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………………………………………………………………………………………………………………………… 

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden 

vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen 

onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes 

variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over 

het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 

2012. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan 

een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 

procent van de panelleden. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
‘Homo-acceptatie en Canal Parade’ 
5 augustus 2016 

 

Over dit onderzoek 
Aan het onderzoek deden 25.598 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het 

onderzoek vond plaats van 28 juli tot en met 1 augustus 2016. Het onderzoek is na 

weging representatief voor zes variabelen. Van de deelnemers hebben er 1.638 

aangegeven homoseksueel, bi-seksueel, lesbisch of transgender te zijn.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Lisette van Vliet: 

lisette.van.vliet@eenvandaag.nl 

 



 

 3 

1. Samenvatting 
 

‘Homo’s ervaren meer negatief gedrag’  
 

Volgens veel homo’s is de samenleving het afgelopen jaar minder homotolerant 

geworden. De helft (51%) ervaart dat het negatieve gedrag tegen homo’s is 

toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 1.600 

homoseksuelen, lesbiennes, bi-seksuelen en transgenders. Volgens slechts 2 

procent is het negatieve gedrag afgenomen.  

 

De acceptatie van homoseksualiteit is volgens de ondervraagde homoseksuelen ook wat 

gedaald ten opzichte van vorig jaar: waar nu 54 procent zegt dat het goed gesteld is met 

de homo-acceptatie in ons land, was dat vorig jaar nog 60 procent. Een kwart (25%) vindt 

dat het niet goed gaat met de homo-acceptatie. ‘De grapjes over homo's worden weer 

scherper en harder. Veel allochtonen gebruiken het woord homo als scheldwoord. 

Nederlanders zijn steeds minder openlijk tolerant,’ aldus een ondervraagde. Drie op de 

tien (31%) hebben het afgelopen jaar zelf te maken gehad met negatieve incidenten 

vanwege hun geaardheid. Het gaat volgens de deelnemers dan vooral om opmerkingen, 

uitschelden en intimidatie door met name allochtonen en jongeren. Zo geeft een kwart 

(26%) aan het afgelopen jaar uitgescholden te zijn en 15 procent is bespuugd.  

‘Wij zijn tolerant’  

In aanloop naar de Canal Parade ondervroeg EenVandaag 26.000 mensen over homo-

acceptatie in ons land. De deelnemers vinden zichzelf wel heel tolerant: gemiddeld geven 

mensen zich hiervoor een 8,2. Zeven op de tien (68%) vinden dan ook dat het goed 

gesteld is met de homo-acceptatie in ons land. Toch geeft een kwart (23%) aan dat ze 

moeite hebben met homoseksualiteit als het in het openbaar zichtbaar is. Ook geeft één 

op de vier (25%) aan het woord ‘homo’ wel eens als scheldwoord te gebruiken.  

 

Canal Parade 

Aankomende zaterdag is de Canal Parade in Amsterdam, waarbij een bonte stoet boten 

door de grachten vaart om aandacht te vragen voor homo-acceptatie. Een derde van alle 

deelnemers (33%) denkt dat de Canal Parade juist een averechts effect heeft op de homo-

acceptatie. Drie op de tien ondervraagden (29%) zeggen ook dat hun eigen beeld van 
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homoseksualiteit door de Canal Parade negatief beïnvloedt wordt. De meerderheid (58%) 

zegt dat de Canal Parade niet van invloed is op het beeld dat ze hebben van 

homoseksualiteit. Opvallend is dat ook ruim een kwart (27%) van de ondervraagde 

homoseksuelen van mening is dat de Canal Parade een negatief effect heeft op de homo-

acceptatie.  

 

Het EenVandaag Opiniepanel ondervroeg ook ruim 1.200 mensen die dit jaar van plan 

waren de Canal Parade te bezoeken. De helft geeft vooralsnog aan dit gewoon doen, maar 

circa een derde (34%) is van plan niet meer te gaan vanwege het risico op een aanslag.  
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2. Homo-acceptatie 
We stellen u nu een paar korte vragen over homo-acceptatie in Nederland. Uw antwoorden 

op deze vragen verwerken we in een speciale radio-uitzending op vrijdag 5 augustus over 

de Canal Parade.  

 

Hoe vindt u dat het over het algemeen gesteld is met de homo-acceptatie in 

Nederland?  

Goed:    68% 

Niet goed:   25% 

Weet niet / geen mening: 7% 

Bovenstaande vraag is ook gesteld aan deelnemers die in het onderzoek aangeven 

hebben homoseksueel, lesbisch, bi-seksueel of transgender te zijn, N = 1.638. 

Hieronder de uitslag: 

Hoe vindt u dat het over het algemeen gesteld is met de homo-acceptatie 

in Nederland?  

Goed:    54% 

Niet goed:   44% 

Weet niet / geen mening: 2% 

‘In Nederland is het geen probleem om in het openbaar je geaardheid te laten 

zien.' 

Mee eens:   47% 

Mee oneens:   39% 

Weet niet / geen mening: 14% 

Bovenstaande vraag is ook gesteld aan deelnemers die in het onderzoek aangeven 

hebben homoseksueel, lesbisch, bi-seksueel of transgender te zijn, N = 1.638. 

Hieronder de uitslag: 

‘In Nederland is het geen probleem om in het openbaar je geaardheid te 

laten zien.' 

Mee eens:   31% 

Mee oneens:   57% 

Weet niet / geen mening: 12% 
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Wat denkt u dat er in Nederland nodig is om de homo-acceptatie verder te 

bevorderen?  

Uit de duizenden open antwoorden van zowel hetero’s als homo’s op deze vraag zijn een 

paar patronen te ontdekken. Allereerst wordt veel genoemd, met name door homo’s, dat 

de acceptatie door allochtonen een probleem vormt. Sommigen zijn voor extra voorlichting 

speciaal voor deze groep, anderen denken dat strenger straffen en harder optreden beter 

werkt.  

In zijn algemeenheid denken mensen dat de acceptatie zal toenemen door betere 

voorlichting op scholen en extra aandacht voor acceptatie binnen geloofsgemeenschappen. 

Daarnaast kunnen de media volgens panelleden ook zorgen voor meer acceptatie door niet 

ieder incident uit te vergroten, de stereotypen waarbij hetero zijn ‘normaal’ is te 

doorbreken en meer homo’s in de media aan het woord te laten. Ook zou het volgens 

sommigen kunnen helpen als bekende hetero’s zich openlijk uitspreken tegen homo 

discriminatie. Ook denkt niet iedereen dat de Gay Parade de acceptatie bevordert.  

Hier volgt een willekeurige selectie uit de open antwoorden: 

‘Acceptatie bij niet westerse Nederlanders vergroten, bijvoorbeeld door voorlichting op 

scholen.’  

 

‘Heteroseksuelen moeten ophouden zichzelf als de norm te zien. Extreme vormen van 

genderstereotype gedrag moeten ter discussie worden gesteld. Voorlichting over seksuele 

diversiteit moet op IEDERE school werkelijk worden gegeven.’ 

‘Allochtonen er op wijzen dat hier in Nederland discriminatie absoluut niet getolereerd 

wordt. en meteen zwaar straffen. Geen begrip meer tonen, dat hebben de socialisten jaren 

getoond, met alle gevolgen van dien. Ik kan 's avonds laat niet meer over straat lopen!’ 

‘Begrip bij veel meer mensen. Het zijn niet alleen noord afrikanen die homo's negatief 

benaderen, onder alle groepen worden homo's bespot en grappen over gemaakt. Het is 

schijn tolerantie.’   

‘De allochtone jongeren moeten beter voorgelicht worden en daar moet geld voor worden 

uitgetrokken. Verder moet er streng worden opgetreden tegen Marokkaanse en andere 

Moslim jongeren die de vrijheid van de LGBT community aantasten. Wij hebben niet voor 

niets 50 jaar gevochten voor wat we nou hebben bereikt en dat moet opnieuw met kracht 

worden bevochten.’ 
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‘Ik denk dat de aandacht voor dit onderwerp op scholen schromelijk tekort schiet. We zien 

ook dat hoe hoger opgeleid (meer nieuws en actualiteiten volgend, minder vast in 

stereotypen) hoe meer acceptatie. Dus voor het onderwijs ligt hier een taak. Voorts zien 

we televisie, zeker bij commerciële zenders, te veel relnichten en te weinig gewone 

homo's. Dat geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid.’ 

‘Bekende hetero Nederlanders zouden zich openlijker moeten uitspreken tegen 

discriminatie. Geen acteursopleiding showbizzers, maar bv. Willem Alexander, Maxima.’ 

 

‘Betere handhaving vanuit de politie. Hogere straffen. Kerkleider die zich openlijk 

uitspreken voor homo-acceptatie.’  

‘Dat op TV niet automatisch  aan een jongen in een jongeren programma wordt gevraagd: 

heb je al een vriendinnetje maar heb je al  een vriendinnetje of een vriendje? En aan 

meisje: heb je al een vriendinnetje of vriendje? Het automatisme van jongen meisje  moet 

er uit, daar kan een basis liggen voor meer acceptatie.’   

 ‘De media moet minder aandacht besteden aan excessen(??) en meer het normale beeld 

laten zien. het grootste deel van o.a. homo’s gedraagt zich zeer doorsnee, maar de 

uitzonderingen komen op tv.’ 

‘Het onderwijs moet veel beter voorlichting geven. Hardere straffen voor discriminerende 

activiteiten. In moskeeën moet worden opgeroepen tot volledige acceptatie.’ 

 

‘Homo's moeten zichzelf eens integreren ik ben homo en ben fel tegenstander van alle 

dingen die homo's apart willen doen gewoon alle feesten zijn in mijn ogen gay vriendelijk 

alle sporten ook dus doe normaal mee en maak de straffen voor mishandeling in 't 

algemeen heel fors zelfde met pesten want ook hetero, 's worden gepest en mishandeld en 

gediscrimineerd.’ 

 ‘Meer voorlichting op middelbare scholen. Meer televisieseries en films met 

homoseksuelen. Meer jeugdboeken en stripverhalen met homoseksuelen. Meer 

samenwerking tussen COC en andere organisaties in Nederland. Gesprekken met 

religieuzen, zowel katholieken, protestanten als moslims. Geen parades waarbij naast 

homo- en biseksualiteit, ook nog eens gekoketteerd wordt met SM en kinky-seks en 

dergelijk, want dat vind ik dus wel griezelig en afstotend. Iedereen mag weten wat hij/zij 
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in zijn/haar slaapkamer doet, maar ijzeren maskers, zwarte leren laarzen en zweepjes 

hoef ik niet over de grachten te zien varen. Door alles uit de kast te halen, mist men het 

emancipatoire effect, want primair gaat het om liefde tussen mensen, niet om 

consumptieve excessen en platte, ijdele lichaamsverheerlijking.’ 

‘Onderwijzen op scholen over homoseksualiteit. Maar het ook niet teveel opblazen. Pesters 

van homo's streng aanpakken met forse straffen. Bevorderen van homo's in het voetbal. 

Er zijn in NL genoeg normale en mannelijke homo's waar je het helemaal niet aan af ziet. 

Deze zouden rolmodel moten worden op de media.’ 

‘Probleem met Nederland in het laatste decennia is dat er onvoldoende gehandhaafd word 

op onze normen en waarden. Er word simpelweg onvoldoende opgetreden tegen asociaal 

gedrag en uitlatingen. Bepaalde groepen hebben geen respect voor de samenleving en 

"onze" levensstijl en dit tolereren wij. Dit zal van kwaad tot erger gaan.’ 

‘Het is niet alleen de bewuste aantijgingen, maar met name de onbewuste vooroordelen 

die onze maatschappij doorspekken. Mensen zijn zich niet bewust hoe heteroseksueel onze 

maatschappij is ingericht wat al bij de wieg begint. Jongens spelen met auto's, krijgen de 

kleur blauw en moeten 'stoer' zijn. De rest van het leven loopt langs de scheidslijn van 

man/vrouw. Heb je al een vriendin? Het is een 'gezonde' jongen want het kijkt naar 

meisjes, ga je trouwen? Heb je al kinderen? Overal om je heen wordt het heteroseksuele 

ideaal geprezen. Wat logisch is, aangezien dat de meerderheid is, maar het is voor de 

minderheid confronterend, omdat je altijd afwijkt! Elke dag opnieuw word je 

geconfronteerd met het feit dat je anders bent, dat je niet 'normaal' bent, ook al doen 

mensen dit onbewust.’ 
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De volgende vragen zijn alleen gesteld aan de mensen die in het onderzoek aangegeven 

hebben hetero te zijn, N = 22.519 

Als u eerlijk bent: hoe homotolerant bent u zelf?  

Geef uzelf een cijfer tussen de 0 (helemaal niet tolerant) en 10 (heel erg 

tolerant). 

Gemiddelde cijfer: 8,2 

 

Geef aan of u het eens of oneens bent met de volgende stellingen: 

 

‘Twee jongens die elkaar zoenen vind ik aanstootgevend.' 

Mee eens:   31% 

Mee oneens:   60% 

Weet niet / geen mening: 9% 

'Twee meiden die elkaar zoenen vind ik aanstootgevend.' 

Mee eens:   21% 

Mee oneens:   71% 

Weet niet / geen mening: 8% 

 

Welke van onderstaande stellingen is het meest op u van toepassing? 

'Ik heb over het algemeen moeite met homoseksualiteit':        72% 

'Ik heb alleen moeite met homoseksualiteit als het in het openbaar zichtbaar is': 23% 

'Ik heb geen moeite met homoseksualiteit':         4% 

Weet niet / geen mening:            1% 

'Het woord 'homo' gebruik ik wel eens als scheldwoord.' 

Mee eens:   24% 

Mee oneens:   73% 

Weet niet / geen mening: 3% 
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3. Holebi’s over acceptatie 
 

De volgende vragen zijn alleen beantwoord door deelnemers die in het onderzoek 

aangeven hebben homoseksueel, lesbisch, bi-seksueel of transgender te zijn, N = 1.638 

 

U heeft aangegeven dat u homoseksueel, bi-seksueel, lesbisch of trandsgender bent. 

Graag horen we van u of u al 'uit de kast bent', of niet. Uiteraard vult u dit anoniem in. 

Wat is op u van toepassing? 

Vrijwel iedereen in mijn omgeving weet het:      63% 

Sommige mensen in mijn omgeving weten het wel, sommige mensen niet: 20% 

De meeste mensen in mijn omgeving weten het niet:    14% 

Geen opgave:          3% 

Weet niet / geen mening:         0% 

 

Hoe vindt u dat het over het algemeen gesteld is met de homo-acceptatie in 

Nederland?  

Goed:    54% 

Niet goed:   44% 

Weet niet / geen mening: 2% 

Heeft u het afgelopen jaar negatief gedrag meegemaakt alleen vanwege uw 

seksuele geaardheid? 

Ja: 31% 

Nee: 69% 

 

Heeft u het afgelopen jaar één van onderstaande dingen wel eens meegemaakt, 

vanwege uw seksuele geaardheid? 

Ook als u alleen een vermoeden heeft dat het daardoor was, vul dan 'ja' in. U kunt 

meerdere antwoorden aankruisen. 

Ik ben uitgescholden / nageroepen: 26% 

Ik ben bespuugd: 15% 

 

 

 



 

 11 

Zijn er situaties waarin u het afgelopen jaar uw gedrag hebt aangepast om 

negatieve reacties over uw geaardheid te voorkomen? U kunt meerdere antwoorden 

aankruisen.  

Ja, in het openbaar (bv. op straat): 37% 

Ja, op het werk:    7% 

Ja, op de sportclub:    2% 

Ja, in privésituaties:    5% 

Ja, tijdens het uitgaan:   14% 

Nee:      54%   

Ervaart u zelf dat het negatieve gedrag tegen homo’s het afgelopen jaar is 

toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven? 

Toegenomen:   51% 

Ongeveer gelijk gebleven: 32% 

Afgenomen:   2% 

Weet niet / geen mening: 15% 

 

Wat maakt u zoal mee? En waaraan merkt u dat het negatieve gedrag toeneemt, 

afneemt of gelijk gebleven is?  

Hieronder een willekeurige selectie van de open antwoorden: 

 

‘Zolang er hier culturen en geloven zijn, die intolerant zijn naar homo's, is dat lastig uit te 

roeien. Ik weet dat er ook westerse geloven zijn die homo's niet accepteren, maar zijn 

vallen ons niet lastig, bespugen je niet, maken geen opmerking. Wij wonen zelf in een best 

christelijke omgeving en hebben nooit last. Lopen we in een moslimwijk in Rotterdam is 

het altijd gezeik.’ 

 

‘Bespuugd, bedreigd door Marokkaanse jongens in de tram. Meerdere malen uitgescholden 

op straat als ik samen met mijn vriend was. Dit gebeurd regelmatig, maar het went nooit.’ 

 

‘Bepaalde bevolkingsgroepen beschouw ik als gevaarlijk voor mijn veiligheid door hun 

uitspraken en gedrag.’ 

‘Blikken en opmerkingen als ik hand in hand loop, als we laten zien dat er liefde is in het 

openbare leven. Veel het scheldwoord homo / mietje op straat op de radio, tv, etc.’ 
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‘Christenen die niets van homo's moeten weten. Machomannen die grappen maken en/of 

afkeurend over homo's praten (walging).’ 

‘De grapjes over homo's worden weer scherper en harder. Veel allochtonen gebruiken het 

woord homo steeds meer als scheldwoord. Nederlanders zijn steeds minder openlijk 

tolerant.’ 

‘Het is onveiliger om op straat hand in hand te lopen of te zoenen met iemand van 

dezelfde sekse. Ook extravagant kleden zoals in de jaren 90 is niet meer veilig. Als ik naar 

een gay feest ga en mij extravagant kleed dan kleed ik mij binnen in de club om, achter 

gesloten deuren.’ 

‘Aangevallen op straat. Pesten door Marokkaanse jongetjes, vernielingen, enz. Weggepest 

bij een hockeyclub(keeper bij een hoog team). Ervaar geen enkele bescherming.’ 

 

‘Ach, typische achterbaks 'kat-in-het-donker-knijpen' gedrag van nieuwe buren of nieuwe 

collega's, die nog even testosteron gestuurd gedrag laten zien... Totdat wij in actie komen. 

Heerlijk om met een paar scherpe opmerkingen de collega's duidelijk te maken, dat juist 

zij zelf zich zielig gedragen. Heerlijk om met camerabeelden op de buren af te stappen en 

ze zo duidelijk te maken hoe ze zich gedragen. Leuk is het allemaal niet, maar wij zeggen 

liever, dat we geen saai leven hebben en zolang we alles kunnen navertellen zonder 

nieuwe littekens op te lopen, is het in orde.’ 

 

‘Marokkaans hangtuig hebben stenen door mijn voorruit gegooid, ze hebben me bespuugd 

toen ik boodschappen aan het doen was waarna ze zeiden dat ze wisten waar ik woon en 

dat ze me in elkaar zouden slaan. Na hier mee naar de politie te zijn gestapt raadden ze 

me af aangifte te doen omdat "de zaak wel erg dun is". Toen ik aan gaf toch aangifte te 

willen doen zeiden ze dat ik naar een ander kantoor moest. Toen ben ik kwaad 

weggegaan.’ 
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Geef aan of u het eens of oneens bent met de volgende stellingen: 

'Ik voel me in Nederland vrij om overal hand-in-hand over straat te lopen met 

mijn vriend(in).' 

Als u nu geen vriend(in) hebt, probeert u dan een voorstelling te maken en vul anders 

'weet niet / geen mening' in. 

Mee eens:   41% 

Mee oneens:   54% 

Weet niet / geen mening: 5% 

'Ik voel me in Nederland vrij om overal mijn vriend(in) een kus op de mond te 

geven.' 

Als u nu geen vriend(in) hebt, probeert u dan een voorstelling te maken en vul anders 

'weet niet / geen mening' in. 

Mee eens:   40% 

Mee oneens:   55% 

Weet niet / geen mening: 5% 

 

Waarom voelt u zich hier wel of niet vrij in? Licht hier uw antwoord toe.  

Hieronder een willekeurige selectie van de open antwoorden: 

 

‘Ik durf niet met mijn echtgenoot hand in hand over straat te lopen. Dit uit voorzorg dat er 

negatief op gereageerd wordt. Dat is in het verleden namelijk al eens gebeurd. Wij tonen 

in het openbaar geen enkele vorm van genegenheid voor elkaar uit angst voor problemen. 

Door alles wat er op dit moment gebeurd zijn we hier nog alerter op geworden.’ 

 

‘Als ik hand in hand zou lopen of mijn man een zoen op straat zou geven weet ik geheid 

dat daar trammelant van komt’   

‘Bang om aangevallen te worden of uitgescholden te worden.’  

‘Er zijn altijd mensen die kijken, luisteren etc. Ik ben al zo gewend, we zijn al 15 jaar 

samen, om me terughoudend op te stellen dat ik hier niet meer over nadenk/het normaal 

is geworden. Belachelijk eigenlijk. In het begin deed ik dit niet. Was ik heel vrij hierin en 

vond ook dat dit moest kunnen. Na een aantal negatieve ervaringen en het feit dat er 

altijd gekeken wordt heeft dit gewoon veel minder gemaakt/zorgt voor een ongemakkelijk 

gevoel.’ 
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‘Ik voel me vrij, omdat ik me vrij wil voelen.  Ik wil niet dat ik me anders ga voelen door 

negatieve zaken.  Ik zie hetero's vaak genoeg intiem zijn in het openbaar, dus ik mag dat 

verdorie ook.’  

‘Ik mag in Nederland hand in hand lopen en mij gelukkig prijzen dat het toegestaan is en 

vrij is om te doen. Maar of wij vrij zijn van enige discriminatie omdat we verliefd zijn dat 

betwijfel ik.’ 
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4. Canal Parade 

Eén van de hoogtepunten van de Gay Pride in Amsterdam is de Canal Parade. Tijdens de 

Canal Parade vaart een bonte stoet van boten door de Amsterdamse grachten om 

aandacht te vragen voor homo-acceptatie. 

Denkt u dat de Canal Parade vooral een positief of een negatief effect heeft op de 

acceptatie van homo's in Nederland, of maakt het weinig verschil? 

Vooral een positief effect:  16% 

Maakt weinig verschil: 43% 

Vooral een negatief effect: 33% 

Weet niet / geen mening: 8% 

 

Wordt uw eigen beeld van homoseksualiteit door de Canal Parade positief of 

negatief beïnvloed, of blijft het ongeveer hetzelfde? 

Positief:   9% 

Blijft ongeveer hetzelfde: 58% 

Negatief:   29% 

Weet niet / geen mening: 4% 

 

Waarom? Licht hier uw antwoord toe.  

Hieronder een willekeurige selectie van de open antwoorden: 

 

‘"...kijk even naar mij, alstublieft, want ik ben homo...en ik wil graag half naakt op een 

boot staan springen" is het motto. Moet dat nou? vraag ik mij dan af.’ 

 

‘Aan de ene kant lijkt het soms meer een 'Queens Pride' dan een Gay Pride op de Canal 

Parade. "Het voelt zoooo fabulous om zo helemaal jezelf te kunnen zijn! Oh my goodiebag, 

op deze dag is echt alles Gucci!". Die komen vooral veel in beeld, een soort van freak 

show. Aan de andere kant levert het een mooi kleurrijk feest op waarbij je in ieder geval 1 

keer per jaar zonder al teveel problemen hand in hand en zoenend door het land kunt.’ 

‘Aandachttrekerij. Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.’ 
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‘Zij springen eens per jaar uit de band, nou en. In Rotterdam hebben we sinds een paar 

jaar het zo genaamde Zomercarnaval. Men vindt het leuk en ze doen niemand kwaad, 

daar bij komt nog het is geen verplichting om er naar te kijken.’ 

‘Aanstellerig, over the top. Alsof alle homoseksuelen verschrikkelijke nichten zijn.’ 

‘De beelden zijn aanstootgevend dat bevorderd de acceptatie niet.’ 

‘Absoluut geen bezwaar tegen Canal Parade, wel tegen naakte mannen en vrouwen op die 

boten. Daar doen ze de acceptatie van de homobeweging geen goed mee.’ 

‘Zolang de focus veel te veel op bloot en leer en op heel veel travestie ligt (mede door de 

media) zullen veel mensen zich er niet in kunnen herkennen. Met extremen is niks mis, 

maar een beetje meer doorsnee "mensen" kan bij velen net het verschil maken van begrip 

en acceptatie.’ 

 

‘Zo'n stel halfnaakte hossende vrouw/mannen, moet dat nou echt? Ik vind het niet kunnen 

wat er allemaal onder de stenen vandaan kruipt. Nogmaals ik probeer ieder mens gelijk te 

behandelen maar du moment dat iemand zichzelf manifesteert als zijnde anders en zich op 

zo'n overdreven manier aan anderen opdringt, dat wekt bij mij enorme weerstand op.’ 

 

‘Zou eerder een negatief effect verwachten dan positief, echter, maakt niet veel uit per 

saldo. Bevestigt wel een beeld van feestbeesten, carnavalsvierders, etc. Een niet al te 

serieus te nemen groep mensen...’ 

‘Wat is de EDUCATIEVE waarde van de Canal Parade? Het mes snijdt aan twee kanten: 

voor de ene mens verhoogt het de irritatie en voor de andere mens geeft het 

(h)erkenning...  Gun ieder mens zijn/haar feestje, zolang je daar een ander maar niet mee 

lastig valt ;)’ 
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Bovenstaande vraag is ook gesteld aan 1.638 holebi’s die deelnamen aan het 

onderzoek, hieronder de uitslag: 

Denkt u dat de Canal Parade vooral een positief of een negatief effect heeft 

op de acceptatie van homo's in Nederland, of maakt het weinig verschil? 

Vooral een positief effect: 27% 

Maakt weinig verschil: 42% 

Vooral een negatief effect: 27% 

Weet niet / geen mening: 4% 

 

‘Ik heb er nooit iets van gemerkt dat mensen mijn om mijn geaardheid mij niet 

accepteren. En de Gay Pride? Stop met die onzin. Carnaval dat is het. Om juist dat 

soort evenementen te organiseren plaats de LGBT gemeenschap zich juist in een 

verdomhoek. Doe normaal en leef je leven.’ 

 

Veel mensen, ook Nederlanders, snappen niet dat het gaat om de essentie van dat 

je jezelf kunt zijn. Zelfs een middagje met schaarsgeklede mannen op een boot is 

al teveel. Op de vraag wanneer het slechts schaars geklede dames zijn is het geen 

probleem meer. Echt teleurstellend hoeveel mensen nog primitief denken 

Voor mensen die positief staan ten aanzien van homo acceptatie is dit een leuk 

feest. Bij mensen die negatief aankijken tegen homo's zal hun kijk bij dit gebeuren 

alleen maar donkerder worden. Voor homo's heeft het een zeer positieve 

uitwerking. Het laat zien dat we met velen zijn, het versterkt het gevoel van 

zekerheid.’  

‘Iets minder opzichtig laten zien dat je homo bent. De Canal Parade wekt 

weerstand op door overdrevenheid en is nadelig voor vele andere homo's die zich 

normaal gedragen.’ 

 

‘Tegen mensen die de canal parade maar niks vinden, zeg ik altijd 'je gaat toch ook 

niet negatiever over hetero's denken vanwege het jaarlijkse carnaval?' 
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Veiligheid 

Er is een groepering die heeft opgeroepen om aanslagen te plegen tijdens verschillende 

Gay Pride-evenementen in de wereld. In Istanbul is de Gay Pride eerder dit jaar afgelast 

uit veiligheidsoverwegingen. In Londen ging de Gay Pride eind juni wel door, maar werden 

er extra veiligheidsmaatregelen getroffen naar aanleiding van de aanslag in een gayclub in 

Orlando. Ook in Amsterdam zijn veiligheidsdiensten extra alert. 

In hoeverre bent u bang dat er een aanslag wordt gepleegd tijdens de Canal 

Parade in Amsterdam? 

Bang:    31% 

Niet bang:   55% 

Weet niet / geen mening: 14% 

 

Bezoek Canal Parade 

Het EenVandaag Opiniepanel ondervroeg ruim 1.200 mensen die dit jaar van plan waren 

de Canal Parade te bezoeken. De helft geeft vooralsnog aan dit gewoon doen, maar circa 

een derde (34%) is van plan niet meer te gaan vanwege het risico op een aanslag.  

 
 
 

 


