstarten en uitzetten van de online enquête, waren er (onverwachte) 

situaties die ertoe geleidden dat deze strategie niet gevolgd is. Ten eerste was er sprake van 

andere, al lopende onderzoeken van andere universiteiten/opleidingen bij dezelfde doelgroep 

als deze masterscriptie. Dit heeft de response voor dit scriptieonderzoek negatief beïnvloed. 

Ten tweede waren er problemen met het contact met de organisaties. Een aantal organisaties 

antwoordde ondanks verschillende pogingen via diverse kanalen niet en een andere 

organisatie gaf aan niet mee te kunnen/willen werken. Ten derde was de response simpelweg 

zeer laag. Ook in andere steden naast Rotterdam (bijvoorbeeld Schiedam) zijn organisaties 

benaderd. Ondanks alle pogingen ging de response niet omhoog. Wellicht is de 

onderzoekspopulatie overvraagd. Het kan ook zijn, zoals een respondent de onderzoeker 
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vertelde, dat na ‘Arnhem’
8
 en later na het incident in Rotterdam, de LHBTI-ers er simpelweg 

niet op zaten te wachten wéér benaderd te worden voor wéér een onderzoek. 

 

3.2.2 De 22 gesproken respondenten 

Uiteindelijk is besloten om volledig in te zetten op de diepte-interviews, aangezien deze vóór 

het ontstaan van de obstakels al goed liepen en er genoeg respondenten gevonden werden. Via 

diverse contacten uit het persoonlijk netwerk van de onderzoeker zijn mensen gevonden die 

bereid waren mee te doen aan dit onderzoek. Ook via geïnterviewde personen werden weer 

nieuwe respondenten gevonden (‘sneeuwbalmethode’). In totaal zijn 22 mensen geïnterviewd. 

Gemiddeld duurde een interview 52 minuten. Het kortste interview was 33 minuten, de 

langste 78 minuten. Deze mensen waren in de leeftijd van 18-56 jaar en werkten of woonden 

allemaal in de gemeente Rotterdam. Interviews werden op de universiteit, bij de respondent 

thuis en een enkele in een koffietentje gehouden. De locatie werd in overleg met de 

respondent gekozen. Om het proces van dataverzameling enigszins gestructureerd en 

overzichtelijk te houden, werd gekozen om meerdere ‘rondes’ van interviews te houden en 

tussen deze rondes steeds terug te gaan naar de data, te analyseren en met nieuwe bevindingen 

weer verder te interviewen. Daarnaast gaven tussentijdse rondes van data bekijken 

aanwijzingen voor de onderzoeker over onderwerpen waar nog (verder) op doorgevraagd 

(‘probing’) kon worden.  

 

3.2.3 Onderzoekscyclus  

Na de eerste 5 interviews en het transcriberen ervan, werd een eerste ronde coderen toegepast 

door de onderzoeker. Dit was in de periode 14-22 april 2017. Daarna is gekeken wat er al aan 

data lag, welke zaken onderbelicht waren en waar nog verder op doorgevraagd kon worden 

tijdens nieuwe interviews. Uit deze eerste inventarisatie kwam naar voren dat ‘zichtbaarheid 

van geaardheid’ een dergelijk onderwerp was. Ook gepest zijn in het verleden (vooral op 

school) bleek een onderwerp dat de onderzoeker van te voren niet verwacht had terug te horen 

in de interviews, maar dat door respondenten herhaaldelijk werd aangehaald. Het bleek ook 

dat de meeste respondenten niet te maken kregen met intimidatie op andere gebieden zoals de 

werkvloer of door overheidsinstanties, waardoor werd besloten dit onderwerp minder diep uit 

te vragen.  

In de volgende ronde interviews werd gesproken met 6 mensen. Dit was in de periode 

8-19 mei 2017. Ook deze interviews zijn opgenomen, getranscribeerd en gecodeerd. Vooral 

interessant was hoe de respondenten met partners zich in het openbaar gedragen. Dit aspect 

kwam in de eerste ronde van interviews minder naar voren omdat toen 1 van de 5 

respondenten een partner zei te hebben, terwijl in de 2
e
 ronde dit 4 van de 7 respondenten 

waren.  

Na het bekijken en coderen van deze 6 interviews, werd ronde 3 van gesprekken 

ingezet. Hierin zijn 7 mensen gesproken in de periode 29 mei–7 juni 2017. Omdat in de 

onderzoeker in de data terug zag dat er nog niet genoeg doorgevraagd was naar de gedachten 

over mogelijke oplossingen van straatintimidatie gericht tegen LHBTI-ers in de gemeente 

                                                           
8
 In Arnhem werd een homostel in elkaar geslagen, dat tot grote landelijke verontwaardiging leidde. Diverse 

bekende en onbekende Nederlanders voerden actie tegen homogeweld, onder andere in de vorm van hand-in-

hand lopende mannen. Ook internationaal kregen de acties van onder andere de politici aandacht. 
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Rotterdam, is dit onderwerp specifieker aan de respondenten voorgelegd. In deze periode 

kwam het punt van verzadiging steeds dichterbij.  

In de laatste ‘ronde’ is nog met 4 respondenten gesproken in de periode 10-16 juni 

2017. De voornaamste reden om nog met 4 nieuwe respondenten te spreken, was het incident 

met een lesbisch stelletje dat plaats had gevonden in Rotterdam (zie inleiding). Hierop 

ontstonden bij de onderzoeker vragen naar de impact van een dergelijk incident, dat plaats had 

gevonden in de eigen woon en/of werkstad van de respondent. Ook vragen over de mogelijke 

invloed die dergelijke voorbeelden van anti-lhbti geweld in de media op LHBTI-ers hebben, 

kwamen naar voren als onderwerp waarop probing kon worden toegepast.  

Daarnaast kwam uit het bekijken van de data een onderwerp naar voren waar nog 

verder op doorgevraagd kon worden: manieren waarmee men omgaat met straatintimidatie. In 

eerste instantie leken bepaalde gedragingen voor de onderzoeker niet een mogelijke coping 

strategie te vormen, maar bij nadere inspectie van de data die er lag tot 7 juni, bleken bepaalde 

gedragingen (onbewust) ook door de respondenten als strategie ingezet te worden. Na deze 

vier respondenten was het punt van verzadiging bereikt en was de dataverzameling voor deze 

masterscriptie voltooid.  

Er is gekozen om het proces van data coderen elke keer in drie rondes te doen, nadat 

de interviews letterlijk getranscribeerd waren. Het transcriberen gebeurde met het programma 

‘Express Scribe’. Het coderen van de data in rondes werd voornamelijk gedaan om niet te 

verdwalen in alle data en de data de baas te blijven. De eerste ronde bestond uit het toepassen 

van ‘beschrijvende codes’ zoals Evers (2015) hem beschrijft. Het doel hiervan was om tot een 

eerste indeling te komen bij data die over veel onderwerpen gaat en om structuur en overzicht 

in de data aan te brengen (Evers, 2015). Ronde twee bestond uit het gebruiken van 

‘thematische codes’ zoals Evers (2015) hem beschrijft om zo codes die op basis van het 

literatuuronderzoek van hoofdstuk 2 en het conceptueel model (bijlage 1) van te voren waren 

opgesteld, toe te passen. Het conceptueel model is een visuele weergave van de concepten die 

onderzocht gaan worden en hun onderlinge relaties met elkaar. De concepten komen vooral 

uit de bestudeerde literatuur naar voren. (Evers, 2015). Dergelijke thematische codes 

weerspiegelen wat de onderzoeker verwacht aan te treffen in de data (Evers, 2015). De derde, 

laatste ronde hield in dat ‘open codes’ werden toegepast om alles wat relevant was, maar niet 

onder een van de twee andere codes geschaard kon worden. Op deze wijze werd alles wat 

relevant leek, in de analyse meegenomen. Dergelijke codes komen voort uit de data, in 

tegenstelling tot de thematische codes, die vooraf worden opgesteld (Evers, 2015). In 

kwalitatief data-analyseprogramma Atlas.ti zijn vervolgens de getranscribeerde bestanden 

gezet om zo het plaatsen van codes aan de tekstsegmenten gemakkelijker en overzichtelijk te 

maken (Friese, 2014).  

 

3.2.4 Verzadiging  

Eén van de lastigste zaken bij kwalitatief onderzoek, is het bepalen van het verzadigingspunt: 

wanneer is er genoeg data verzameld? Kenmerkend aan kwalitatief onderzoek is dat in de 

meeste gevallen van te voren niet bekend is wat de steekproefomvang zal zijn (Decorte & 

Zaitch, 2010). In het algemeen geldt dat verzadiging optreedt wanneer er geen nieuwe 

informatie meer uit de respondenten naar voren komt (Decorte & Zaitch, 2010; Evers, 2015).  
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In deze masterscriptie kwam het verzadigingsmoment in beeld door twee constateringen die 

de onderzoeker deed. De onderzoeker had door dat antwoorden voorspelbaar(der) werden en 

dat bepaalde antwoorden steeds (vaker) terugkwamen. Hierdoor ontstond het risico dat de 

onderzoeker respondenten middels voorbeelden voor antwoorden, woorden in de mond ging 

leggen. Om dit voor te zijn, is besloten na 22 interviews dat verzadiging opgetreden was en 

dat er geen behoefte meer was aan meer informatie uit nieuwe interviews. De meeste 

respondenten kunnen samenvattend gezien worden als hoog opgeleide LHBTI-er tussen de 

20-55 jaar die woont en/of werkt in de gemeente Rotterdam. De onderzoeker had het idee dat 

voor deze respondenten verzadiging bereikt was en dat er een redelijk compleet beeld was 

ontstaan over de ervaringen met straatintimidatie die zij hebben en de effecten die de 

ervaringen op ze hebben.  

Bepaalde subgroepen uit de groep LHBTI-ers, zoals LHBTI-ers met een migratie-

achtergrond of transgenders, zijn beperkt gesproken, maar hebben wel zeer waardevolle 

informatie verschaft. Deze respondenten noemde zaken die specifiek voor hun gelden, zoals 

de rol die hun etnische achtergrond of transgenderidentiteit heeft bij straatintimidatie. Om tot 

verzadiging te komen voor deze subgroepen waren meer interviews toepasselijk geweest, 

maar in het kader van de tijd en omvang van het onderzoek is gekozen om allerlei subgroepen 

niet apart te onderzoeken.  

Een andere constatering die door de onderzoeker gedaan werd, is het gevoel dat de 

onderzoekspopulatie, LHBTI-ers, overbevraagd is. Tegenwoordig is er veel discussie in de 

samenleving over allerlei onderwerpen, zoals gender neutrale toiletten en gender neutraal 

boodschappen omroepen door de Nederlandse Spoorwegen, en staan LHBTI-ers vaak in de 

spotlights. Steeds vaker kreeg de onderzoeker van mensen die benaderd werden voor 

deelname aan het onderzoek te horen dat men ‘niet zat te wachten op nóg een onderzoek’ of 

vond dat ‘we tegenwoordig doorgeslagen zijn met de aandacht voor LHBTI-ers’. Deze 

geluiden gaven de onderzoeker het gevoel dat bij de LHBTI-ers verzadiging en over 

bevraging plaats heeft plaats gevonden. Van een enkel benaderd persoon kreeg de 

onderzoeker sterk het gevoel dat er een aversie tegenover onderzoek(ers) ontwikkeld was dat 

op welke manier dan ook over LHBTI-ers gaat. Hoewel de groep van 22 respondenten niet 

representatief is voor de hele groep LHBTI-inwoners van de gemeente Rotterdam, is het wel 

een groep respondenten gebleken die waardevolle informatie heeft verschaft.  

 

3.3 Ethische aspecten  
In dit deel van het hoofdstuk zal nader worden ingegaan op ethische aspecten van het 

onderzoek. De respondent mag zijn vertrouwen in de wetenschap niet verliezen (Evers, 2015). 

Een beroepscode, een van de instrumenten waarmee ethische professionaliteit beter 

gemonitord kan worden, is er (nog) niet in de criminologie (Evers, 2015). Hierom is het des te 

belangrijker om als onderzoeker goed op de hoogte te zijn van ethische vraagstukken die 

konden spelen tijdens het onderzoek.  

 

 3.3.1 Anonimiteit van de respondenten 

Een eerste punt van aandacht was de bescherming van de (anonimiteit van) respondenten. Om 

de respondent te laten weten dat zijn anonimiteit gewaarborgd werd, is bij een interview geen 

naam genoteerd, maar alleen achtergrondkenmerken van de respondent. In geen enkel geval 
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mocht een respondenten traceerbaar zijn op basis van het onderzoek, wat voor de onderzoeker 

inhoudt dat gegevens geanonimiseerd moesten worden, ook om in staat te zijn de gegevens te 

kunnen bewaren (Decorte & Zaitch, 2010; Evers, 2015). Wanneer een respondent traceerbaar 

is, kan dit leiden tot een klacht tegen de onderzoeker, tot het intrekken van zijn deelname aan 

het onderzoek en kan het ervoor zorgen dat de respondent het vertrouwen in de wetenschap 

verliest (Evers, 2015). Voordat het interview begon, werd de respondent verteld dat hij op 

vragen die hij niet wilde beantwoorden, geen antwoord hoefde te geven. Ook werd de 

respondent toestemming voor het opnemen van gesprek gevraagd. Het ging hierbij alleen om 

het opnemen van audio en niet van beeld.  

Het moest de respondent tevens duidelijk zijn op welke manier de data verwerkt en 

gebruikt werd. Het werd duidelijk gemaakt dat de gegevens gebruikt werden voor alleen deze 

masterscriptie en dat het uiteindelijke stuk online, openbaar, kan worden ingezien.  

 

 3.3.2 Opslag gegevens 

Een steeds belangrijker wordend punt van aandacht bij het gebruiken van digitale 

(hulp)middelen om de verzamelde data te verwerken, is het opslaan van gegevens (Buchanan 

& Hvizdak, 2009). Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van opname apparatuur om de 

interviews op te nemen. Gegevens opslaan moest op een verantwoorde manier: op een 

beveiligde USB stick op een computer die alleen met toegangscode te openen is. De 

onderzoeker beschikte over een computer die goed beveiligd is en was in het bezit van een 

USB-stick met beveiligingscode om op dit punt in te spelen.  

 

3.3.3 Bescherming van (kwetsbare) respondenten 

Een ander punt van aandacht was de nazorg over de respondenten en dan met name over 

degenen die behoefte hebben om met iemand over hun ervaringen te praten of hulp nodig 

hebben. In de criminologie als wetenschap bestaan de respondenten vaak uit (kwetsbare) 

slachtoffers, wat ook in het huidige onderzoek het geval was: er zijn respondenten bij die met 

fysiek geweld te maken hebben gehad en dit kan traumatisch zijn geweest. Zoals Decorte en 

Zaitch (2010) aangeven, is het belangrijk voor criminologen om oog te hebben voor het 

welzijn van hun respondenten. Door de slachtoffers te vragen naar ervaringen die negatieve 

emoties kunnen oproepen en door hen in hun herinnering te laten graven, konden de 

respondenten negatieve gevolgen ondervinden door deelname aan het onderzoek. De 

onderzoeker moest ten alle tijden oog hebben voor het welzijn van de respondent. Om de 

respondent voor te bereiden op het interview, werd van te voren duidelijk aangegeven waar 

het interview over zou gaan. Zo kwam de respondent niet voor verassingen te staan.  

 

 3.3.4 De rol van de onderzoeker 

Het derde punt van aandacht was de rol die de onderzoeker heeft en het effect dat de 

onderzoeker op de respondenten en hun antwoorden kon hebben. De onderzoeker moest zich 

constant bewust zijn van zichzelf en van het effect dat zij mogelijk kon hebben op de 

(antwoorden van) respondenten (Evers, 2015). Het is uiterst belangrijk dat de respondenten 

vertrouwen hadden in de onderzoeker en dat de respondenten nooit de indruk hadden dat de 

respondent niet oprecht in hun mening en verhaal geïnteresseerd was. De respondent moest er 

van overtuigd zijn dat deelname ook belangrijk is voor henzelf; pas wanneer echt goed 
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inzichtelijk is gemaakt waar LHBTI-ers in Rotterdam mee te maken krijgen, kan er wat aan 

gedaan worden, dus hun mening en ervaringen waren erg belangrijk voor het onderzoek. 

Verder moest de onderzoeker zo gestructureerd en systematisch als kan te werk gaan. Om dit 

proces zo goed mogelijk te stimuleren, werd gebruik gemaakt van een logboek waarin 

gedetailleerd werd gerapporteerd over activiteiten, dillema’s, beslissingen en andere zaken 

relevant voor het onderzoek (Decorte & Zaitch, 2010).  

 

  3.3.5 ‘Informed consent’ en vrijwillige deelname 

De respondent moest zich tevens bewust zijn van waar hij aan meedoet (‘informed consent’) 

en weten dat hij ten alle tijden kon stoppen met zijn deelname; er moest geen enkele vorm van 

druk ervaren worden omdat dit tot negatieve gevolgen voor de respondent kon leiden (Decorte 

& Zaitch, 2010). Tevens kan druk ervoor zorgen dat respondenten sociaal wenselijk gaan 

antwoorden, of geen volledige antwoorden zullen geven. In andere woorden, de respondent 

moest vrijwillig deelnemen aan het onderzoek. De respondent heeft geen 

toestemmingsformulier ondertekend, maar heeft toestemming mondeling verleend. Elke 

respondent beschikte over de contactgegevens van de onderzoeker, mocht hij nog 

aanmerkingen/opmerkingen willen doen of zijn deelname achteraf willen intrekken. In de 

inleiding voor het interview werd ook meegedeeld dat gegevens niet aan derden gegeven 

zouden worden en dat er een garantie op anonimiteit was.  

 

Samengevat moet de onderzoeker actief zijn in het toepassen van ethische principes, zich 

bewust zijn van de eigen rol tijdens het onderzoek en waarborgen dat de respondent weet 

waar hij aan meedoet en zich niet gedwongen voelt tot deelname. In het volgende hoofdstuk 

zullen de resultaten zoals zij op basis van de diepte-interviews naar voren kwamen besproken 

worden.   
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4 Resultaten  
 

In dit deel van de scriptie zal worden ingegaan op de resultaten zoals die na het analyseren 

van de data naar voren zijn gekomen. De bevindingen die door de onderzoeker gedaan 

worden, zijn dus gebaseerd op wat de respondenten aan informatie hebben gegeven tijdens de 

diepte-interviews. Er zijn uiteindelijk 22 respondenten gesproken, 12 mannen en 9 vrouwen. 

Eén respondent was een transgender vrouw. Deze groep is niet representatief voor de gehele 

groep LHBTI-inwoners van de gemeente Rotterdam. De gesproken groep respondenten is 

heterogeen van aard, zowel qua leeftijd, seksuele voorkeur, mate waarin zij ‘uit de kast’ zijn 

en andere (achtergrond) kenmerken. Wat zij gemeen hebben, is dat zij allemaal wonen of 

werken in de gemeente Rotterdam en zichzelf als LHBTI-er identificeren.  

 

4.1 Definiëren van straatintimidatie door de respondenten 
Zoals in het theoretisch kader ook al bleek, worden verschillende gedragingen en 

gebeurtenissen anders gewaardeerd en opgevat door verschillende personen. Wat volgens de 

wet discriminerend is, hoeft niet altijd als zodanig worden opgevat. Wat intimiderend is, 

verschilt ook tussen personen. Daarnaast grijpen discriminatie en intimidatie vaak in elkaar, 

maar blijven het twee verschillende zaken. Om een beeld te krijgen van hoe respondenten 

denken over het ‘fenomeen’ straatintimidatie, is hun aan het begin van het interview gevraagd 

naar wat zij verstaan onder straatintimidatie. De antwoorden die respondenten gaven waren 

zeer divers en bestonden uit een grote variëteit aan gedragingen en andere uitingen die als 

intimiderend worden opgevat. Sommige respondenten maakten onderscheid tussen wat zij 

dachten dat strafbaar was volgens de wet en daarom niet (meer) als intimidatie gezien kan 

worden, en tussen gedragingen en uitingen die niet strafbaar zijn. 

 

‘Straatintimidatie…Even denken…[pauze] Voor mij is dat wel dat je uitgescholden wordt 

omdat je homo bent, of dat ze spugen of je nakijken. Echt klappen krijgen is geen intimidatie 

meer voor toch, dan zit je echt al bij strafbare dingen. Blikken of woorden zijn volgens mij 

niet strafbaar’. (R16, man, 45 jr., homoseksueel) 

 

De meeste respondenten hadden het over het element ‘angst’, dat lijkt voor hun verbonden te 

zijn aan straatintimidatie. Het lijkt daarom dat ervaringen die kunnen leiden tot angst, als 

intimiderend bestempeld worden door de respondenten.  

  

‘Wat precies intimidatie is voor mij weet ik niet, ik heb er nooit zo veel last van, maar als ik 

ergens angstig door word of bang word, ervaar ik dat denk ik wel als echt iets intimiderends.’ 

(R 8, man, 22 jr., homoseksueel) 

 

‘Als zij willen dat je je anders gaat gedragen, of dat je een andere route neemt of andere tram 

pakt, of dat ze iets van je willen, of mij aan willen raken, dat vind ik echt intimiderend. Dat je 

niet vrij over straat kan omdat je je bang voelt. Dat je zeg maar angst hebt een beetje door 

langs te fietsen, door hun aanwezigheid alleen al. Ja klinkt heel idioot maar dat vind ik ook 
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intimiderend, als ze zo als een groep je nastaren en gaan schreeuwen. (R19, vrouw, 25 jr., 

lesbisch) 

 

4.2 Aard en omvang van straatintimidatie 
Zoals hierboven beschreven, zijn de interviews begonnen met de respondent te vragen wat 

hij/zij verstaat onder de term ‘straatintimidatie’. Vervolgens is gevraagd hoe vaak de 

respondent te maken heeft met de gedragingen die hij/zij als straatintimidatie ervaart. Uit de 

interviews komt het beeld van een geleidende schaal naar voren voor de mate waarin iemand 

te maken krijgt met diverse uitingen van straatintimidatie. Aan de ene uiterste kant zijn er 

diegenen die met regelmaat te maken krijgen met straatintimidatie. Een aantal gesproken 

personen geeft aan bijna dagelijks te maken te krijgen met opmerkingen en blikken van 

onbekenden die hen duidelijk afkeuren of ‘raar’ vinden. Fysiek geweld wordt in mindere mate 

dan dreiging ermee of verbale intimidatie ervaren, maar blijkt een aantal van de respondenten 

niet onbekend te zijn. Aan de andere uiterste kant staan de respondenten die aangeven nooit 

wat mee te maken of hebben meegemaakt als het gaat over straatintimidatie
9
.  

Uit de interviews komt niet specifiek één of een aantal locaties in de gemeente 

Rotterdam naar voren waar het vaakst intimidatie meegemaakt werd. Uit bestudeerde 

literatuur bleek dat 42% van de incidenten rondom homohoreca plaatsvindt en een piek in het 

aantal incidenten in de zomer te zien is (Nationale Politie, 2014). In een eerder onderzoek 

naar LHBTI-ers in Rotterdam bleek dat sommigen het Rotterdamse centrum vermijden op 

koopavonden in verband met hangjeugd, die zij als potentiele daders aanmerken (Mink & 

Schriemer, 2010). Kenmerken van locaties, zoals het afwezig zijn van verlichting of mensen 

op straat (eventuele omstanders), blijken voor de respondenten van dit scriptieonderzoek 

belangrijker te zijn dan een specifieke fysieke locatie of een bepaald (stads)gebied van 

Rotterdam. De omschreven situaties ontstaan vaak uit het niets, op allerlei willekeurige 

plekken zoals de tramhalte, een winkelstraat of willekeurig op straat. Onderzoek naar seksuele 

straatintimidatie van vrouwen in Rotterdam liet zien dat er bepaalde plekken waren die als 

hotspots aangemerkt kunnen worden, waaronder de (West)Kruidkade en de Lijnbaan (Fischer 

& Sprado, 2017).  

 

‘Ik zou eerder zeggen dat het plekken zijn waar jongeren hangen met elkaar, vooral op 

donkere plekken dan weet je het wel, dan kunnen ze zich verstoppen.’ (R15, man, 43 jr., 

homoseksueel) 

 

De respondenten zijn meer eensgezind over de tijdstippen waarop zij de meeste overlast 

ervaren; dit zijn de momenten van de dag dat het schemert of donker is. Hierbij moet wel 

worden opgemerkt dat voornamelijk (afkeurende) blikken ontvangen en nagestaard worden 

ook overdag vaak ervaren wordt. Uit het onderzoek naar seksuele straatintimidatie in 

Rotterdam bleek ook dat dit de meest genoemde momenten zijn waarop vrouwen te maken 

                                                           
9 Het ontkennen van straatintimidatie, of doen alsof het niet gebeurt, kan gezien worden als mogelijke 

copingmechanisme en kan er ook voor zorgen dat men ontkent ooit met straatintimidatie te maken te krijgen of 

hebben gehad. 

 



Straatintimidatie LHBTI in Rotterdam                                                                 Masterscriptie Criminologie EUR 

 

Pagina 36 

 

kregen met seksuele straatintimidatie (Fischer & Sprado, 2017). Een specifiek seizoen kwam 

uit de gesprekken niet naar voren, ondanks dat uit ander onderzoek blijkt dat er sprake is van 

een piek in geweld tegen LHBTI-ers (Mink & Schriemer, 2009) en seksuele straatintimidatie 

tegen vrouwen (Fischer & Sprado, 2017) in de zomermaanden.  

 

‘Vooral in de avond of nacht hoor… Dan denken die ouders van ‘oh mijn zoon ligt lekker in 

bed’, en dan gaat hij met zijn vrienden stiekem de straat op, mensen lastig vallen en zo. 

Volgens mij komt geweld ook niet overdag voor, als iedereen het kan zien, maar meer als het 

donker is, dan kunnen ze zich lekker snel verstoppen.’ (R3, man, 23 jr., homoseksueel) 

 

In het theoretisch kader komen drie vormen van straatintimidatie naar voren, te weten fysieke 

intimidatie, verbale intimidatie en dreiging met fysieke intimidatie/geweld . De respondenten 

geven in de interviews aan diverse gebeurtenissen en gedragingen als straatintimidatie te zien, 

die onderverdeeld kunnen worden naar deze driedeling.  

Respondenten beschrijven diverse vormen van verbale straatintimidatie waar zij mee 

te maken krijgen. Grofweg kan gesproken worden van geluiden die men toegesist of 

toegefloten krijgt en uitingen in woorden zoals scheldwoorden of woorden waaruit afkeuring 

blijkt (bijvoorbeeld ‘waarom moet dat in het openbaar?/ vieze homo’). Geroddel en genegeerd 

worden, gedragingen die in ander onderzoek (bijvoorbeeld Mink & Schriemer, 2010) als 

intimiderend wordt omschreven, wordt door geen enkele respondent genoemd. De reden 

daarvoor kan zijn dat roddelen en negeren, subtiele gedragingen, meer voorkomen op plekken 

waar men elkaar al kent, bijvoorbeeld op de werkvloer of op school (Mink & Schriemer, 

2010). Vooral voor mensen met een culturele achtergrond waarin de familie eer erg belangrijk 

hebben, kunnen door roddels in een lastige positie terecht komen als de roddels schade 

brengen aan deze eer (Mink & Schriemer, 2010; Felten & Boote, 2012). Gedragingen die 

minder subtiel zijn, zoals schelden en dreigen, zijn harder van aard en kunnen vaker 

voorkomen op plekken waar men elkaar niet kent (Mink & Schriemer, 2010).  

Nagestaard worden of afkeurende blikken krijgen, wordt wel regelmatig genoemd. 

Een aantal respondenten geeft aan dat nagestaard en afkeurend aangekeken worden, vaker 

door vrouwen dan door mannen gebeurde. Ze gaven ook aan dat het eigenlijk altijd mannen 

zijn die schelden of opmerkingen maken. Dit beeld lijkt grotendeels overeen te komen met de 

informatie die over de plegers van anti-lhbti geweld bekend is: het zijn vooral mannelijke 

plegers (onder andere Nationale Politie, 2014; Andriessen, Fernee & Wittebrood, 2014).  

 

‘Dan loop ik gewoon met mijn vriend over straat, als ik uit de Appie [Albert Heijn] kom ofzo, 

en dan gaat een vrouw naar ons ‘tsssss’ doen, zo van ‘tsss, wat denken wij wel om met elkaar 

over straat te gaan’. (R16, man, 45 jr., homoseksueel). 

 

‘Een keer liep ik langs een groepje jongens, ik denk dat ze pauze van school hadden. Ik had 

besloten dat ik als vrouw zal gaan. Ik liep langs, meteen begonnen ze allemaal te roepen en te 

schreeuwen. Ze zeiden dingen als ‘oh moet je die travestiet zien, moet je kijken wat een lelijk 

wijf, zou die door mannen of vrouwen geneukt worden.’ (R6,transgender vrouw, 18 jr., valt op 

mannen). 
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Een aantal vrouwelijke respondenten hadden daarnaast te maken gehad met wat zij 

beschreven als ‘obscene gebaren’. Volgens de respondenten had dit ermee te maken dat 

mannen ‘op zoek waren naar fysiek contact’. Opvallend was dat geen van de vrouwen het 

zien van de obscene gebaren linkte aan de eigen geaardheid, maar dat zij van mening waren 

dat hun vrouw zijn de reden van dit gedrag was. Uit sommige onderzoeken blijkt dat gedacht 

wordt dat heteroseksuele mannen lesbisch gedrag (bijvoorbeeld twee zoenende vrouwen) als 

‘uitdaging’ zien (Felten & Boote, 2012). Het zoenen wordt door de man dan opgevat als 

‘strategie’ van de vrouwen om hem te verleiden (Felten & Boote, 2012). Naast de obscene 

gebaren geven deze vrouwelijke respondenten ook aan met seksueel getinte opmerkingen te 

maken krijgen.  

 

‘Ja hoe omschrijf ik dat… Sommige van die mannen gaan dat tussen hun wijs-en 

middelvinger likken weet je wel [respondent maakt het gebaar], of dan gaan ze in de lucht 

doen alsof ze in mijn borsten knijpen, zulke gebaren maken ze dan als je langsloopt.’ (R5, 

vrouw, 28 jr., biseksueel) 

 

‘Dat heeft voor mij niets te maken met dat ik toevallig lesbisch ben, heeft gewoon te maken 

met dat ik vrouw ben en zij mij alleen maar als voorwerp zien! Stel ik heb een vriendin en ga 

met haar over straat, dan krijg ik vast nog meer gekke dingen te zien. Kan je gif op innemen.’ 

(R7, vrouw, 29 jr., lesbisch) 

 

Dreiging met fysiek geweld wordt op de diverse wijzen door de respondenten beschreven. 

Voorbeelden van gevallen van dreiging houden in dat er sprake was van uitingen die erop 

wezen dat (mogelijk) overgegaan zou worden tot fysiek geweld. Respondenten hadden het 

over ingesloten worden, over momenten dat hen de doorgang versperd werd, over achterna 

gelopen-of gerend worden en gebeurtenissen waarbij zij verbaal bedreigd (met fysiek geweld) 

werden. Volgens de respondenten waren de plegers in alle gevallen man(nen), een beeld dat 

overeenkomt met de informatie uit eerder onderzoek (zie paragraaf 2.2 en Nationale politie, 

2014; Andriessen, Fernee & Wittebrood, 2014).  

Een onderwerp dat regelmatig aangedragen wordt tijdens de gesprekken, is de angst 

dat een bedreiging daadwerkelijk in fysiek geweld zal ontaarden. Dit deel van de gebeurtenis 

lijkt de meeste impact te hebben op de respondenten en voor de meeste angst te zorgen. Bij 

degenen die te maken hebben met bedreiging, in welke vorm dan ook, leeft de angst de daders 

weer tegen te komen, of dat bij een soortgelijk incident daadwerkelijk fysiek geweld 

toegepast gaat worden. Deze angst, zo zei een aantal, leidt ertoe dat men steeds om zich heen 

kijkt en alert is op personen die lijken op de personen waar zij eerder door zijn geïntimideerd. 

De angst om (weer) met bedreiging te maken te krijgen leeft en wordt gevoed door 

onzekerheid over waar een bedreiging in kan ontaarden. Deze onzekerheid en angst voor wat 

er mogelijk kan komen is te vergelijken met de angst die vrouwen voelen als zij te maken 

krijgen met seksuele straatintimidatie: vrouwen hebben angst voor zaken als aanranding of 

verkrachting (Fischer & Sprado, 2017).  

 

‘Ik was gewoon onderweg naar huis, vanaf [naam stamcafé]. Ineens komen van twee kanten 

jongens naast mij lopen, ze beginnen een beetje stoer te praten met ‘heb je net iemand in de 
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bosjes gepakt vies flikkertje?’ en dat soort dingen. Ik ging het negeren, sneller lopen weet je 

wel, gewoon snel weg. Toen greep een me bij mijn keel en zette mij tegen de muur aan. ‘Als ik 

je nog een keer hier zie lopen sla ik je tanden uit je bek’. Toen lieten ze me los en kon ik snel 

doorlopen naar huis…[pauze] Weet je wat het meest klote is? Dat ik nu niet meer alleen van 

mijn stamcafé naar huis durf te lopen en dat ik steeds bang ben die twee jongens tegen te 

komen. Ik wil me echt niet laten beperken en sterk zijn, maar na dit...’(R12, man, 28 jr., 

homoseksueel) 

  

Een minderheid van de gesproken respondenten heeft te maken gehad met fysiek geweld. Ook 

uit ander onderzoek blijkt dat de fysieke vormen van intimidatie het minst vaak voorkomen 

(Andriessen, Fernee & Wittebrood, 2014). De respondenten in dit onderzoek die te maken 

hebben gehad met fysieke intimidatie zijn allemaal man. Dat de slachtoffers van fysiek 

geweld in dit onderzoek allemaal mannen zijn, is iets dat bij andere onderzoeken ook blijkt 

(onder andere Birkett & Espelage, 2015; Nationale Politie, 2014; Schuyf, 2009). De 

respondenten omschreven deze ervaringen unaniem als zeer ingrijpend en heftig. Bij één 

incident gaat het om een enkele dader, bij de andere voorbeelden gaat het om meer dan twee 

daders/aanvallers. De respondenten noemden voorbeelden van geduwd en geslagen worden, 

vastgepakt worden, geschopt worden. Geen enkele respondent heeft het bij bedreiging met 

fysiek geweld en bij fysiek geweld over een vrouwelijke dader: volgens hen gaat het elke keer 

om mannelijke daders.  

 

‘Ja, rond 4 uur of zo gingen we naar huis, gewoon leuke avond gehad […] We fietsen en op 

de stoep lopen 5 jongens, beetje mijn leeftijd, en één ziet ons, hij schreeuwt iets in een taal die 

ik niet ken, ze rennen op ons af. Wist meteen dat het uit de hand zou lopen, dat weet je 

gewoon. Toen hebben ze meteen de fiets omgeschopt, ons geslagen, geduwd, gestompt. 

Duurde niet heel lang, maar ze waren met 5 en dan tegen 2, zomaar hé. Toen die andere 

jongen bewusteloos werd renden ze weg en kon ik om hulp roepen.’ (R21, man, 20 jr., 

homoseksueel) 

 

Ook bespuugd worden, wordt genoemd als voorbeeld van fysieke straatintimidatie. Vooral het 

vernederende element van bespuugd worden blijkt daarbij belangrijk te zijn.  

 

‘Ik ben een keer in mijn gezicht gespuugd. [beschrijft gebeurtenis] Ja ik weet dat dat zeg 

maar niet zo erg is als een schop tegen je kop krijgen voor sommige mensen, maar ik vond het 

echt zo vies en vernederend. Dat is echt het allerergste, als je iemand in z’n gezicht spuugt. Ik 

heb tien keer liever een stomp dan spuug in mijn bakkes [gezicht] hoor. Ook in mijn cultuur is 

in je gezicht spugen echt heel erg, snap je?’ (R8, man, 22 jr., homoseksueel) 

 

De respondenten die te maken hebben met gebeurtenissen die zij ervaren als straatintimidatie, 

is gevraagd of hier ook omstanders bij aanwezig waren, en zo ja, wat de reactie van deze 

omstanders op de straatintimidatie was. Bij lang niet alle incidenten waar de respondenten 

over vertellen, waren omstanders aanwezig. Ook in het onderzoek naar seksuele 

straatintimidatie in Rotterdam bleek dat in een groot aantal incidenten geen omstanders 

aanwezig waren (Fischer & Sprado, 2017). Sommige respondenten vertellen dat de 
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intimidatie zo subtiel is, dat het niet gek is dat anderen het niet opgemerkt hadden. In gevallen 

waar er wel omstanders aanwezig waren, beschreven de respondenten hun reacties 

uiteenlopend. Sommigen spraken de pleger aan, anderen wendden hun hoofd af en lopen door 

en in één geval sprong een omstander tussen de respondent en degene met wie hij aan het 

vechten was. Ook noemen de respondenten redenen waarvan zij denken dat het omstanders 

ervan weerhoudt in te grijpen. Zo wordt genoemd dat men denkt dat de omstander zelf bang is 

voor de pleger, dat omstanders het eens zijn met de pleger, dat omstanders zich geen raad 

weten, dat vanwege kenmerken van de omstander (bijvoorbeeld leeftijd) geen actie te 

verwachten was of dat omstanders te erg onder invloed zijn [drank/drugs] om te beseffen wat 

er gebeurt.  

 

‘Ik werd gewoon een paar keer geduwd en uitgescholden terwijl er allemaal mensen in de 

buurt stonden. Ze stonden er echt bij als domme schapen, ze hielpen mij niet, niemand zei wat 

tegen die kerel, ik stond er helemaal alleen voor! Als ik zie dat iemand geduwd wordt en dat 

het elk moment uit de hand kan lopen, ga ik echt wel helpen, ik ga niet als een zoutzak daar 

blijven kijken.’(R2, man, 21 jr., homoseksueel) 

 

‘Ik werd uitgescholden op straat, toen ik langsliep nog geduwd, door drie dronken jongens, 

van die sterke beren. Verderop waren wel wat dames, maar wat moeten die doen dan, veel 

sterkere mannen aanspreken, die ook nog dronken zijn? Zag ik echt niet gebeuren’. (R3, 23 

jr., man, homoseksueel) 

 

Wat op basis van literatuur bekend is over plegers van straatintimidatie en daders van 

homogeweld, wordt grotendeels dus door de respondenten tijdens de interviews bevestigd. 

Hoewel in de interviews niet tot in detail is doorgevraagd (‘probing’) naar de plegers, hebben 

de meeste respondenten hier uit zichzelf wat over te vertellen.  

Eén van de meest bedreigende aspecten van straatintimidatie lijkt het groepselement te 

zijn. De respondenten zijn het er vrijwel unaniem over eens dat groepen jongeren voor de 

meeste dreiging en onveiligheidsgevoelens zorgen. Het vaakst wordt genoemd dat de plegers 

bestaan uit groepjes jongens tussen de 15-25 jaar. Hierbij moet worden opgemerkt dat het hier 

om de inschatting van respondenten gaat. De meeste plegers zijn mannen, in slechts een enkel 

geval is (een van de) pleger(s) een vrouw, maar vaak niet als degene die de meeste uitingen 

richting een LHBTI-er deed. Respondenten geven wel aan dat vrouwen regelmatig afkeurende 

blikken geven en mensen nastaren. Zoals in mediaberichten ook blijkt, is een gewelddadig 

incident zoals in Rotterdam, waarbij de hoofddader van het homogeweld een (minderjarig) 

meisje is, eerder uitzondering dan regel. De respondenten die iets zeggen over de (vermeende) 

etniciteit
10

 of culturele achtergrond van de plegers, wijzen vooral op de rol die hun 

achtergrond en opvoeding mogelijk speelt bij de straatintimidatie. De drie respondenten met 

een migratie-achtergrond geven aan relatief vaak intimidatie van mensen met dezelfde 
                                                           
10

 Er is niet specifiek gevraagd naar de (vermeende) etniciteit of culturele achtergrond van de plegers van 

straatintimidatie. De keuze om van de respondent af te laten hangen of hij/zij daar iets over kwijt wilde, is 

gemaakt om een aantal redenen. Daarbij gaat het altijd om een vermeende etniciteit, er kan nooit met zekerheid 

worden vastgesteld of de genoemde etniciteit of culturele achtergrond ook daadwerkelijk de achtergrond van de 

pleger is. De meeste ervaringen met straatintimidatie zijn van korte duur, waardoor de tijd te kort is om een 

zinvolle schatting te kunnen maken van de etniciteit van een persoon die iemand lastig valt. 
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culturele achtergrond te ervaren. Over deze drie respondenten verder in dit hoofdstuk (4.2.1) 

meer.  

 

‘Ik vind het echt niet goed wat ze doen, maar ze groeien op, die ouders zijn tegen 

homoseksualiteit vanuit hun geloof of misschien omdat in waar zij zijn opgegroeid dat 

verboden is.[…]Volgens mij is het bij een autochtoon wel normaler dat homoseksualiteit iets 

is dat je wel kan bespreken en voor mijn gevoel zijn autochtonen ook wel toleranter tegenover 

homo’s en vrouwen zoals ik [lesbiennes].’ (R5, vrouw, 28 jr., biseksueel) 

 

Wanneer gevraagd wordt wat volgens de respondenten de reden van intimidatie is, geven zij 

verschillende redenen. De meest genoemde (vermeende) redenen worden ook in bestaande 

literatuur genoemd. ‘Omdat ze het [homoseksualiteit] vies vinden’ wordt daarbij vaak 

genoemd. Een aantal keren wordt ook genoemd dat ‘de pleger niets weet van 

homoseksualiteit’. Indirect hebben de respondenten het over wat in de literatuur en eerder 

onderzoek wordt omschreven als onwetendheid en onbekendheid met homoseksualiteit 

(bijvoorbeeld Mink & Schriemer, 2010; CBS, 2013; Schuyf, 2009). De onwetendheid en 

onbekendheid kan leiden tot het afkeuren van homoseksualiteit vanuit ‘morele overwegingen’ 

(Mink & Schriemer, 2010). Deze factoren zouden een rol spelen in het ‘voeden’ van 

intolerantie van LHBTI-ers en de straatintimidatie tegen hen (Mink & Schriemer, 2010).  

Ook werd verondersteld dat groepsdruk een rol speelt in het te maken krijgen met 

straatintimidatie. Door een respondent wordt gezegd dat hij denkt dat ‘stoer doen tegenover 

vrienden’ en ‘laten zien dat je een homo wel uit kan schelden’  redenen zijn dat hij met 

straatintimidatie te maken krijgt. De mogelijk (versterkende) rol die het gebruik van middelen 

en alcohol heeft bij agressie en intimidatie, vooral in het uitgaansleven, wordt door geen 

enkele respondent genoemd. De versterkende invloed van middelengebruik op agressief 

gedrag wordt in ander onderzoek wel genoemd (Mink & Schriemer, 2010). 

Tot slot wordt ook een paar keer genoemd dat de pleger zich intimiderend tegenover 

LHBTI-ers opstelt omdat hij zelf niet helemaal zeker van zijn geaardheid is en zich er middels 

een intimiderende houding tegen afzet.  

 

‘Ik denk dat sommigen zelf gewoon ook op jongens vallen en zich door zo te doen er tegen af 

willen zetten of het ontkennen voor zichzelf.’ (R1, man, 20 jr., homoseksueel) 

 

‘Als ik met mijn vrouw op straat ben en ik zie zo’n zielig jongetje staan, dan zegt hij niets, 

maar als ik hem weer zie als we teruglopen en hij is met vriendjes, dan heeft hij ineens de 

grootste praatjes tegen ons. Lekker stoer doen met z’n allen’. (R13, vrouw, 31 jr., lesbisch) 

    

Over het algemeen geven mensen diverse redenen om geen aangifte te doen: de politie is al 

druk, het kost te veel tijd, de oplossingskans is te laag, het incident niet erg genoeg, de politie 

zal de melding niet serieus nemen of het zou toch geen zin hebben. De politie heeft sinds 

2014 in elke eenheid een speciaal meldpunt voor LHBTI-ers die te maken hebben gehad met 

criminaliteit, Roze in Blauw. De respondent is gevraagd of hij ooit een melding of aangifte 

heeft gedaan bij de politie, en vervolgens of hij bekend is met Roze in Blauw. 
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De genoemde redenen door de respondenten om geen melding te maken van 

straatintimidatie, bestaan uit de indruk dat het incident niet ernstig genoeg is voor een 

melding/aangifte of dat het slachtoffer niet veel/’niet genoeg’ negatieve gevolgen heeft 

ondervonden van het incident. Ook het ontbreken van enige vorm van schade, fysiek of 

materieel, blijkt een argument om geen aangifte te doen. Deze redenen worden ook in andere 

onderzoeken gevonden (bijvoorbeeld Herek, 1989; Nationale Politie, 2014) en gelden ook 

voor andere gebeurtenissen zoals een inbraak (Van Drie, Schriemer & Sheombarsing, 2016). 

Een reden die door geen enkele respondent genoemd wordt, maar die wel in ander onderzoek 

als reden wordt aangehaald voor LHBTI-ers om geen melding te maken of aangifte te doen, is 

het risico dat de sociale omgeving achter iemands geaardheid kan komen als er aangifte is 

gedaan (Mink & Schriemer, 2010). Ook het risico op represailles van de dader als aangifte is 

gedaan of de angst niet serieus genomen te worden door de politie, worden  niet door de 

respondenten van dit onderzoek, maar wel in andere onderzoeken genoemd (bijvoorbeeld 

Fischer & Sprado, 2017; Mink & Schriemer, 2010).  

 

‘Ik word steeds nagestaard en ze kijken boos naar mij, maar ja, wat willen ze met een melding 

daarover gaan doen? Als ze me gaan aanraken en slaan dan zou ik wel eerder naar de politie 

gaan.’ (R4, vrouw, 21 jr., lesbisch) 

 

‘Ja, ik werd een beetje geduwd, maar ik duwde zelf ook en ik ben niet bang of zo geworden na 

die gebeurtenis, volgens mij had iedereen ook wel wat op[drugs/drank], dus ja, dan ga ik 

daar geen aangifte van doen.’ (R20, man, 22 jr., biseksueel) 

 

Van de respondenten die te maken hebben met staatintimidatie, geven er 5 aan hier ook 

melding van te hebben gemaakt bij de politie. Twee van deze meldingen resulteerden in een 

aangifte, in beide gevallen voor fysieke straatintimidatie. Redenen die worden genoemd om 

wel aangifte of melding te doen, zijn dat de respondent wilde dat de pleger wordt (aan)gepakt, 

dat schade aan hem vergoed wordt en dat ‘het nou maar eens klaar moet zijn met die 

gekkigheid steeds’.  

 

‘We waren geschopt en geslagen, dan ga ik echt wel naar de politie. Als ik uitgescholden 

word, ja oké dan hoort dat er maar bij, maar aangeraakt worden gaat me te ver.’ (R3, man, 

23 jr., homoseksueel) 

 

Bovenstaand citaat laat zien dat voor deze respondent de ernst van de gebeurtenis een rol 

speelde in het besluit aangifte te doen. Dat de ernst van een incident invloed heeft bij het al 

dan niet doen van aangifte, blijkt ook uit ander onderzoek (bijvoorbeeld Buijs, Duyvedak & 

Hekma, 2008; van San & de Boom; 2006).  

De meeste respondenten geven aan globaal te weten wat Roze in Blauw is en dat ze 

daar terecht kunnen voor het doen van aangifte. Dat de agenten die bij deze afdeling van de 

politie vaak zelf ook LHBTI-er zijn, is minder bekend.  

 

‘Roze in Blauw? Ik dacht dat het iets van de politie was waar je als lesbi een aangifte kan 

doen, maar ik weet het niet helemaal precies.’ (R14, vrouw,32 jr., lesbisch) 
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4.2.1 Respondenten met een migratie-achtergrond 

Hoewel in dit onderzoek slechts drie respondenten een migratie-achtergrond hadden, 

vertelden deze respondenten waardevolle informatie over de ervaringen met (straat) 

intimidatie die zij hebben. Van deze drie respondenten was er één niet uit de kast, één was 

deels voor zijn sociale omgeving uit de kast en de derde was volledig uit de kast. Twee van 

deze drie respondenten waren geboren en getogen in Rotterdam, de derde was voor studie 

vanuit Den Haag naar Rotterdam verhuisd. 

De redenen om wel of niet (deels) uit de kast te zijn waren verschillend, maar hebben 

allemaal te maken met de eventuele reacties van de sociale omgeving van de respondenten. 

De opvattingen en attitudes over homoseksualiteit die leven bij personen uit iemands 

omgeving kunnen van invloed zijn op hoe de LHBTI-er tegen diens eigen seksuele-of 

genderidentiteit aankijkt (Mink & Schriemer, 2010). Eerder onderzoek leert dat sociale 

reacties op homoseksualiteit kunnen variëren van uitstoting tot negeren en van verbannen tot 

eerwraak (Mink & Schriemer, 2010: IDEM, 2016; Felten & Boote, 2012). Uitstoting blijkt 

voor een respondent een concrete angst te zijn.  

 

‘Alleen twee vrienden weten dat ik homo ben. Ik kan niet met mijn familie of zo gaan praten 

en hulp vragen, die mogen dit niet weten want dan krijg ik echt problemen, je wil niet weten. 

Ken je die verhalen van jongens die door neven en zo in elkaar geslagen worden en verstoten 

worden? Is geen grap, is werkelijkheid. Soms krijg ik die vraag van wanneer ga je trouwen? 

Ja ik heb de goede meisje nog niet gevonden zeg ik dan. Zo werkt dat.’ (R8, man, 22 jr., 

homoseksueel, Marokkaans) 

 

[Ben je ‘out’ voor je omgeving?] Nou, niet helemaal. Kijk, Surinamers zijn trotse mensen, ook 

stoere mannen weet je wel. Als ik tegen iedereen zou zeggen dat ik homo ben, ben ik voor hun 

een watje, geen man meer, gewoon een pussy. Sommige vrienden weten het wel, niet allemaal 

ook en ik denk dat mijn moeder wel wat vermoed, maar mijn vader en zo weten het niet. Gaat 

ook niet snel gebeuren.’ (R17, man, 23 jr., Surinaams) 

 

De drie respondenten met een migratie-achtergrond vertelden uit henzelf over de plegers waar 

zij de meeste intimidatie van ervaren. Dit bleken vooral mensen te zijn met dezelfde culturele 

achtergrond. Dat bi-culturele LHBTI-ers relatief vaak te maken krijgen met intimidatie vanuit 

de eigen groep, blijkt een bekend probleem te zijn dat ook in andere studies naar voren komt 

(onder andere Mink & Schriemer, 2010; CBS, 2013). 

 

‘Als Surinamer heb ik vooral last van andere Surinamers, het lijkt wel alsof ik een schande 

ben voor alle Surinamers in Rotterdam, dat ze mij daarom extra uitschelden. Ook in mijn DM 

[Instagram] krijg ik echt veel berichten van andere Surinamers die alleen maar lopen te 

schelden [zijn dit mannen of vrouwen?] Beiden wel, misschien meer meisjes, jongens roepen 

in het echt wel, dat doen meisjes minder’. (R21,man, 20 jr., homoseksueel, Surinamer) 

 

‘Ik word steeds door andere Marokkanen uitgescholden en nageroepen, ik denk dat ze 

vermoeden dat ik op mannen val. Weet niet waarom, ik ontken altijd, je ziet mij echt niet met 

een andere man dingen doen op straat, nooit. [Wat doe je als je uitgescholden wordt?] Ja, 
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wat kan ik ertegen doen? Ik blijf gewoon ontkennen en ik doe meestal gewoon of er niets 

gebeurd is.’ (R8, man, 22 jr., homoseksueel, Marokkaans) 

 

Ontkennen van een gebeurtenis, een van de non-adaptieve copingmechanismen die er zijn (zie 

paragraaf 2.5) blijkt uit bovenstaand citaat dus een manier om met de straatintimidatie om te 

gaan. Indirect blijkt deze respondent ook te berusten in de situatie: hij geeft aan dat er weinig 

te doen is aan de situatie en dat hij hem, al dan niet gedwongen, neemt zoals hij is. Ook 

berusten is een van de mogelijke non-adaptieve copingmechanismen, die vooral een 

vermijdingsgericht kenmerk hebben (Szymanski, 2014).  

Over de (vermeende) motieven van de plegers voor de intimidatie waren de drie 

respondenten het vrij eens met elkaar: het mag niet vanwege het geloof of wordt afgekeurd in 

hun cultuur, of men weet niet er meer opties zijn dan het ‘hetero’. Onwetendheid over en 

onbekendheid met homoseksualiteit zijn twee factoren die ook in andere studies terugkeren 

als factoren die intolerantie en intimidatie versterken (bijvoorbeeld Mink & Schriemer, 2010; 

Schuyf, 2009).  

 

In de Surinaamse cultuur moet je als man gewoon sterk zijn, mannelijk weet je, lekkere 

vriendin hebben, niet vrouwelijk en met andere man gaan, dat kan niet. Stel iedereen in mijn 

omgeving weet dat ik homo ben en ik krijg ooit een vriend, we gaan beetje op straat zoenen en 

zo, dan krijg ik echt commentaar, misschien wel klappen omdat het gewoon niet kan in die 

cultuur. Is lastig uit te leggen, sorry.’ (R17, man, 23 jr., Surinaams) 

 

Ze weten gewoon niet beter, ze denken alleen maar ‘oh dat mag niet van mijn geloof, dus ik 

keur het af’. Ze denken helemaal niet na, ze staan ook niet open voor nieuwe informatie. 

Sommige wel trouwens, maar meesten niet, die zappen weg als ze een homo op tv zien of die 

doen alsof het niet bestaat’. (R8, man, 22 jr.,  Marokkaans)  

 

De oplossing moet volgens deze drie respondenten vooral gezocht worden in het bespreekbaar 

maken van taboes rondom seksuele-en genderdiversiteit. Daarbij moet de aandacht vooral op 

het gezin, en niet de school gelegd worden vinden zij.  

 

‘Op school met van die praatjes bereik je niets hoor, echt niet. Gaat iedereen beetje dom 

lachen, sommige van die jongens willen dan de les uit omdat ze er niets over willen horen, is 

drama. Gewoon die taboes, over homo’s en ook die mensen die van man naar vrouw gaan 

moet je bespreken, maar dan thuis, niet op school. Anders heeft het geen effect.’ (R8, man, 22 

jr., homoseksueel, Marokkaans). 

 

4.3 De effecten van straatintimidatie  
De effecten van straatintimidatie op gevoel worden op diverse manieren omschreven door de 

respondenten. Een aantal respondenten geeft aan dat vaak de ervaring die zij hadden dermate 

snel weer voorbij is, dat zij niet goed beseffen wat er gebeurde. Pas later, wanneer 

teruggedacht wordt aan het voorval, komt het besef over wat er gebeurd was.  
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‘Er werd in het voorbijgaan recht voor mijn voeten gespuugd door een jonge jongen die met 2 

anderen was, ook met een vrouw hé. Voordat ik het besefte wat er gebeurd was, waren ze 

alweer meters verder.’ (R9, man, 56 jr., homoseksueel) 

 

Zoals eerder al beschreven werd, bleek het meemaken van straatintimidatie vooral te leiden 

tot meer angst voor het meemaken van meer intimidatie in de toekomst. De meeste 

respondenten geven aan zich onveiliger te voelen na het meemaken van dreiging of fysiek 

geweld. Ook uit eerdere onderzoeken blijkt dat men zich onveiliger voelt na het meemaken 

van vervelende incidenten, waaronder straatintimidatie (CBS, 2013; Deweale & Van Houtte, 

2010). Verbale intimidatie, waaronder schelden, lijkt een kleinere impact te hebben op het 

veiligheidsgevoel. Dit lijkt in overeenkomst te zijn met onderzoek dat stelt dat fysieke 

intimidatie tot grotere materiele en immateriële schade leidt dan verbale intimidatie (Van San 

& de Boom, 2006). 

Zoals in het onderzoek naar seksuele straatintimidatie van vrouwen in Rotterdam blijkt 

(Fischer & Sprado, 2017), passen slachtoffers diverse gedragsaanpassingen toe om de 

straatintimidatie te stoppen of te vermijden. Uit de interviews met respondenten voor deze 

masterscriptie komen ook diverse gedragsaanpassingen naar voren. Zo geeft een respondent 

aan dat hij de hand van zijn partner alleen vast durft te houden als hij aan het wandelen is in 

de afgelegen omgeving van zijn ouderlijk huis, en dat in Rotterdam niet durft. Een ander zei 

tegenwoordig met een verfbusje over straat gaat, als vorm van wapen.  

 

‘Ik durfde bijna de straat niet meer op, ik werd bang van iedereen die mij te lang 

aankeek en dezelfde kant op fietste. De politie zei dat pepperspray niet mag, en toen ging ik 

op zoek naar iets anders, en toen kwam ik uit bij zo’ n verfbusje, en nu klik ik dat aan mijn 

broek als ik laat alleen over straat moet en dan gaat het wel weer.’ (R7, vrouw, 29 jr., 

lesbisch) 

 

Een ander, kleiner deel van de respondenten geeft aan scheldpartijen en nastaren van 

onbekenden te negeren en het gedrag niet aan te passen. Sommigen doen dit als een vorm van 

een statement maken en andere deden dit omdat ze het gedrag van de pleger niet willen 

bevestigen. Eerdere studies spreker over LHBTI-ers die ‘out and proud’ zijn, hun geaardheid 

expliciet uitdragen (‘outen’) en hun seksuele voorkeur niet aanpassen (Mink & Schriemer, 

2010: CBS, 2013). Van een aantal respondenten kan gezegd worden dat zij zich ‘out and 

proud’ opstellen. 

 

‘Ik ga mij niet aanpassen, omdat die jongens anders denken dat ze gewonnen hebben en mij 

geraakt hebben, en dat hebben ze ook wel, maar ik wil het niet laten merken en ga gewoon 

door zoals ik altijd doe.’ (R10, man, 53 jr., homoseksueel) 

 

‘Ik laat mij toch niet beperken door die idioten, we leven toch in Nederland!’ (R9, man, 56 jr., 

homoseksueel) 

 

In de interviews is naar een van de meest vergaande aanpassingen gevraagd, namelijk 

verhuizen als copingmechanisme om straatintimidatie te vermijden of te voorkomen. Geen 
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van de respondenten geeft aan dit gedaan te hebben of te overwegen. Van de 22 respondenten 

heeft 8 een partner. Niet elke respondent woont samen met deze partner. Er is specifiek 

gevraagd naar hoe de respondenten met partners zich in het openbaar gedragen. Wederom 

wordt een divers beeld naar voren gebracht: aan de ene kant zijn er degenen die zich ‘zoals 

heterostellen
11

’ gedragen, en hand-in-hand over straat gaan, affectie tonen in het openbaar. 

Aan de andere kant zijn er de stellen die hun gedrag in bepaalde situaties aanpassen of hun 

gedrag van tevoren al aanpassen. Er worden veel redenen aangedragen om wel of niet gedrag 

aan te passen. Reden om het wel te doen is dat het ‘moet kunnen in Nederland’, dat men ‘niet 

anders is dan een ander stel dat verliefd is’ en ‘dat men zich niets aantrekt van wat anderen 

denken’. Reden om het niet te doen die genoemd worden, lopen uiteen van ‘omdat ik 

problemen wil voorkomen’, ‘om geen reactie uit te lokken’, ‘omdat ik er geen behoefte aan 

heb’ of om ‘seksuele toenadering van mannen te voorkomen’.  

 

‘Als ik van veraf een groepje zie hangen laat ik snel de hand van mijn vrouw los. Ja zij vindt 

dat niet leuk, maar ik wil geen risico lopen.’ (R22, vrouw, 31 jr., lesbisch) 

 

‘Echt waar, elke keer als ik met mijn vriendin op pad ga en we houden elkaars hand vast of ik 

geef haar een kus, echt elke keer krijgen we wel de vraag van een man of we een trio willen 

doen, of gekker! Ik word daar zo moe van hé!’ (R18, vrouw, 19 jr., lesbisch) 

 

Interessant was dat een respondent vertelt dat het wel lijkt alsof het vasthouden van een hand 

tegenwoordig een expliciete vorm van een statement maken is tegen homogeweld.  

 

‘Tegenwoordig is het haast of het vasthouden van een hand een statement is. Zo van: kijk, wij 

zijn homo of lesbisch en we doen dit toch maar even!’ (R3, man, 23 jr., homoseksueel) 

 

4.4 Omgaan met straatintimidatie; copingmechanismen  
Zoals in het theoretisch kader te lezen is, wordt in dit onderzoek uitgegaan van twee vormen 

van copingmechanismen: de adaptieve en non-adaptieve mechanismen. De respondenten is 

gevraagd hoe zij met bepaalde situaties omgaan als zij ermee geconfronteerd worden.  

In de interviews kwam een aantal adaptieve strategieën om met straatintimidatie om te 

gaan terug. Bij de adaptieve strategieën is er sprake van actief probleemgerichte strategieën 

inzetten, die als doel hebben straatintimidatie te voorkomen of te stoppen (zie paragraaf 2.5). 

Een aantal respondenten geeft aan met mensen uit de sociale omgeving, zoals een partner, een 

familielid of een vriend, te bespreken waar men mee te maken had gehad en heeft. Dit valt 

onder het zoeken van sociale steun (Andriessen, Fernee & Wittebrood, 2014). Een enkele 

respondent gaf aan soms de pleger aan te spreken op zijn gedrag en uitingen. Dit was niet het 

geval bij fysiek geweld; de pleger aanspreken wordt vooral bij scheldpartijen of nastaren 

gedaan. Ook Andriessen, Fernee en Wittebrood (2014) vinden in hun studie dat sociale steun 

een strategie is die vaak wordt ingezet, terwijl een pleger aanspreken nauwelijks gebeurd. 

Wanneer aan de respondenten gevraagd wordt waarom zij dit doen, worden diverse redenen 

                                                           
11

 Hierbij moet worden opgemerkt dat niet elk hetero stel hand-in-hand loopt. De respondenten willen duidelijk 

maken dat zij zich niet anders gedragen met hun partner in het openbaar dan een heterostel, puur omdat zij met 

een partner van hetzelfde geslacht over straat gaan.  
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genoemd. ‘Om die jongen op zijn plaats te zetten’, ‘om voor mezelf op te komen’ en ‘omdat 

die mensen moeten zien dat homo’s en lesbo’s ook gewone mensen zijn die je niet zomaar 

kan uitschelden op straat’.  

 

‘Tegenwoordig zeg ik bijna altijd wel wat terug als iemand weer eens gaat schelden met 

‘vieze flikker’ of weet ik veel wat ze allemaal zeggen joh. [Waarom doet u dat, wat wilt u 

daarmee bereiken?] Nou, ik wil gewoon dat ze zien dat ik een gewoon mens ben en ik wil niet 

zomaar accepteren dat ik uitgescholden word, want die lui denken dat ze alles maar tegen een 

homo mogen roepen.’ (R16, man, 45 jr., homoseksueel) 

 

In de interviews met de respondenten noemen zij ook voorbeelden van manieren waarop zij 

omgaan met straatintimidatie die onder het kopje ‘non-adaptief’ geschaard kunnen worden. 

Bij de non-adaptieve strategieën is er sprake van vermijdingsgedrag, zoals het vermijden of 

ontkennen van de gebeurtenis of het probleem (zie paragraaf 2.5). Respondenten duiden 

dergelijke strategieën door te vertellen over hoe zij een incident proberen te vergeten en weg 

te stoppen. Wanneer aan deze respondenten gevraagd wordt of zij een pleger/dader wel eens 

aanspreken, is dat niet het geval. Ook wanneer gevraagd wordt of de gebeurtenis(sen) met 

andere besproken worden, geven de respondenten aan dit niet te doen. Redenen om dat niet te 

doen lopen uiteen van schaamte voor wat er gebeurd is, tot een sociale omgeving die niet op 

de hoogte is van iemands geaardheid, tot niet meer willen denken aan de gebeurtenis. Door 

geen enkele respondent wordt gesproken over copingstrategieën die duiden op zelfverwijt.  

Een enkele respondent zag de straatintimidatie als ‘iets dat erbij hoort’ en het daarom 

niet waard is er wat aan te doen en risico op geweld te nemen. Een dergelijk denkbeeld kan 

opgevat worden als berusten in de situatie: er wordt geen poging gedaan om iets aan de 

situatie te veranderen en de straatintimidatie wordt als onderdeel van ‘het leven’ en/of ‘de 

grote stad’ gezien (Szymanski, 2014). Daarnaast blijkt dat uit eerder onderzoek dat een deel 

van de LHBTI-inwoners van Rotterdam denkt dat discriminatie en intimidatie van LHBTI-ers 

in de maatschappij verweven zit (Mink & Schriemer, 2010). 

 

‘Ben nog niet zo lang in transitie, denk dat het er een beetje bij hoort dat mensen dan op mij 

reageren. Of misschien komt het wel omdat Rotterdam een grote stad is, in [noemt 

geboorteplaats] heb ik er minder last van. Ik doe er in ieder geval niets op uit, heeft toch geen 

zin.’(transgender vrouw, 18) 

 

De respondenten is ook gevraagd hoe zij bepalen wat de beste manier van reageren op de 

straatintimidatie is en welke afwegingen zij maakten bij het bepalen en inzetten van een 

strategie om met de ervaring om te gaan. Vooral ervaringen die eerder waren opgedaan en 

strategieën die ze daarbij hadden ingezet, bleken relevant te zijn voor de respondent. 

Sommigen baseerden de inzet van een strategie op iets dat in het verleden wel of niet was 

toegepast. De respondenten refereren aan wat volgens Dogde (1986), Dogde en Crick (1984) 

en Van Reemst, Fischer en Zwirs (2014) de ‘databank’ is (zie theoretisch kader 2.5.1).   

 

‘Eerst ging ik echt altijd een weerwoord geven, ik ging altijd terugschelden en super boos 

worden. [En dat doe je nu niet meer?] Nee, nee, zeker niet, dat werkt gewoon niet, loop je ook 
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alleen maar meer kans dat je klappen gaat krijgen. Nu negeer ik het gewoon, dat is het beste 

heb ik geleerd. Ik doe ook steeds vaker koptelefoon op zonder muziek, was tip van iemand 

anders. Dan hoor ik wel alles, maar heb ik zeg maar een reden om niet te hoeven reageren, 

want ze denken ‘oh ze zal wel niets gehoord hebben’. (R4, vrouw,21 jr., lesbisch) 

 

Zoals in het theoretisch kader beschreven is, kan de mate waarin ‘zichtbaar’ is dat iemand 

homoseksueel, biseksueel of transgender is, een rol spelen bij het te maken krijgen met 

straatintimidatie. Zo blijkt dat twee respondenten met een migratie-achtergrond niet of deels 

‘uit de kast zijn’ en niet open zijn over hun geaardheid. Dit kan gezien worden als een vorm 

van zichtbaarheidsmanagement (Mink & Schriemer, 2010). Zichtbaarheid van geaardheid is 

een onderwerp dat lastig te bevragen blijkt in de interviews. Respondenten vinden het niet 

makkelijk te benoemen hoe je ‘ziet of merkt’ dat iemand LHBTI-er is. Wanneer doorgevraagd 

wordt op hoe te zien is dat iemand LHBTI-er is, kwam daar dan vaak ook geen duidelijk 

antwoord uit naar voren. ‘Dat zie je gewoon’ of ‘dat merken de mensen altijd heel snel’ wordt 

gezegd. Sommigen noemen de ‘typische uitstraling’ van sommige LHBTI-ers waaraan men 

ze herkent. In eerdere studies is te lezen dat homoseksualiteit geen uiterlijk kenmerk is, zoals 

het hebben van rood haar of een bepaalde huidskleur, en dat dat het lastig maakt om aan te 

duiden hoe te zien is dat iemand LHBTI-er is (Mink & Schriemer, 2010).  

 

‘Ja hoe zie je dat, of iemand nou homo of hetero of lesbo is… Ik heb geen idee eigenlijk, ik 

denk dat de meeste mensen het gewoon merken of zien, maar ik weet niet precies hoe. Ik weet 

niet hoe je het [de geaardheid] ziet…’ (R11, vrouw, 27 jr., lesbisch) 

 

‘Ik denk dat de meesten het niet zien als ik ze voorbij loop, dat ik daarom niet zo veel 

problemen krijgt, maar aan mijn stem kan je het wel horen, dat verraadt het dan toch. 

Misschien over een tijdje niet meer.’(R6, transgender vrouw, 18 jr., valt op mannen) 

 

4.5 Overig genoemd tijdens de interviews 
Tot slot zal nog worden ingegaan op een aantal zaken die in de interviews  (onverwacht) naar 

voren kwamen. Uit de bestaande literatuur blijkt dat intimidatie ook in allerlei andere 

contexten ervaren kan worden, waaronder op de werkvloer, bij overheidsinstellingen, bij 

onderwijsinstellingen en op de woningmarkt. In de interviews is gevraagd of de respondenten 

te maken hebben met intimidatie in een andere context dan openbare ruimten. Niemand geeft 

aan te maken te hebben met intimidatie bij/door een instantie van de overheid. Ook op de 

werkvloer wordt door niemand intimidatie ervaren. Dit kan deels zijn omdat niet iedereen op 

de werkvloer van iemands geaardheid afweet. Op vragen over de woningmarkt, antwoordt één 

respondent dat zij de indruk heeft dat een verhuurder een heterostel boven haar en haar 

partner had gekozen om een appartement aan te verhuren.  

 

‘Mijn vriendin en ik zijn altijd gewoon open en we laten ook wel weten dat we een stel zijn 

meteen, dan kan je achteraf ook geen gezeik krijgen. We zijn al een tijdje op zoek naar een 

appartement. Hadden we een mooie optie gevonden, gingen we tegelijkertijd met een 

heterostel kijken, en toen ze verhuurder de deur open deed en ons zag staan, keek hij[de 

verhuurder]al meteen een beetje gek. Nou, je zag hem twijfelen of ‘ie ons binnen wilde laten 
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leek het wel. Uiteindelijk zijn wij het niet geworden, maar ik kan niet bewijzen dat het ómdat 

wij twee vrouwen zijn die woning niet gelukt is. Als ik een vriend gehad had, woonde ik er nu 

dan wel, vraag ik me af.’(R19, vrouw,25 jr., biseksueel) 

 

In verkennende gesprekken voordat de periode van dataverzameling inging, werd door een 

aantal mensen aangegeven dat zij niet alleen veel straatintimidatie op straat door onbekenden 

meemaken, maar ook op plekken als een homobar (seksueel) geïntimideerd worden door 

‘mede-LHBTI-ers’. Een iemand vertelde dat sinds hij vanaf zijn 17
e
 naar homobars gaat, hij 

elke keer wel een paar keer (ongevraagd) in zijn kruis gegrepen wordt en te maken krijgt met 

allerlei ongepaste, seksueel getinte opmerkingen en grappen. Hij gaf aan dit veel vaker mee te 

maken dan intimidatie op straat en ook meer last te hebben van de gedragingen van ‘mede 

homo’s’. Deze bijvangst uit een verkennend gesprek heeft de onderzoeker gebruikt als input 

voor de topiclist voor de diepte-interviews zodat aan degenen die actief zijn in de LHBTI-

scene of wel eens homohoreca bezoeken naar hun ervaring gevraagd kon worden. Over dit 

onderwerp, (seksuele) intimidatie onder LHBTI-ers en in de LHBTI-gemeenschap, is nog 

maar weinig bekend. In de interviews is aan degenen die actief zijn in de LHBTI-scene van de 

gemeente Rotterdam gevraagd naar hun ervaringen en gedachten hierover. Dit waren in totaal 

5 van de 22 respondenten: zij gaven aan regelmatig naar gayhoreca te gaan of actief te zijn in 

de LHBTI-gemeenschap van Rotterdam. Ook had een aantal van de respondenten (ooit) 

meegedaan aan de gaypride in Amsterdam en was een enkeling van plan mee te doen aan de 

eerste gaypride van Utrecht halverwege juni dit jaar.  

 

Een voorbeeld van een verhaal van een respondent over zijn ervaring met (seksuele) 

intimidatie door mede-LHBTI-ers tijdens een festival in het buitenland: 

 

‘Ik was bij het Sziget festival in Budapest en daar is een tent voor LHBT mensen, dan kun je 

daar dansen en kletsen en wat drinken met andere LHBT mensen zeg maar. Ik was net 18, 

daar met een vriend en ik wilde gewoon even kijken hoe het daar in die feesttent was. Toen ik 

binnen kwam, werd ik meteen van alle kanten vastgegrepen en betast, ik wist niet wat mij 

overkwam, ik was nog nooit eerder naar een homobar of zo geweest toen. Volgens mij zagen 

al die mannen mij als een jong blaadje, als groentje zeg maar, en ik denk dat ze daarom 

vonden dat ze mij maar mochten betasten. ‘Je weet toch waar je binnen bent gestapt werd mij 

toen toegeschreeuwd’, wat erop duidt dat mensen denken dat verkeren in de LHBTI-scene een 

vrijbrief is om dingen te doen die op andere plekken niet kunnen. Ik was echt in shock en mijn 

vriend en ik zijn die tent echt zo snel mogelijk weer uitgegaan.’(R2, man,21 jr., homoseksueel) 

 

Naar eventuele redenen voor deze (seksuele) intimidatie in de homohoreca en tijdens 

evenementen die LHBTI-ers hebben als doelgroep is deze 5 respondenten ook gevraagd. 

Vooral andere normen en waarden over wat toelaatbaar is en zou moeten zijn blijken de 

respondenten als reden te zien dat (seksuele) intimidatie tussen LHBTI-ers voorkomt.  

 

‘In een zo’n club gaat iedereen heel handtastelijk met elkaar om, niemand zegt er wat van of 

kijkt daarvan op, ik denk dat we het allemaal maar normaal vinden en niet echt nadenken dat 

constant een grijpende hand overal en nergens voelen niet zo normaal is. Best gek eigenlijk, 



Straatintimidatie LHBTI in Rotterdam                                                                 Masterscriptie Criminologie EUR 

 

Pagina 49 

 

maar zo is het gewoon, alsof het er gewoon bij hoort zeg maar.’ (R15, man, 43 jr., 

homoseksueel) 

 

Een aantal respondenten geeft aan in het verleden op de (basis) school gepest te zijn. Zoals 

beschreven, is hier na de eerste ronde van interviews analyseren steeds in de interviews op 

teruggekomen. Voor hen geldt dat zij in het verleden, voornamelijk op school, gepest zijn. In 

paragraaf 2.3 is te lezen dat LHBTI-jeugd vaker dan hetero-jeugd te maken krijgt met 

pesterijen op school (onder andere Gayle & Garafalo, 2012; Van Drie, Schriemer & 

Sheombarsing, 2016). Ook LHBTI volwassenen krijgen vaker met pesterijen te maken dan 

hetero’s, bijvoorbeeld op de werkvloer (Kuyper, 2016; Tesch & Bekerian, 2015).  

De gevolgen van het pesten die de respondenten omschrijven zijn divers. De een is er 

juist meer angstig door geworden omdat in het verleden sprake is geweest van geweld en 

achternalopen en buitengesloten worden op school. De ander is door de ervaring met pesten 

juist assertiever geworden en komt als het ware in opstand tegen personen die nu 

straatintimidatie plegen. Twee respondenten gaven aan dat het pesten zo heftig was, dat van 

school gewisseld werd om het pesten en treiteren te stoppen. Dit is een vergaande manier om 

aan intimidatie en pesten te ontkomen.  

 

‘Op de basisschool werd ik nog niet zo gepest, maar op de middelbare[school] echt heel erg. 

Ik had geen vrienden, werd steeds in elkaar geslagen, soms moest ik naar huis lopen omdat 

mijn fiets vernield was, dat soort dingen weet je wel. Het was allemaal omdat ze erachter 

waren gekomen dat ik homo ben. [korte pauze] Dat soort dingen hebben er wel voor gezorgd 

dat ik dat nu niet meer laat gebeuren, ik laat nu niet meer over me heenlopen omdat ik niet op 

vrouwen val. Sorry’. (R2, man, 21 jr., homoseksueel) 

 

‘Uiteindelijk werd het pesten zo veel, ik kon niet meer naar school, ik deed steeds vaker of ik 

ziek was om maar niet te hoeven gaan. Mijn bijnaam was ‘potje’, iedereen sprak mij zo aan 

alsof het normaal was. Ik heb toen met mijn ouders besloten dat een andere school beter was. 

Op die nieuwe school had ik nog steeds wel problemen, maar echt veel minder, dus het heeft 

wel geholpen.’(R18, vrouw, 19 jr., lesbisch) 

 

De respondenten is gevraagd naar hun gedachten over de tolerantie tegenover LHBTI-ers. 

Hoewel in de media regelmatig geluiden te horen zijn over een afnemende tolerantie en 

acceptatie van LHBTI-ers komt dit beeld niet eenduidig naar voren vanuit de gesprekken met 

de respondenten. Een aantal geeft aan het gevoel te hebben dat men minder tolerant tegenover 

LHBTI-ers is komen te staan de afgelopen 5 á 10 jaar, terwijl een aantal anderen aangeeft 

juist de indruk te hebben dat er steeds meer acceptatie en tolerantie van LHBTI-ers is 

gekomen. Respondenten zijn het dus niet eens over hoe ‘gay friendly’ (Johnson, 2015) 

Rotterdam is. Het beeld dat door de respondenten geschetst wordt lijkt op wat in ander 

onderzoek ook naar voren komt: er doen zich meerdere, tegenstrijdige ontwikkelingen voor in 

de acceptatie en tolerantie van homoseksualiteit (Mink & Schriemer, 2010).  

Als redenen voor een toegenomen tolerantie noemen zij zaken als social media en 

televisieprogramma’s zoals ‘Hij is Een Zij’ van de KRO. Op YouTube zijn veel mensen te 

vinden die ‘gender fluid’ zijn en een van Nederlands bekendste Youtubers, Furtjuh, die uit de 



Straatintimidatie LHBTI in Rotterdam                                                                 Masterscriptie Criminologie EUR 

 

Pagina 50 

 

kast is gekomen als homoseksueel werd ook genoemd als voorbeeld. De respondenten denken 

dat via deze kanalen vooral jongeren steeds meer kennis krijgen over de diversiteit in genders 

en seksuele voorkeuren. Opvallend is dat een aantal respondenten aangaf het gevoel te hebben 

dat de afnemende tolerantie tegenover LHBTI-ers vooral de maken heeft met een algemene 

verharding in de Nederlandse samenleving en niet zozeer met een afnemende acceptatie van 

LHBTI-ers. Ook wordt ‘stagnatie’ in de mate van acceptatie genoemd als het gaat over 

tolerantie tegenover LHBTI-ers.  

 

‘Als ik met familie en vrienden praat over rare dingen die ik meemaak, en agressieve 

mensen, en als ik dan hoor dat zo’n beetje iedereen daar wel ervaring mee heeft, dan denk ik 

dat het komt omdat we allemaal last hebben van een land dat steeds harder wordt, niet per sé 

omdat ik homo ben’. (R10, man, 56 jr., homoseksueel) 

 

‘Ik denk dat we op een bepaald punt eigenlijk geen vooruitgang meer kunnen boeken, dat 

alles wat er mogelijk was ook wel gehaald is.[…] Voor transgenders is nog wel veel te 

winnen, maar daar is steeds meer over bekend aan het worden, dus daar zullen vast stappen 

gemaakt gaan worden.’ (R7, vrouw, 29 jr., lesbisch) 

 

Aan een aantal respondenten is gevraagd waar zij aan denken als het gaat over mogelijke 

oplossingen voor straatintimidatie van LHBTI-ers. De onderzoeker besloot hier bij een aantal 

respondenten dieper op door te vragen omdat uit een inventarisatie van de data naar voren 

kwam dat dit onderwerp nog verdere verdieping vroeg. Straatintimidatie kan bestaan uit een 

grote hoeveelheid van gedragingen en uitingen en dat maakt het voor de respondenten niet 

makkelijk antwoord te geven op de vraag welke oplossingen er tegen straatintimidatie van 

LHBTI-ers mogelijk zijn. Een diversiteit aan mogelijke maatregelen werd genoemd, waarbij 

steeds terugkerende onderwerpen ‘voorlichting op scholen zodat jongeren meer kennis krijgen 

over gender-en seksuele diversiteit’ en ‘taboes rondom homoseksualiteit bespreekbaar maken’ 

zijn. Het bespreekbaar maken van taboes, vooral in kleine en moeilijk te bereiken 

gemeenschappen in Rotterdam, is een van de doelen uit de integratienota010 waar de 

gemeente Rotterdam mee werkt (Gemeente Rotterdam, 2017). Voorlichting op scholen wordt 

genoemd omdat volgens een aantal respondenten de meeste plegers van straatintimidatie van 

LHBTI-ers nog op (de middelbare) school zit en omdat bij deze personen nog ‘de meeste 

winst’ te behalen is.  

Zoals in hoofdstuk 3 besproken is, heeft de onderzoeker na aanleiding van het incident 

met een lesbisch stelletje in Rotterdam
12

 besloten om nog een aantal respondenten te 

interviewen om hen ook specifiek te kunnen vragen naar de impact van een dergelijke 

gebeurtenis als deze plaatsvindt in de eigen woon en/of werkstad. Het gaat om 4 respondenten 

die nog gesproken zijn tijdens deze ‘4
e
 ronde’ van gesprekken (zie 3.2.3). Na dat deze 4 

interviews gehouden waren, werd bekend dat er geen sprake was geweest van anti-lhbti 

geweld, maar van een willekeurig gekozen slachtoffer, waarvan de daders een filmpje wilden 

maken om het op social media te kunnen zetten.  

                                                           
12

 Op het moment van interviewen was nog niet bekend dat het bij dit incident niet ging om anti-homo geweld, 

maar om willekeurig gekozen slachtoffers. Zie de inleiding voor uitgebreidere toelichting.  
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 Deze vier respondenten gaven wisselende antwoorden op vraag hoe ze reageerden toen 

het nieuws over het incident naar buiten kwam. Twee respondenten (R19 en R22) zeiden er 

niet van op te kijken omdat dergelijke incidenten ‘wel vaker voorkomen in Nederland’ en dat 

het ‘nu toevallig een keer in Rotterdam was’. Daarbij werd ook gerefereerd aan het geval van 

anti-homogeweld in Arnhem (zie voetnoot 6). Een andere respondent (R21) gaf aan wel wat 

alerter te zijn geworden, maar niet banger. Ook zijn onveiligheidsgevoelens waren door het 

incident niet veranderd. De laatste respondent, R20, gaf als enige van de vier aan dat hij wel 

gezeten had met nieuws over het voorval. Hij refereerde aan wat hij eerder zelf had 

meegemaakt en aan wat dat met hem deed. 

 

‘Wat ik net zei, dat ik was geduwd en zo toen ik dronken was. Daar moest ik meteen aan 

denken toen ik dat nieuws via de app kreeg, ik kreeg appjes met de link naar dat bericht over 

dat meisje die uit de bios kwam. Ik ben niet per se banger geworden, maar ja je wordt gewoon 

weer met je neus op de feiten gedrukt dat het overal kan voorkomen en dat ze ook vrouwen 

slaan, niet alleen maar mannen. […] Ja klinkt niet zo aardig, maar het voordeel van dat 

gevecht is wel dat er nu misschien meer aandacht is weer voor geweld tegen homo’s en 

lesbisch’. (R20, man, 22 jr. biseksueel) 

 

Aan deze vier respondenten werd ook gevraagd wat voorbeelden van anti-lhbti geweld in de 

media met ze doen. Alle vier geven ze aan dat herinnerd worden aan geweld waarmee de 

respondent zelf en andere LHBTI-ers te maken krijgen een effect is van berichten in de 

media. Eén respondent benoemt nadrukkelijk dat hij de mediaberichten over anti-lhbti geweld 

altijd ‘afschuwelijk’ vindt, maar tegelijkertijd ‘blij’ is met de (landelijke) aandacht die er dan 

weer (tijdelijk) is voor dit probleem.   

 

‘Als ik weer zo’n bericht hoor heb ik altijd wel even een momentje zeg maar. Omdat ik 

natuurlijk zelf ook geweld heb meegemaakt, je gaat meteen terugdenken, kippenvel, even stil 

staan, rustig proberen te blijven… We weten allemaal wel dat homo’s in elkaar geslagen 

worden, iedereen meteen boos na die berichten. […] Ik denk vooral aan mijn eigen 

ervaringen dan.’ (R21, man, 20 jr., homoseksueel) 

 

Samengevat kan gesteld worden dat de aard van straatintimidatie richting LHBTI-ers diverse 

vormen aanneemt in Rotterdam. Slachtoffers gaan op verschillende manieren om met 

straatintimidatie, doen diverse gedragsaanpassingen en zien diverse oplossingen om 

straatintimidatie tegen LHBTI-ers te stoppen. In het volgende hoofdstuk zal een aantal 

conclusies getrokken worden.  
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5 Conclusie, Discussie en 

Beleidsaanbevelingen 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het antwoord op de hoofdvraag. Daarna worden de 

beperkingen van het scriptieonderzoek benoemd en worden suggesties voor toekomstig 

onderzoek gedaan. Vervolgens wordt een aantal beleidsaanbevelingen gedaan die als doel 

hebben straatintimidatie gericht tegen LHBTI-ers in de gemeente Rotterdam te verminderen.  

 

5.1 Conclusie 

De conclusies die getrokken worden, zijn allemaal op basis van de ideeën, verhalen en 

gevoelens van de respondenten die geïnterviewd zijn. De hoofdvraag voor deze scriptie, die 

de leidraad van het onderzoek vormde, luidde: ‘Op welke wijze krijgen LHBTI-ers in 

Rotterdam te maken met straatintimidatie, welke gevolgen heeft het meemaken ervan voor het 

slachtoffer en welke coping strategieën worden ingezet om met deze ervaringen om te gaan?’ 

Het doel van het onderzoek was om een diepgaande studie naar straatintimidatie uit te voren 

onder LHBTI-ers die wonen en/of werken in Rotterdam, ook om Rotterdammers een indruk te 

kunnen geven van wat er zoal gebeurt in hun stad. Deze scriptie heeft dan ook veel informatie 

en inzichten opgeleverd over het onderwerp straatintimidatie tegen LHBTI-ers. Zo is kennis 

over straatintimidatie tegen LHBTI-ers uitgebreid en is de Rotterdamse context specifiek 

onderzocht en uitgediept.  

In het kader van deze scriptie is gesproken met 22 mensen die zichzelf als LHBTI-er 

identificeren. Deze groep bestond zowel uit personen die nog nooit enige vorm van 

straatintimidatie meegemaakt hebben, als personen die wekelijks straatintimidatie meemaken. 

Hierdoor zijn verschillende, plausibele perspectieven over straatintimidatie gevonden, die 

door de respondenten werden aangedragen. Respondenten werden met de sneeuwbalmethode 

en via het persoonlijk netwerk van de onderzoeker gevonden. De diepte-interviews vonden 

plaats tussen 14-04-2017 en 16-06-2017. Interviews werden getranscribeerd, gecodeerd en 

daarna geanalyseerd.  

Respondenten bleken op verschillende wijzen en in verschillende mate te maken te 

krijgen met allerlei uitingen en gebeurtenissen die als straatintimidatie ervaren worden. Die 

driedeling uit het theoretisch kader was terug te vinden in de gedragingen die de respondenten 

beschreven als voorbeelden van straatintimidatie waar zij mee te maken hadden gehad. De 

respondenten lieten blijken dat zij in verschillende mate te maken krijgen met 

straatintimidatie, waarbij aan de ene kant degenen die nooit wat hadden meegemaakt stonden, 

en aan de andere kant degenen die zeiden vrijwel dagelijks wel met een vorm die zij als 

intimiderend opvatten te maken krijgen. Wat de respondenten aan informatie gaven, lijkt in 

grote mate op wat in eerdere onderzoeken over (straat)intimidatie van LHBTI-ers ook 

gevonden is.  

Naast de personen die aangaven met straatintimidatie te maken hebben (gehad), waren 

er ook respondenten die aangaven nooit te maken hebben (gehad) met straatintimidatie. Deze 

personen werd gevraagd naar hun ideeën over straatintimidatie, mogelijke oplossingen en 
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eventuele factoren die eraan bijdragen dat zij zeggen nooit met straatintimidatie te maken 

krijgen.  

Specifieke locaties waar straatintimidatie wordt meegemaakt werden niet door de 

respondenten genoemd. Het bleek dat kenmerken van openbare plekken, zoals mensen in de 

buurt (eventuele hulp bij een incident) of straatverlichting, belangrijker waren voor de 

respondenten.  

Een aantal (mannelijke) respondenten had te maken met fysieke vormen van 

straatintimidatie en heeft daar melding of aangifte van gedaan. Reden om aangifte te doen 

bestonden uit het willen pakken van de dader of schade die men vergoed wil hebben. 

Respondenten die wel straatintimidatie hebben meegemaakt, maar nooit melding of aangifte 

hebben gedaan, gaven aan dat zij denken dat de intimidatie ‘niet ernstig genoeg is’ of dat een 

aangifte niets op zal leveren.  

De geïnterviewde personen spraken over diverse effecten die de straatintimidatie op 

hen kon hebben. Sommigen voelden zich onveiliger en waren meer alert op hun omgeving 

geworden terwijl anderen weigerden de straatintimidatie een effect te laten hebben op hun 

leven. Constante spanning over wat er mogelijk kon gaan gebeuren, vooral wanneer er 

groepjes jeugd gesignaleerd werden, werd vaak genoemd als een van de effecten op het 

gevoel van respondenten. Boosheid en irritatie werden ook genoemd, vooral als het over de 

pleger en diens (vermeende) motieven ging.  

De effecten van straatintimidatie kunnen leiden tot aanpassingen in het gedrag van het 

slachtoffer, wat vooral bleek terug te komen wanneer men in het openbaar was met een 

partner of een date. Affectie tonen, zoals hand-in-hand lopen of een kus geven, werd niet door 

iedereen (meer) gedaan, en bepaalde plekken werden vermeden. Een enkeling zei juist 

affectie te blijven tonen in het openbaar en zich niets aan te trekken van anderen en het risico 

dat er iets kon gebeuren voor lief te nemen. Degenen die aangaven nooit met straatintimidatie 

te maken gehad te hebben, vertelden dat zij zich niet banger in het openbaar voelen dan in 

andere contexten. Interessant was dat bij degenen die aangaven nooit met straatintimidatie te 

maken hebben, soms wel hun gedrag bij het betreden van een openbare ruimte al aanpasten. 

Zo werd genoemd dat de hand van de partner niet vastgehouden werd als de respondent wist 

naar drukke plekken te gaan.  

Aan vier respondenten, die na het geweldsincident in Rotterdam geïnterviewd werden, 

is gevraagd wat dergelijke gebeurtenissen in de stad waar zij wonen en/of werken met hen 

doen, en hoe andere voorbeelden van anti-LHTBI-geweld in de media hen beïnvloeden. Deze 

respondenten gaven aan dat berichten in de media over dergelijke incidenten vooral het 

gevoel kwetsbaar te zijn aanwakkeren en ervoor kan zorgen dat men herinnerd wordt aan 

eigen ervaringen met (fysieke) straatintimidatie.  

  De manieren waarop respondenten omgaan met straatintimidatie bleken erg divers te 

zijn. Een aantal adaptieve strategieën, zoals steun zoeken bij familieleden en vrienden of in 

een enkel geval de pleger aanspreken, werden genoemd door respondenten. Ook non-

adaptieve strategieën, zoals het negeren of ontkennen van een gebeurtenis, werden door de 

respondenten genoemd. De meest genoemde strategie bestond uit het negeren van de pleger 

en zijn opmerkingen. Voor sommige respondenten gold dat zij hun strategie hadden gekozen 

op basis van eerdere ervaringen (de ‘databank’ zoals hij in de sociale informatie 

verwerkingstheorie wordt beschreven). Zij hadden geleerd dat bepaalde strategieën die eerst 
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werden toegepast niet het door hen gewenste effect hadden, en stapten daarom over op een 

andere manier om met straatintimidatie om te gaan. Niet alle copingsmechanismen die eerder 

beschreven zijn, kwamen terug tijdens de interviews of werden door de respondenten 

toegepast. De oorzaak van het incident volledig bij het slachtoffer zelf neerleggen 

(zelfverwijt) werd bijvoorbeeld niet genoemd. 

Deelvraag vijf was een beetje ambitieus voor het onderzoeksdesign van deze scriptie 

en zal dus niet moeten worden opgevat als een verklarende vraag. Wat deze deelvraag wel 

heeft opgeleverd, zijn handvaten en informatie over factoren die mogelijk kunnen 

samenhangen met verschillen in ervaringen van straatintimidatie tussen LHBTI-ers. Bepaalde 

factoren bleken een verklaring te kunnen geven voor de verschillen in ervaringen van 

straatintimidatie waar LHBTI-ers mee te maken krijgen. Hoe ‘zichtbaar’ iemand LHBTI is, 

bleek door de respondenten als belangrijke factor gezien te worden. Daarbij gold dat naarmate 

iemand duidelijker te ‘identificeren’ was als LHBTI-er, deze persoon meer kans liep om 

slachtoffer te worden van straatintimidatie. Met een partner in het openbaar zijn, bleek 

volgens respondenten ook de kans te vergroten dat men te maken kreeg met straatintimidatie.  

 

5.2 Discussie  
In dit deel van het hoofdstuk zal worden ingegaan op een aantal beperkingen van het 

scriptieonderzoek dat in acht moet worden genomen tijdens het lezen en het interpreteren van 

de resultaten. Onderzoek is en blijft mensenwerk en er zijn altijd aanpassingen mogelijk, maar 

dit onderzoek heeft zeker interessante aanwijzingen en informatie opgeleverd. Tot slot zal 

tevens een aantal aanbevelingen voor toekomstig onderzoek gedaan worden.  

 

5.2.1 Beperkingen van de huidige studie  

Een eerste beperking heeft te maken met de generaliseerbaarheid van de uitkomsten. Gezien 

de kwalitatieve aard  van het onderzoek kunnen harde uitspraken over straatintimidatie van 

LHBTI-ers in de gemeente Rotterdam niet gedaan worden. Het is in andere woorden niet 

duidelijk of het in deze scriptie geschetste beeld overeen komt met de perceptie van de hele 

groep LHBTI-inwoners van de gemeente Rotterdam. Power en statistische representativiteit 

spelen geen rol bij kwalitatief onderzoek (Decorte & Zaitch, 2010). Bij kwalitatief onderzoek 

is de externe validiteit laag: generalisering is niet mogelijk (Decorte & Zaitch, 2010). Van de 

respondenten was bijvoorbeeld 1 een transgendervrouw, waardoor over transgenders in 

Rotterdam geen harde uitspraken te doen zijn. Daarnaast woonden de respondenten allemaal 

in verschillende stadsgebieden van Rotterdam, waardoor over stadsgebieden specifiek niets te 

zeggen is.  

De tweede beperking van de huidige studie heeft te maken met de groep gesproken 

personen voor dit onderzoek. De gesproken respondenten bestonden ten eerste uit 

meerderjarigen, waardoor de groep minderjarige LHBTI-ers in de gemeente Rotterdam buiten 

beschouwing is gelaten. Daarnaast was het merendeel van de respondenten jonger dan 57 jaar, 

waardoor de zogeheten ‘roze ouderen’ niet vertegenwoordigd zijn in deze scriptie. Deze groep 

krijgt te maken met specifieke problemen, zoals het opnieuw de kast in gaan wanneer men 

naar een verzorgingstehuis verhuist, al dan niet gepaard met pesterijen van medebewoners 

aldaar (Van der Putte, 2014). Tevens is de meerderheid van de respondenten hoog (minstens 

HBO afgerond) opgeleid. Het is ook mogelijk dat door de manier van respondenten werven, 
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de sneeuwbalmethode, personen die niet uit de kast zijn, niet bereikt zijn. Bij de 

sneeuwbalmethode is het namelijk zo dat via de ene respondent een andere respondent 

gevonden wordt (Decorte & Zaitch, 2010). Wanneer de sociale omgeving van een LHBTI-er 

niet op de hoogte is van diens geaardheid of genderidentiteit, kan deze persoon niet benaderd 

worden voor deelname aan het onderzoek. Voor dit scriptieonderzoek is gesproken met één 

persoon die voor zijn hele sociale omgeving nog ‘in de kast’ zit, andere respondenten waren 

in verschillende mate (deels) ‘uit de kast’.  

In de huidige studie is daarnaast voornamelijk gesproken met atheïsten en de grote 

meerderheid van de respondent is autochtoon: drie respondenten hadden een migratie-

achtergrond. De respondenten met migratie-achtergrond vertelden echter informatie die erg 

specifiek voor hun situatie is en om verder onderzoek vraagt. Er waren ook respondenten die 

niets/bijna niets hadden meegemaakt qua straatintimidatie, om meer inzicht te krijgen in 

factoren die eventueel van invloed kunnen zijn op het al dan niet meemaken van 

straatintimidatie. Door ook respondenten te interviewen die aangeven nooit met 

straatintimidatie te maken hebben gehad, is ook dit perspectief in het onderzoek meegenomen. 

Een derde beperking heeft te maken met de relatieve onervarenheid in het doen van 

onderzoek door de onderzoeker. Tijdens de inventarisaties na elke ronde van interviewen (zie 

3.2.3), bleek dat er telkens een aantal onderwerpen was waar verder op kon worden 

doorgevraagd in de volgende ronde van interviews. Dit heeft als gevolg dat niet aan elke 

respondent precies dezelfde onderwerpen zijn voorgelegd. De respondenten hebben daarnaast 

niet alle zaken die in het theoretisch kader beschreven zijn genoemd, wat niet wil zeggen dat 

ze er niet mee te maken hebben (bijvoorbeeld een nekklem krijgen) of gebruik van maken 

(bijvoorbeeld zelfverwijt na een incident). Daarnaast heeft de onderzoeker een beperkt deel 

van alle beschikbare literatuur over het onderwerp (straat) intimidatie naar LHBTI-ers 

bestudeerd, waardoor het mogelijk is dat bepaalde verklaringen of theorieën niet zijn 

meegenomen in het onderzoek.  

Een vierde beperking heeft te maken met de (verzameling en analyse van de) data. 

Voor de onderzoeker was het lastig om het punt van verzadiging te bepalen en te besluiten dat 

nieuwe interviews niet meer nodig waren in het kader van dit scriptieonderzoek. De meeste 

respondenten kunnen samenvattend gezien worden als hoog opgeleide LHBTI-er tussen de 

20-55 jaar die woont en/of werkt in de gemeente Rotterdam. De onderzoeker had het idee dat 

voor deze respondenten verzadiging bereikt was en dat er een redelijk compleet beeld was 

ontstaan over de ervaringen met straatintimidatie die zij hebben en de effecten die de 

ervaringen op ze hebben. Daarnaast leefde bij de onderzoeker het gevoel bij het benaderen 

van potentiele respondenten dat er sprake was van over bevraging en in sommige gevallen 

aversie tegenover onderzoek(ers) (zie paragraaf 3.2.4), een gevoel dat invloed heeft gehad op 

het besluit dat de data verzameling voor deze scriptie af was.  

Tijdens het coderen en analyseren van de data bleek dat er een aantal onderwerpen 

was dat zeer interessant was, maar dat er niet genoeg over gezegd of over (op door) gevraagd 

was door de onderzoeker. Hoewel de belangrijkste onderwerpen in elk interview aan bod zijn 

gekomen, is een aantal deelonderwerpen onderbelicht gebleven.  
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5.2.2 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

Nu de tekortkomingen van het onderzoek besproken zijn, zal worden ingegaan op suggesties 

voor toekomstig onderzoek die kunnen leiden tot meer informatie en een completer beeld van 

waar de LHBTI-ers (in Rotterdam) mee te maken krijgen. In onderzoek naar LHBTI-ers is 

nog veel kennis te vergaren en vooruitgang te boeken. Onderzoek naar allerlei onderwerpen 

waarbij LHBTI-ers de respondenten vormen is de laatste jaren in een stroomversnelling 

gekomen. De aanbevelingen worden gedaan op basis van wat respondenten hebben verteld 

tijdens de interviews, op basis van gelezen literatuur en op basis van informatie en suggesties 

die uit voorbereidende gesprekken voor dit onderzoek naar voren is gekomen.  

Uit diverse eerdere studies komt naar voren dat er verschillen bestaan in hoe etnische 

en religieuze minderheden omgaan met hun geaardheid en hoe hun omgeving op ze reageert. 

Zowel binnen en tussen etnische en religieuze groepen bestaan verschillen in hoe zij hiermee 

omgaan. De drie respondenten met een migratie-achtergrond in dit onderzoek geven 

voorbeelden van onderwerpen die verder onderzocht moeten worden. Deze respondenten 

vertelden bijvoorbeeld dat zij te maken hebben met intimidatie van mensen met dezelfde 

culturele of religieuze achtergrond. Deze intimidatie ging zowel online (bijvoorbeeld via 

Instagram) als in persoon (bijvoorbeeld steeds door personen met dezelfde (culturele) 

achtergrond aangesproken en uitgescholden worden op straat). Daarnaast wordt van een 

aantal onderwerpen verondersteld dat zij specifiek relevant zijn voor de bi-culturele LHBTI-

ers. In het politierapport over anti-homogeweld worden bijvoorbeeld casussen aangehaald 

waarin het aspect eerwraak of de angst vanwege geaardheid vermoord te worden naar voren 

komen als reden voor bi-culturele LHBTI-ers om de geaardheid geheim te houden (Nationale 

Politie, 2014). Radar (2016) schrijft wel dat er verhalen in Amsterdam rondgaan over 

dergelijke gevallen, maar dat er over Rotterdam niets bekend is. Toekomstig onderzoek zou 

over een dergelijk onderwerp, waar zeer weinig over bekend is, kunnen gaan. Ook zou 

toekomstig onderzoek zich kunnen richten op groepen die moeilijk te bereiken zijn en waar 

weinig over bekend is, waaronder kleine religieuze groepen.  

Een tweede aanbeveling heeft te maken met het opsplitsen van de groep LHBTI-ers in 

aparte categorieën. Diverse artikelen noemen dat het belangrijk is onderscheid te maken 

tussen de ervaringen van vrouwen en mannen in de LHBTI gemeenschap om verschillen nog 

duidelijker en betekenisvoller te maken. . In de huidige studie is een aantal verschillen tussen 

mannen en vrouwen duidelijk naar voren gekomen. Fysieke intimidatie werd bijvoorbeeld 

alleen door mannelijke respondenten meegemaakt. Van deze vorm van intimidatie wordt vaak 

verondersteld dat het de meeste impact op het slachtoffer heeft (onder andere Buijs, 

Duyvendak & Hekma, 2008; van San & de Boom, 2006). Een aantal vrouwelijke 

respondenten gaf aan met uitingen die meer passen onder het kopje ‘seksuele 

straatintimidatie’ te maken krijgen, zoals obscene gebaren en seksueel getinte opmerkingen.  

Daarnaast maakt een aantal studies onderscheid tussen het eerste gedeelte van de 

paraplu-term LHBTI, namelijk de LHB, en het tweede gedeelte, namelijk de T(I). Het laatste 

gedeelte gaat namelijk over genderidentiteit, terwijl het eerste over seksuele 

voorkeur/geaardheid gaat, en die zijn volgens een aantal onderzoekers niet met elkaar te 

vergelijken. Een pakkende uitspraak om dit duidelijk te maken luidt ‘gender is who you go to 

bed as, sexualitity is who you go to bed with’. Toekomstig onderzoek zou rekening kunnen 
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houden met dit verschil door de LHB-ers apart te onderzoeken van de transgenders (en 

interseksuelen).  

De derde aanbeveling gaat over ervaren intimidatie en discriminatie binnen de LHBT-

groep. Zoals in een aantal van de interviews naar voren kwam, zijn er ook mensen die te 

maken krijgen met intimidatie en discriminatie in de LHBTI-gemeenschap zelf. Dit maakt 

(straat)intimidatie van LHBTI-ers een probleem dat zich op meerdere plekken en in meerdere 

contexten afspeelt. Enkele respondenten vertelden dat zij denken dat dit onderwerp in de 

taboesfeer ligt in de LHBTI-gemeenschap. De onderzoeker heeft besloten dit onderwerp niet 

diep uit te vragen in de interviews omdat niet iedereen actief is in de LHBTI-gemeenschap 

van Rotterdam of zich verbonden voelt met de LHBTI-gemeenschap. Over het onderwerp is 

niet veel bekend en vormt daarom een interessant onderwerp voor vervolgstudies. 

Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op de normen en waarden die in de LHBTI-

gemeenschap spelen, op ervaringen van seksuele intimidatie in de LHBTI-gemeenschap en 

op ervaringen met discriminatie van ‘mede LHBTI-ers’.  

De vierde aanbeveling voor vervolgonderzoek heeft te maken met de 

steekproeftrekking. Zoals bij de bespreking van de beperkingen van het onderzoek naar 

voren kwam, is er sprake van ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen in de huidige 

studie. Ook in andere studies over LHBTI-ers in Nederland is sprake van 

ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen. Zo is er bijvoorbeeld weinig bekend over 

ervaringen van straatintimidatie en respectloos gedrag meemaken van de nieuwste groepen 

migranten in Nederland en de LHBTI-ers die ook in deze groepen aanwezig zijn (Polen, 

Roemenen, vluchtelingen, asielzoekers), roze ouderen en niet-westerse allochtonen (Mink & 

Schriemer, 2010). Daarnaast is er in dit onderzoek alleen gekeken naar de kant van de 

slachtoffers. Het is zeer interessant om ook te kijken naar de kant van de plegers, vooral om 

meer inzicht te krijgen in de motieven en oorzaken van het plegen van straatintimidatie 

gericht tegen LHBTI-ers. Nu zijn gegevens over daders gebaseerd op politieregistraties, 

maar een onderzoek onder plegers kan nieuwe inzichten opleveren die kunnen leiden tot een 

completer beeld van alle aspecten rondom straatintimidatie van LHBTI-ers.  

  Tot slot moet er in toekomstig onderzoek meer aandacht komen voor vormen van 

online intimidatie, pesten en discriminatie. Omdat de wereld aan het digitaliseren is en een 

steeds groter deel van de levens van mensen zich achter een scherm afspeelt, is het mogelijk 

dat intimidatie die nu ‘in het echt’ ervaren wordt, ook in de online omgeving kan 

plaatsvinden. Eén respondent gaf aan via zijn Instagram veel intimidatie en haat te ontvangen 

omdat hij homoseksueel is. Voor dit scriptieonderzoek is niet specifiek aan de respondenten 

gevraagd of zij online te maken krijgen met intimidatie omdat de online-wereld niet de focus 

van het onderzoek was, maar voor toekomstig onderzoek vormt dit een interessante context 

om te bestuderen. Volgens Ybarra (2015) is het online pesten van LHBTI-s een onderwerp 

waar nog veel kennis te garen valt. Dezelfde onderzoeker noemt ook dat de rol van online 

steun (door gelijkgestemden) als buffer/beschermend tegen negatieve ervaringen kan 

werken (Ybarra, 2015). Ook over dit onderwerp is nog kennis te halen.  

 

5.3 Beleidsaanbevelingen  
Straatintimidatie is een complex fenomeen vanwege de vele vormen die het aan kan nemen, 

omdat elke persoon er anders mee omgaat en andere gedragingen als intimiderend opvat. Het 
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fenomeen bestaat anders gezegd uit meerdere onderdelen, die verschillend ervaren en 

gewaardeerd worden. Door deze complexiteit was het lastig voor de respondenten om met één 

passende oplossing tegen straatintimidatie van LHBTI-ers te komen. In dit deel van het 

hoofdstuk zal worden ingegaan op een viertal beleidsaanbevelingen die te maken hebben met 

straatintimidatie van LHBTI-s in de gemeente Rotterdam. Een aantal aanbevelingen is gedaan 

op basis van wat respondenten hebben aangedragen tijdens de interviews. Ook is gebruik 

gemaakt van informatie uit andere, verkennende en voorbereidende gesprekken in het kader 

van deze scriptie. Dergelijke informatie kan gezien worden als een bijvangst uit andere 

gesprekken, maar is in het kader van beleidsaanbevelingen interessant en relevant om te 

noemen en in de aanbevelingen te verwerken.  

Ten eerste wordt aangeraden om met de diverse programma’s en initiatieven die nu al 

gaande zijn, door te gaan. Uit de huidige studie, zowel bij bestudering van de literatuur, door 

wat respondenten aandragen en door wat naar voren kwam in verkennende gesprekken, blijkt 

dat vaak een gebrek aan kennis bij de plegers over homoseksualiteit (deels) ten grondslag ligt 

aan straatintimidatie. Respondenten vertelden dat scholen lessen moeten aanbieden waarin 

meer kennis gegeven wordt over seksuele-en genderdiversiteit. In paragraaf 2.1.1 wordt 

beschreven welk beleid de gemeente Rotterdam nu voert voor haar LHBTI-inwoners en wat 

daarbij de doelen zijn. In Rotterdam zijn diverse programma’s voor kinderen op scholen die 

ingaan op seksuele geaardheid en genderdiversiteit. Het gebrek aan kennisdeling over 

seksuele-en genderdiversiteit kan ertoe bijdragen dat de plegers, voornamelijk jongere 

mannen, zich eerder intimiderend opstellen tegenover LHBTI-ers. Deze opvatting wordt ook 

gedeeld door mensen met wie gesproken is in het kader van voorbereiding op het schrijven 

van de scriptie. Voorbeelden van dergelijke programma’s zijn Lange Leve de Liefde en 

Lefgozers. Algemeen asociaal gedrag en homofobie worden in dergelijke programma’s 

besproken en kunnen bijdragen in de strijd tegen straatintimidatie van LHBTI-ers.  

Ook het ‘roze netwerk’ van de politie, Roze in Blauw en mensen bewust maken van de 

aanwezigheid hiervan, is een initiatief dat voorgezet moet worden. Uit de interviews bleek 

namelijk dat niet iedereen goed geïnformeerd is over Roze in Blauw en weet waarvoor men 

bij hen terecht kan.  

Daarbij wordt aangeraden om in te zetten op het bespreekbaar maken van taboes 

rondom homoseksualiteit. Taboes rondom homoseksualiteit zijn volgens de respondenten en 

de bestaande literatuur een van de redenen dat anti-LHBTI geweld en intimidatie voorkomt. 

Met het bespreekbaar maken van taboes, en het vergroten van kennis over homoseksualiteit 

en genderdiversiteit, kunnen (potentiele) plegers wellicht inzichten krijgen die hen ervan 

weerhouden om (weer) tot anti-lhbti geweld of intimidatie over te gaan. De gemeente 

Rotterdam probeert middels beleid kleine gemeenschappen te bereiken en daar taboes 

bespreekbaar te maken (zie 2.1.1).  

Een derde aanbeveling die gemaakt kan worden, is om de aanpak van straatintimidatie 

van LHBTI-ers in Rotterdam te integreren met de aanpak van seksuele straatintimidatie van 

vrouwen in Rotterdam. Seksuele straatintimidatie van vrouwen en straatintimidatie van 

LHBTI-ers blijven twee verschillende fenomenen, maar hebben wel raakvlakken en 

overeenkomsten met elkaar. Deze aanbeveling wordt door de onderzoeker gedaan op basis 

van een aantal overeenkomsten tussen seksuele straatintimidatie en ‘gewone’ straatintimidatie 

naar voren kwamen door het onderzoek. Respondenten voor het huidige onderzoek gaven aan 
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dat het vooral jonge mannen zijn die straatintimidatie van LHBTI-ers plegen. In het 

onderzoek naar seksuele straatintimidatie werden naast ouderen (onder andere op de markt bij 

Blaak), ook de jonge mannen in groepsverband genoemd als plegers van de seksuele 

straatintimidatie van vrouwen (Fischer & Sprado, 2017).  

Vooral de programma’s die gaan over respectvol met elkaar omgaan/respectvol elkaar 

benaderen en zaken gerelateerd aan seksualiteit, kunnen naast aandacht voor seksuele 

intimidatie van vrouwen ook aandacht besteden aan intimidatie van LHBTI-s. Op die manier 

kunnen spreekwoordelijk ‘twee vliegen in 1 klap geslagen worden’. Bij zowel ‘normale’ als 

seksuele straatintimidatie is bewustwording van de mogelijke effecten erg belangrijk. 

Sommige plegers lijken zich in het geval van seksuele straatintimidatie van vrouwen oprecht 

niet bewust te zijn van de effecten die vrouwen ondervinden van hun gedrag (Fischer & 

Sprado, 2017). Hoewel er bij straatintimidatie van LHBTI-ers geen ‘jolig’ element aanwezig 

is (er is geen lollige fase van contact leggen en complimentjes geven, zoals bij seksuele 

straatintimidatie wel vaak het geval is), is bewustwording bij de plegers van de effecten die 

straatintimidatie kan hebben wel degelijk belangrijk.  

Het is verder aan te bevelen dat bij de aanpak van seksuele straatintimidatie, ook 

organisaties betrokken worden die opkomen voor LHBTI-s in de gemeente Rotterdam, omdat 

wel degelijk is gebleken dat in Rotterdam LHBTI-s te maken krijgen met straatintimidatie. Bij 

deze aanpak moet ook aandacht zijn voor de rol van omstanders, aangezien respondenten 

tijdens de interviews aangaven dat bij de meeste incidenten waar omstanders aanwezig waren, 

niet ingegrepen of geholpen werd door de omstanders. Anders gezegd is het van belang om 

omstanders ook bewust te laten worden over de rol die zij hebben en eventueel kunnen 

hebben wanneer zij getuige zijn van straatintimidatie. Ook bij de aanpak van seksuele 

straatintimidatie van vrouwen in Rotterdam is er aandacht voor de (eventuele) rol van 

omstanders, waardoor ook op dit vlak ‘twee vliegen in 1 klap geslagen’ zou kunnen worden 

wanneer de aanpak van straatintimidatie van LHBTI-ers met die van vrouwen wordt 

geïntegreerd. Uiteindelijk moet het doel zijn dat elke LHBTI-er (met partner) veilig en zonder 

angst over straat in Rotterdam kan. 
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15. ‘Rapport Anti-Homogeweld in Nederland’, Nationale politie, 2014, Geraadpleegd op 30-

01-2017 file:///C:/Users/PC/Downloads/lp-v-j-0000004915.pdf  

16.https://www.theguardian.com/world/2015/mar/24/sweden-adds-gender-neutral-pronoun-

to-dictionary Geraadpleegd op 27-3-2017  

17.http://nos.nl/artikel/2178944-homogeweld-in-amsterdam-twee-mannen-het-ziekenhuis-

ingeslagen.html geraadpleegd 19-06-2017 

18.http://www.nhnieuws.nl/nieuws/208009/Opnieuw-homogerelateerd-geweld-groepje-trapt-

twee-mannen-ziekenhuis-in geraadpleegd op 19-06-2017 

19.http://www.ad.nl/rotterdam/rotterdamse-homo-s-met-de-dood-bedreigd~a624daf6/  

geraadpleegd op 19-06-2017 

20.http://nos.nl/artikel/2167725-kamer-straf-school-die-geen-homo-les-geeft.html 

geraadpleegd op 19-06-2017 

21.https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/18/tsjetsjenie-sluit-homos-op-in-

concentratiekampen-8280675-a1555052 geraadpleegd op 21-06-2017 

22. https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/16/twee-mannen-zwaar-mishandeld-in-amsterdam-

om-geaardheid-a1526861 geraadpleegd op 12-07-2017 

http://www.parool.nl/amsterdam/college-wil-verbod-op-straatintimidatie~a4424055/
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-results
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http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/lesbisch-stel-gepest-assen-we-zijn-emotioneel-kapot
https://www.coc.nl/geloof-cultuur/utrecht-lesbisch-stel-weggepest-uit-wijk-zuilen
https://www.politie.nl/nieuws/2013/mei/6/07-start-meldpunt-roze-in-blauw-bij-eenheid-rotterdam.html
https://www.politie.nl/nieuws/2013/mei/6/07-start-meldpunt-roze-in-blauw-bij-eenheid-rotterdam.html
http://www.refworld.org/docid/54b3cda64.html
http://www.hetrozehuis.be/node/505
https://www.youtube.com/watch?v=b1XGPvbWn0A
https://www.youtube.com/watch?v=QYAL21jxREQ
http://spuitenenslikken.bnn.nl/nieuws/artikel/805/pssst-schatje
http://www.ad.nl/rotterdam/rotterdamse-homo-s-met-de-dood-bedreigd~a624daf6/
http://holebi.info/phpnews/kortnews.php?action=fullnews&id=14005
http://fra.europa.eu/DVS/DVT/lgbt.php
file:///C:/Users/PC/Downloads/lp-v-j-0000004915.pdf
https://www.theguardian.com/world/2015/mar/24/sweden-adds-gender-neutral-pronoun-to-dictionary%20Geraadpleegd%20op%2027-3-2017%2017
https://www.theguardian.com/world/2015/mar/24/sweden-adds-gender-neutral-pronoun-to-dictionary%20Geraadpleegd%20op%2027-3-2017%2017
https://www.theguardian.com/world/2015/mar/24/sweden-adds-gender-neutral-pronoun-to-dictionary%20Geraadpleegd%20op%2027-3-2017%2017
http://nos.nl/artikel/2178944-homogeweld-in-amsterdam-twee-mannen-het-ziekenhuis-ingeslagen.html%20geraadpleegd%2019-06-2017
http://nos.nl/artikel/2178944-homogeweld-in-amsterdam-twee-mannen-het-ziekenhuis-ingeslagen.html%20geraadpleegd%2019-06-2017
http://www.nhnieuws.nl/nieuws/208009/Opnieuw-homogerelateerd-geweld-groepje-trapt-twee-mannen-ziekenhuis-in
http://www.nhnieuws.nl/nieuws/208009/Opnieuw-homogerelateerd-geweld-groepje-trapt-twee-mannen-ziekenhuis-in
http://www.ad.nl/rotterdam/rotterdamse-homo-s-met-de-dood-bedreigd~a624daf6/
http://nos.nl/artikel/2167725-kamer-straf-school-die-geen-homo-les-geeft.html%20geraadpleegd%20op%2019-06-2017
http://nos.nl/artikel/2167725-kamer-straf-school-die-geen-homo-les-geeft.html%20geraadpleegd%20op%2019-06-2017
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23. https://www.coc.nl/jouw-belangen/lantaarnprijs-voor-gemeente-rotterdam geraadpleegd 

op 13-07-2017 

24. http://nos.nl/artikel/2181716-pubers-mishandelen-willekeurige-slachtoffers-voor-

filmpje.html geraadpleegd op 26-07-2017 
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Bijlage 1: conceptueel model straatintimidatie van de LHBTI-gemeenschap in de 

gemeente Rotterdam 
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Bijlage 2: topic lijst voor de interviews 

**Bespreken van het fenomeen SI** 

wat houdt straatintimidatie voor jou in? 

-vormen (fysiek en verbaal) 

-wat valt volgens u wel en niet onder SI?  

-daders/plegers (onbekenden of niet); mannen of vrouwen, groepsverband of individuen 

Wat vindt u van SI? 

-is het iets dat bij een grote stad hoort?  

-is het op te lossen/ aan te pakken? Hoe aanpakken?  

**Deelvraag 1** mate en vormen van SI 

wat voor ervaringen met intimidatie en discriminatie op straat heb je in de afgelopen 12 

maanden gehad? 

hoe vaak krijgt u gemiddeld per week/maand met intimidatie en discriminatie te maken? 

-gaat het hierbij om fysieke, verbale of dreiging met fysieke intimidatie?  

zijn er plekken waar u vaker/het vaakst met intimidatie en discriminatie te maken krijgt? 

wat is de voor jou meest heftige ervaring die je ooit hebt gehad? 

-melding van gemaakt? Waarom wel/niet?  

-hoe speelde uw geaardheid een rol bij deze ervaring? 

Wat is de meest recente ervaring met SI?  

-locatie, tijdstip, seizoen 

was je in de meest recente ervaring alleen of met iemand anders? 

waren de plegers bij het meest recente incident vrouwen of mannen? 

was de pleger alleen of in een groep? 

-wat was volgens u de reden voor de pleger om u te intimideren? 

Wat deden omstanders bij het meest recente incident? 

-heeft u zelf wel een SI gezien en ingegrepen? Waarom wel/niet?  

**Deelvraag 2 en 3** effecten van SI (gevoel) 

Wat doen ervaringen met SI met uw gevoel? 

-voelt u zich wel eens boos 

-word u er verdrietig van 

Gaat u anders over uzelf denken/voelen na het meemaken van intimidatie?  

-ziet u wel eens dat anderen te maken krijgen met straatintimidatie?  

Wat doet dit met uw gevoel? Heeft u de indruk dat u er eerder slachtoffer van kan 

worden? 

gaat u juist met meer trotst uw geaardheid uitdragen na een ervaring met intimidatie of 

discriminatie? 

hebben dergelijke ervaring effecten op uw veiligheidsgevoel? 

-wordt dit gevoel groter of kleiner?  

Zoekt u steun bij anderen?  

**Deelvraag 4** coping met SI (gedrag) 

Hoe gaat u in het algemeen om met ervaringen van SI? 

-steun zoeken 

-gedrag aanpassen 

-melding/aangifte  

Past u uw gedrag aan na ervaringen met SI? 

-waarom (om te voorkomen?) 

-hoe (vermijden, niet op straat gaan etc.) 

Heeft  u wel eens een melding gemaakt van het incident? 

-waarom wel? 
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-waarom niet? Wanneer zou u dat wel doen? Heeft u van RiB gehoord?  

Doet u ook wel eens iets om uw geaardheid te verbergen, zoals geen affectie meer tonen 

tegenover uw partner op straat of diens hand niet meer vasthouden? 

-waarom wel of niet?  

**Deelvraag 5** verschillen Tussen 

Wat is uw opleidingsniveau? 

Heeft u een partner? 

-hoe gaat het als u met uw partner in het openbaar bent? Voelt u zich dan veilig/veiliger?  

Wat doet u in het dagelijks leven? 

Bent u ‘out’ voor mensen in uw omgeving?  

-welke mensen weten wel en niet van uw geaardheid? 

-hoe ging uw ‘coming out’? 

-bent u actief in een belangenorganisaties of iets dergelijks voor de LHBTI doelgroep?  

-ga je naar parades? 

-bezoek je wel eens homohoreca?  

Woont u in de gemeente Rotterdam? 

-zijn er bepaalde stadsgebieden waar u nooit zou gaan wonen? Waarom niet?  

**SI andere contexten** 

Heb je ook op andere plekken/in andere contexten naast de openbare ruimte te maken 

met intimidatie?  

-werk 

-school 

-(overheids)instanties 

vindt intimidatie ook binnen de LHBTI-gemeenschap in Rotterdam plaats? 

- Heb je daar zelf mee te maken? 

- Welke ervaringen heb je gehad? 

- Hoe reageer je op ervaringen van ‘mede LHBTI-ers’? 

**Overige vragen** 

er zijn geluiden in het nieuws over een afnemende tolerantie tegenover LHBTI: deelt u 

deze mening/ ervaart u dit ook?  

-hoe ervaart u de mate van tolerantie tegenover LHBTI-ers in Rotterdam/ Nederland? 

-heeft het invloed gehad op uw veiligheidsbeleving? 

wat zou er gedaan kunnen worden om uw een veiliger gevoel te geven? 

wat zou er gedaan kunnen worden om LGBT intimidatie en discriminatie tegen te 

gaan/te doen stoppen/te verminderen? 

-wat vind je van incidenten gericht tegen LHBTI-ers, zoals die in het (landelijke) nieuws 

kwamen, bijvoorbeeld na het incident in Arnhem of recent in Rotterdam?  

-bent u in het verleden, bijvoorbeeld op school, gepest?  

Wat voor gevolgen heeft dat gehad voor u?  

Denkt u dat gepest zijn invloed heeft op de manier waarop u met straatintimidatie 

omgaat?  

**Bi-culturele LHBTI** 

hoe wordt en in de [X] gemeenschap gereageerd op jouw LHBTI zijn? 

-Is dat lastiger?  

-Ben je out tegenover iedereen? Waarom wel of niet?  
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Bijlage 3: Overzicht respondenten 

 

Respondent Geslacht  Leeftijd  Seksuele 

voorkeur 

Partner of 

geen partner 

Gesproken op 

Ronde 1      

R1 M 20 H Ja 14-04-2017 

R2 M 21 H Ja 17-04-2017 

R3 M 23 H  Nee 19-04-2017 

R4 V 21 L Nee 21-04-2017 

R5 V 28 B Nee 22-04-2017 

Ronde 2      

R6 Transgender 

vrouw 

18 T, valt op 

mannen 

Nee 08-05-2017 

R7 V 29 L Nee 11-05-2017 

R8 *
14

 M 22 H Nee 12-05-2017 

R9 M 56 H Ja 16-05-2017 

R10 M 53 H Ja 16-05-2017 

R11 V 27 L Nee 19-05-2017 

Ronde 3      

R12 M 28 H Nee 29-05-2017 

R13 V 31 L Nee 31-05-2017 

R14 V  32 B Nee 31-05-2017 

R15 M 43 H Ja 03-05-2017 

R16 M 45 H Ja  03-05-2017 

R17 * M 23 H Nee 06-05-2017 

R18 V  19 L Ja 07-06-2017 

Ronde 4      

R19 V 25 L Ja 11-06-2017 

R20 M 22 B Nee 13-06-2017 

R21 * M 20 H nee 15-06-2017 

R22 V  31 L ja 16-06-2017 
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 Respondenten met een * zijn respondenten met een migratie-achtergrond 


