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Homoacceptatie gering bij Turkse en Marokkaanse 
moslims en orthodox-protestantse groepen 
 

Den Haag, 5 december 2014 
 

 Van de niet-gelovigen en rooms-katholieken geeft ongeveer 95% aan dat 

LHB’ers hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen. Een 

meerderheid onderschrijft gelijke rechten voor homoseksuele stellen en 

aanvaardt homoseksualiteit binnen het eigen gezin. 

 De homoacceptatie is met name beperkter bij de kleinere protestante 

groepen (buiten de PKN) en moslims. Meer dan de helft van de moslims 

(53%)  en ‘overig’ gereformeerden (buiten de PKN) (58%) geeft 

bijvoorbeeld aan dat homoseksualiteit (bijna) altijd verkeerd is.   

 Er is weinig verschil in opvattingen tussen jongeren en ouderen bij 
orthodox protestantse groepen en moslims.  

 Drie kwart van de Turkse en Marokkaanse groep heeft problemen wanneer 

hun kind zou samenwonen met een partner van hetzelfde geslacht. Bij de 

Surinaamse en Antilliaanse groep is dit één op drie, onder autochtonen 

één op zes.    

 Over het algemeen staat de tweede generatie wat positiever ten aanzien 

van homoseksualiteit dan de eerste. Dit geldt niet of nauwelijks voor 

houdingen ten aanzien van homoseksualiteit binnen het gezin.  

 Een derde van de Turkse en Marokkaanse scholieren zegt dat een LHB’er 

zou mogen behoren tot de vriendenkring. Bij andere niet-westerse 

scholieren is dit twee derde, bij autochtone scholieren drie kwart.  

 

Dit zijn enkele belangrijke bevindingen uit de SCP-publicatie De acceptatie van 

homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland, geschreven 

door dr. Willem Huijnk. Deze studie is uitgevoerd op verzoek van de directie 

Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het 

rapport is gebaseerd op kwantitatieve gegevens uit verschillende databronnen.  

 

In het rapport is aandacht geschonken aan verschillende aspecten van 

homoacceptatie. Er is gekeken naar de waardering van homoseksualiteit in het 

algemeen, naar opvattingen over gelijke rechten van LHB’ers, bijvoorbeeld op het 

gebied van huwen en adoptie, en naar hoe er over homoseksualiteit in de 

openbaarheid en in de naaste omgeving wordt gedacht. 
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Homoacceptatie relatief groot bij niet-gelovigen en rooms-katholieken 

De niet-gelovigen zijn sinds eind vorige eeuw de grootste groep in Nederland en 

zij staan overwegend positief ten aanzien van homoseksualiteit. Bijna drie kwart 

(73%) vindt het bijvoorbeeld (zeer) aanvaardbaar als kun kind samenwoont met 

een partner van hetzelfde geslacht en maar een klein deel (4%) vindt dat het 

homohuwelijk dient te worden afgeschaft. Van de rooms-katholieken in Nederland 

vindt één op de zeven (14%) dat het homohuwelijk dient te worden afgeschaft. 

Ongeveer drie op de vijf (57%) vindt het (zeer) aanvaardbaar als hun zoon of 

dochter samen zou wonen met een partner van hetzelfde geslacht.  

 

Minder acceptatie bij protestantse groepen 

De acceptatie is bij rooms-katholieken beduidend groter dan bij protestanten, 

vooral in vergelijking met hen die buiten de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 

staan. Van de PKN’ers geeft ongeveer een kwart aan dat homoseksualiteit 

verkeerd is. Ongeveer de helft vindt het aanvaardbaar als hun kind een partner 

zou hebben van hetzelfde geslacht (47%) of vindt dat LHB-stellen dezelfde 

adoptierechten moeten hebben als heteroseksuele stellen (49%).  

 

Vaker negatieve opvattingen bij kleinere protestantse groepen en 

moslims 

Een meerderheid van de gereformeerden buiten de PKN en gelovigen uit de 

evangelische stroming geeft aan homoseksualiteit verkeerd te vinden, een 

minderheid onderschrijft gelijke rechten op het gebied van huwelijk of adoptie en 

slechts een kwart aanvaardt de homoseksualiteit van een eigen kind. Een 

meerderheid van de moslims (53%) geeft expliciet aan homoseksualiteit af te 

keuren. Verder vindt drie kwart het een probleem als hun kind een vaste partner 

zou hebben van hetzelfde geslacht. 

 

Weinig verschillen tussen leeftijdsgroepen bij de behoudende gelovigen 

Bij rooms-katholieken en niet-gelovigen hebben jongeren over het algemeen 

positievere opvattingen over homoseksualiteit dan hun oudere groepsgenoten. Bij 

protestanten en moslims is dit niet of nauwelijks zo. Wanneer bijvoorbeeld 

gevraagd wordt naar de houding ten aanzien van het homohuwelijk of de 

acceptatie binnen het eigen gezin, denken leeftijdsgroepen daarover hetzelfde.  

 

Veel weerstand bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders 

De helft van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders geeft expliciet aan 

homoseksualiteit verkeerd te vinden, een kwart vindt het goed dat LHB’s met 

elkaar mogen trouwen, en drie kwart heeft er problemen mee als hun kind een 

partner zou hebben van hetzelfde geslacht.  

Bij autochtone Nederlanders vindt één op de tien homoseksualiteit (bijna) altijd 

verkeerd, vindt vier vijfde het goed dat LHB’ers met elkaar mogen trouwen en 

heeft een zesde er problemen mee als hun kind een partner van hetzelfde 

geslacht zou hebben. 

Van de Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders geeft een grote meerderheid aan 

dat LHB’s hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen, en is drie vijfde 

voorstander van een huwelijk tussen LHB’s. Ongeveer een op de drie geeft aan 

moeite te hebben met een homoseksueel kind.  
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Verschillen tussen generaties en leeftijdsgroepen bij migranten niet groot 

Over het algemeen staat de tweede generatie positiever ten aanzien van 

homoseksualiteit dan de eerste. Maar over sommige zaken wordt er niet anders 

gedacht. Zo heeft zowel van de eerste als de tweede generatie Marokkaanse en 

Turkse Nederlanders driekwart er problemen mee als hun kind zou samenwonen 

met iemand van hetzelfde geslacht. Jongere en oudere Turkse en Marokkaanse 

Nederlanders denken hetzelfde over het homohuwelijk. 

 

Islamitische scholieren negatiever over homoseksualiteit 

Ruim een derde (35%) van de islamitische scholieren vindt het vervelend om les 

te krijgen van een LHB-docent(e). Bij rooms-katholieke, protestante en niet-

gelovige scholieren is dit één op de tien. Van de Turkse en Marokkaanse 

scholieren zegt ongeveer een derde dat een LHB’er tot de vriendenkring zou 

mogen behoren. Bij scholieren met een Surinaamse, Antilliaanse of andere niet-

westerse achtergrond is dit twee derde, bij autochtone Nederlanders drie kwart.  

 

Vooral invloed van religie sterk op houdingen ten aanzien van 

homoseksualiteit 

Er is een sterke relatie tussen religie en houdingen ten aanzien van 

homoseksualiteit. De invloed van andere factoren zoals opleiding, leeftijd of 

geslacht is veel kleiner. Zowel geloofsrichting als mate van religiositeit – met 

name het onderschrijven van religieuze houdingen – zijn van invloed op 

homoacceptatie. 

 

 
SCP-publicatie 2014/32, De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en 

religieuze groepen in Nederland, Den Haag, 2014, Sociaal en Cultureel 

Planbureau, ISBN 978 90 377 0704 5, prijs € 16,50.  

De publicatie is verkrijgbaar bij de (internet-)boekhandel of te 

bestellen/downloaden via de website: www.scp.nl 

 

Voor meer informatie: SCP: Willem Huijnk, tel.: 070-3405539, e-mail: 

w.huijnk@scp.nl.  

Voor algemene info: Irma Schenk (voorlichter), tel.: 070-3405605, e-mail: 

i.schenk@scp.nl 
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