
 

Meningen van heteroseksuele mannen en vrouwen over de spraak van 
homoseksuele mannen en vrouwen 

Marjan Cosyns1, Ine Ginneberge1 & John Van Borsel1,2 
1Vakgroep Neus-, Keel-, Oorheelkunde & Logopedische – Audiologische Wetenschappen, Universiteit Gent 

2Veiga de Almeida University, Rio de Janeiro, Brazilië 

Inleiding 

Hoewel homoseksualiteit van alle tijden en van alle culturen is, wordt dit niet door iedereen geaccepteerd. In sommige landen wordt homoseksueel 

gedrag zelfs als een misdaad beschouwd. In Iran, Jemen, Mauritanië, Saoedi-Arabië, Soedan en de Verenigde Arabische Emiraten staat op 

homoseksualiteit de doodstraf. Levenslange gevangenisstraffen kunnen worden gegeven in Bangladesh, Bhutan, Guyana, de Maldiven, Nepal, 

Singapore en Oeganda. In België, daarentegen, is het sinds 1 juni 2003 als tweede land ter wereld (na Nederland) mogelijk dat twee personen van 

hetzelfde geslacht in het burgerlijk huwelijk treden. Of deze positieve attitude ook aanwezig is bij het grote publiek vormt het onderwerp van deze 

studie. 

Enquêteonderzoek 

Vragenlijst: 

 

 

 

 

 

Respondenten: 

 

Resultaten 

2 versies: ▪ m.b.t homoseksuele mannen 

▪ m.b.t. lesbische vrouwen 

3 onderzoeksvragen: ▪ mate van aanvaardbaarheid 

▪ te horen aan de spraak 

▪ bewust veranderen van de spraak 

1435 respondenten (Vlaanderen) 

- 80 onvolledige vragenlijsten 

- 10 niet-heteroseksuelen 

- 24 uit Limburg 

- 37 uit Vlaams-Brabant 

1284 respondenten (West-Vl., Oost-Vl. en Antwerpen) 

Over Totaal 

Homo’s Lesbiennes 

Geslacht Mannen 302 249 551 

Vrouwen 361 372 733 

Totaal 663 621 1284 

Provincie Totaal 

West-Vl. Oost-Vl. A’pen 

Groep 1 113 114 75 302 

2 124 137 100 361 

3 76 125 48 249 

4 98 187 87 372 

Totaal 411 563 310 1284 

1 = mannen over homoseksuele mannen, 2 = vrouwen over homoseksuele mannen, 3 = 

mannen over lesbische vrouwen, 4 = vrouwen over lesbische vrouwen. 

volkomen normaal en 

aanvaardbaar 

zeer afwijkend en niet 

aanvaardbaar 

51,2% 75% 

p<0,001 p<0,001 

Beïnvloedende factoren*: 

Hogere (minder aanvaarde) scores vinden we terug bij: 

1. Personen die nog nooit met een homoseksuele man of vrouw 

hebben gepraat; 

2. Mannen die homoseksuele mannen beoordelen; 

3. Oudere personen; 

4. Personen met lager onderwijs als hoogste diploma; 

5. Antwerpenaren en West-Vlamingen; 

6. Personen die geen homoseksuele man of vrouw kennen. 

 
Cave! Sommige variabelen vertonen een onderling verband. 

*Significante verschillen (p<0,05) resulterend uit een logistische regressie (forward LR) 

Conclusie 
▪ Ongeveer één derde van de respondenten vindt homoseksualiteit volkomen normaal en aanvaardbaar. 

▪ De meerderheid van de respondenten is van mening dat je aan een man kan horen dat hij homoseksueel is (↔ lesbiennes), doch homoseksuele 

mannen zouden hun spraak niet bewust veranderen. 


