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De context van homofoob geweld in de publieke ruimte – een etnografisch onderzoek in het centrum van Brussel 

1 EXECUTIVE SUMMARY 

Voorliggend rapport is gebaseerd op een etnografische casestudy over de context van 
homofoob geweld in de publieke ruimte, meer bepaald de holebi-buurt in het centrum van 
Brussel en de omliggende straten, die plaatsvond in 2013. 

Het meest zichtbare deel van de holebi-buurt blijkt niet enkel een homoseksueel territorium 
te zijn, maar ook het territorium van hoofdzakelijk blanke middenklasse mannen die 
beroepsactief zijn. De zichtbaarheid van deze groep mannen maakt hun potentieel 
slachtofferschap groter. Homofobe incidenten in de publieke ruimte blijken bovendien niet 
enkel een reactie te zijn op de zichtbare kenmerken van homoseksualiteit die bij de constructie 
van de holebi-buurt horen, maar ook op kenmerken van gender, leeftijd, veronderstelde socio-
economische status en etniciteit die het ‘gay’ imago in de buurt mee vormgeven. Dit imago 
draagt ook bij tot de exclusie van vrouwen en etnisch-culturele minderheden en tot specifieke 
vormen van homofoob geweld tegen deze groepen. Verschillende gebruikers van de holebi-
buurt, portiers en eigenaars van gay-bars zien personen van etnisch-culturele minderheden die 
niet gekend zijn in het milieu, als potentiële daders en de aanwezigheid van vrouwen trekt 
volgens hen potentiële daders aan. 

Participanten aan het onderzoek delen de publieke ruimte in het centrum van Brussel op in 
homofobie-veilige en homofobie–onveilige ruimtes op basis van waarneembare kenmerken 
van het publiek dat deze ruimtes gebruikt. Dit beeld van veilige en onveilige ruimtes verschilt 
sterk met de plaatsen waar incidenten van homofoob geweld in deze gevalstudie werkelijk 
plaatsvonden en valt samen met een sterke aanwezigheid van mensen die aan het mentaal 
daderprofiel van participanten voldoen. Vooral op de plaats waar een heteroseksistische ruimte 
grenst aan een homoseksuele ruimte, wordt het risico hoog ingeschat. Concrete gevallen van 
homofoob geweld vonden echter vooral in de holebi-buurt of in en rondom gay-bars of –clubs 
buiten de holebibuurt plaats. De Anspachlaan, die als grenszone gezien wordt, kwam op de 
tweede plaats en ‘heteroseksistische’ ruimtes zoals de Marollen en de Anneessensbuurt 
kwamen op de laatste plaats De lagere prevalentie van concrete geweldervaringen in 
‘heteroseksistische’ ruimtes en een hogere prevalentie in als homofobie-veiliger gepercipieerde 
ruimte, kan deels verklaard worden door het aanpassingsgedrag van participanten in de als 
homofobie-onveilig gepercipieerde ruimten. 

Participanten omschrijven homofobie-veilige heteroseksuele ruimtes als ruimtes waar meer 
blanken, vrouwen en politie in het straatbeeld aanwezig zijn. In het centrum van Brussel betreft 
het winkelzones die een kapitaalkrachtig publiek aantrekken en toeristische zones. Omdat hier 
ook ’s avonds meer vrouwen en politie op straat aanwezig zijn dan in de omringende buurten, 
worden deze zones vooral ’s nachts als gevaarlijk ervaren. Opvallend is dat de meeste gevallen 
van fysiek homofoob geweld net in deze zone plaatsvonden en dat ook andere vormen van 
geweld er dikwijls plaatsvonden. De holebi-buurt wordt als de meest homofobie-veilige buurt 
gezien omdat holebi’s er in de meerderheid zijn en omdat er een politie-commissariaat in de 
wijk gelegen is. Ook lesbische vrouwen en homomannen van etnisch-culturele minderheden 
voelen zich het veiligst binnen de holebi-buurt, maar zij ervaren er nog steeds een risico op 
specifieke vormen van homofoob geweld. Vrouwen vonden het risico op seksistisch en seksueel 
getint verbaal en psychisch lesbofoob geweld er groot. Mannen van etnisch culturele 
minderheden vonden het risico op racistisch en seksueel verbaal en psychisch homofoob 
geweld groot. Holebi’s van etnisch-culturele minderheden ervoeren de aanwezigheid van politie 
in de buurt dikwijls niet als beschermend. 

 

 3  
 
 



De context van homofoob geweld in de publieke ruimte – een etnografisch onderzoek in het centrum van Brussel 

In de meeste gevallen van homofoob geweld was het contact tussen dader en slachtoffer een 
toevallige ontmoeting tussen onbekenden. Geweld werd gepleegd in het voorbijgaan, vanuit 
een voertuig of door een groepje dat al aanwezig was in de publieke of semi-publieke ruimte 
op het moment dat het slachtoffer daar aankwam. De meeste participanten interpreteerden 
de situaties waarin homofoob geweld ontstond ook eerder als toevallig, ‘de verkeerde 
persoon op de verkeerde plaats en tijdstip’. Het idee dat bendes zich bewust bezig zouden 
houden met gay-bashing was nauwelijks aanwezig. De opdeling van de publieke ruimte in 
homofobie-veilige en –onveilige zones op basis van interpretaties van zichtbare kenmerken is 
voor participanten een manier om vat te krijgen op de situatie. Voor velen is 
zichtbaarheidsmanagement de enige manier om toevallig en daardoor moeilijk voorspelbaar 
homofoob geweld te voorkomen. 

Daders van homofoob geweld tegen participanten waren bijna uitsluitend mannen. Blanke 
mannen die slachtoffer waren van verbaal en psychisch geweld beschreven voornamelijk 
mannen met een Arabisch uiterlijk en op de tweede plaats mannen met een Europees1 uiterlijk. 
Daders van verbaal en psychisch geweld tegen niet-blanke mannen waren in de eerste plaats 
mannen met een Europees uiterlijk. Daders van verbaal en psychisch geweld tegen vrouwen 
waren voornamelijk mannen met een Europees uiterlijk. Bij fysiek geweld tegen niet-blanke 
mannen kwamen daders met een Arabisch uiterlijk op de eerste plaats, bij alle andere groepen 
andere mannen met een niet-Europees uiterlijk. Daders van materieel geweld waren even vaak 
mannen met een Arabisch uiterlijk als mannen met een ander niet-Europees uiterlijk. De 
gevallen van seksueel geweld, beide tegen vrouwen, werden door mannen met een met een 
Europees uiterlijk/taal gepleegd. De geschatte leeftijd van daders ligt meestal tussen 14 en 35 
jaar. Daders zijn even vaak alleen als in een kleine groep. Fysiek geweld werd vaker door 
daders in groep gepleegd dan door daders alleen. Materieel, verbaal, psychisch en seksueel 
geweld waar seksuele avances of seksistische opmerkingen mee gepaard gaan, werden meestal 
door daders alleen gepleegd. Het daderprofiel dat uit deze beschrijvingen gehaald kan worden, 
is genuanceerder dan het mentaal daderprofiel dat participanten hadden. Dit mentaal 
daderprofiel is gebaseerd op de interpretatie van een selectie van waarneembare kenmerken. 
Potentiële daders zijn volgens participanten mannen, moslims, Arabische mannen, Noord-
Afrikanen, meestal Marokkanen. Ze zijn heteroseksueel of niet-geoute homo’s. In de eerste 
plaats gaat het om groepjes jongeren, meestal Marokkaanse hangjongeren met een lage socio-

1 Met ‘Europees’ verwijzen we naar de EU-15 landen. Deze indeling werd gekozen op basis van de 
percepties van participanten, waarin mensen met een migratiegeschiedenis in de nieuwe EU-landen en 
daarbuiten als ‘vreemdelingen’ of ‘migranten’ worden beschouwd terwijl mensen van binnen de EU-15 
hier niet toe behoren. Als naar etniciteit verwezen wordt bij homofoob geweld in de publieke ruimte gaat 
het om de ‘Europees’ uitziende meerderheid of om ‘zichtbare minderheden’. Mensen met een ‘Arabisch’ 
uiterlijk of een Arabisch klinkende taal vormen de meest vermelde zichtbare minderheid. Met de term 
‘Arabisch’ wordt verwezen naar mensen met een veronderstelde migratie-achtergrond in Noord- Afrika 
of het Midden-Oosten. Zo kan een autochtone Belg met een donkere huidskleur als ‘Arabisch’ 
omschreven worden, een grote blanke Nederlander als een Pool en een blonde Turk als ‘Europees’. 
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economische status. Als het om andere buitenlanders gaat, zijn het in de eerste plaats mensen 
die recent uit de nieuwe EU-landen naar België kwamen, voornamelijk Bulgaren en Roemenen. 

Genderverhoudingen spelen een centrale rol in de context van homofoob geweld in de publieke 
ruimte. De dominante (heteroseksuele) genderorde wordt in de publieke ruimte 
gesymboliseerd door genderexpressies Genderexpressies die als afwijkend van de norm worden 
gepercipieerd, symboliseren volgens de participanten voor daders de homoseksualiteit van het 
slachtoffer en diens minderwaardige status binnen de genderorde. De rolpatronen van de 
dominante genderorde worden in grote mate overgenomen door holebi’s, waardoor ze ook 
homofoob psychisch en verbaal geweld binnen het holebi-milieu veroorzaken. Aanleidingen 
voor homofoob geweld in de publieke ruimte zijn volgens participanten door de dader  
gendernonconforme genderexpressies. Slachtoffers van homofoob geweld beschrijven 
inderdaad dat hun homoseksualiteit op het moment van het incident meestal duidelijk 
waarneembaar was of afgeleid kon worden door gendernonconform gedrag of uiterlijk of 
doordat het slachtoffer zich in de buurt van of in homoseksuele publieke ruimtes bevond. Deze 
door de dader als ‘homoseksueel’ geïnterpreteerde kenmerken hebben niet enkel te maken 
met seksuele oriëntatie en gepercipieerde mannelijkheid en vrouwelijkheid, maar ook met 
huidskleur, geschatte leeftijd en veronderstelde socio-economische status. In de context van 
homofoob geweld in de publieke ruimte veranderen deze kenmerken in een vorm van gender-
expressie. Ze symboliseren homoseksualiteit of een bepaald ‘soort’ holebi. Op die manier 
worden aanleidingen van specifieke vormen van homofoob geweld gevormd door zichtbare 
tekenen die naast expressies van seksuele oriëntatie dikwijls ook een expressie zijn van 
ongelijke sociale relaties zoals gender, etniciteit, leeftijd en socio-economische status. Holebi’s 
worden dan bijvoorbeeld aangevallen als ‘rijke homoman’, als ‘jonge lesbische vrouw’, als 
‘jonge homoman van een etnisch-culturele minderheid’, als ‘oude homoman’. Deze analyse van 
de betekenissen van genderexpressies brengt een beter begrip van de  context van homofoob 
geweld. Bij concrete geweldervaringen van participanten, werden homofobe agressies immers 
dikwijls gemotiveerd door meerdere gronden van discriminatie. 

Homofoob geweld in de publieke ruimte wordt volgens participanten meer gepleegd door 
mensen met een lage socio-economische status omdat dit voor hen één van de weinige 
middelen is om een mannelijke status te bereiken. Mensen met een lage socio-economische 
status zouden zich sterker identificeren met de traditionele waarden van de eigen groep dan 
met de bredere samenleving en ook vatbaarder zijn voor religieuze radicalisering, waarvan 
homofoob geweld een expressie kan zijn. Participanten verwijzen ook dikwijls naar de etniciteit 
van daders als achterliggende verklaring voor homofoob geweld. De etniciteit die zij beschrijven 
is echter bijna uitsluitend de etniciteit van meestal jonge mannen van etnisch-culturele 
minderheden met een lage socio-economische status. Leeftijd speelt in combinatie met de 
andere sociale relaties een belangrijke rol. Zowel gepercipieerde leeftijd van dader of 
slachtoffer als kenmerken die eigen zijn aan bepaalde levensfasen, geven homofoob geweld 
vorm.  

Participanten identificeren triggers voor homofoob geweld die zowel met het mentaal 
daderprofiel als met gepercipieerde gender-expressie van slachtoffers verbonden werden. Deze 
triggers zijn socio-economische frustratie, materieel gewin, onzekerheid, zelfverdediging, 
seksueel verlangen, tijdverdrijf, een morele shock en de nood om het eigen territorium te 
verdedigen. Homofoob geweld wordt volgens hen gefaciliteerd door straatcultuur, 
groepsdynamieken, een jonge leeftijd en middelengebruik. Het is een vorm van empowerment 
voor daders omdat het bijdraagt tot een beter zelfbeeld, dient als een bewijs van de eigen 
mannelijkheid voor zichzelf en voor anderen, de morele superioriteit van de eigen groep 
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bevestigt of bijdraagt tot materieel gewin. Homofoob geweld door blanke mannen wordt 
doorgaans toegeschreven aan hun individuele psychische toestand, homofoob geweld door 
niet-blanke mannen wordt in verband gebracht met hun etniciteit en socio-economische positie 
als groep.  

De constructie van de publieke ruimte, het mentaal daderprofiel van participanten en triggers, 
aanleidingen en verklaringen die participanten geven voor homofoob geweld interageren met 
de werking van instituties.  

Zo draagt de aandacht in de media voor homofoob geweld volgens participanten enerzijds bij 
tot de bespreekbaarheid ervan en houdt zij het thema op de politieke agenda. Anderzijds houdt 
zij stereotiepe denkbeelden met betrekking tot homofoob geweld in stand en vergroot het 
onveiligheidsgevoel. De media zouden een vertekend beeld van de problematiek geven door 
hun focus op fysiek geweld en homofoob geweld in de publieke ruimte. De LGBT verenigingen 
zouden volgens medewerkers en andere participanten een gebrekkige kennis van specifiek 
homofoob geweld tegen lesbische vrouwen en holebi’s van etnisch-culturele minderheden mee 
in stand houden. Sensibilisering zou bovendien net die doelgroepen die er het meest nood aan 
hebben te weinig bereiken.  

Politieke organisatie speelt een belangrijke rol in de constructie van de publiek ruimte en wordt 
ook aangehaald als een belangrijke achterliggende verklaring voor homofoob geweld. De 
verhoogde zichtbaarheid van de holebi-buurt, die een belangrijke rol speelt in het ontstaan van 
homofoob geweld in de publieke ruimte, is mede het resultaat van een verbeterd legaal kader 
voor holebi’s en van ingrepen van de lokale politiek in de holebi-buurt. Participanten evalueren 
de politieke aandacht voor homofoob geweld als positief. Vooral andere beleidsdomeinen 
zoals werkgelegenheid en integratie zien zij als problematisch. Doordat economische 
maatregelen in de eerste plaats mensen met een lage socio-economische status treffen, groeien 
frustraties en verlaagt de drempel om geweld te plegen. De politieke cultuur in België is volgens 
verschillende participanten sterk gericht op gemeenschappen en waarden van deze 
gemeenschappen. Participanten zien het terugplooien op eigen waarden, zowel door de 
etnische meerderheid als door etnische minderheden als een belangrijke achterliggende 
verklaring voor verschillende vormen van homofoob geweld. Het vertrouwen van participanten 
in de politie, in het bijzonder de politie in het centrum van Brussel met hun commissariaat in de 
Kolenmarktstraat, is groot. Participanten beschouwen dit als ‘hun commissariaat’. Nochtans 
werd het contact met de politie bij concrete incidenten van homofoob geweld meestal als zeer 
negatief ervaren en ging het in de meeste gevallen om politie die deel uitmaakte van de 
wachtdienst op het commissariaat van de Kolenmarkt. Slachtoffers vermeldden meermaals dat 
negatieve of homofobe ervaringen met instellingen in de nasleep van een homofoob incident 
de negatieve impact van het geweld vergroten.  

Het ‘gay’ imago dat zichtbaar is in de wijk en als dusdanig herkend wordt door buitenstaanders, 
is ten dele een commerciële creatie en wordt in elk geval mee in stand gehouden door de lokale 
economie. De beperkte aanwezigheid van vrouwen en etnisch culturele minderheden in de gay-
bars, is volgens participanten deels te verklaren door genderverschillen en etnische verschillen 
in het economisch systeem. Door hun minderheidspositie en beperkte herkenbaarheid, maken 
deze groepen minder homofoob geweld mee door outsiders maar zijn zij vaker slachtoffer van 
homofoob geweld binnen het milieu. Participanten beschouwen de systematische achterstelling 
op de arbeidsmarkt van bepaalde groepen als een element dat bijdraagt tot homofoob geweld. 
De aanpak van de economische crisis maakt deze situatie volgens verschillende participanten 
alleen erger. 
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De betekenissen die mensen geven aan zichtbare kenmerken van daders zoals huidskleur en 
leeftijd vormen de context van homofoob geweld. Deze betekenisgeving wordt steeds bepaald 
door opvattingen met betrekking tot verschillende sociale relaties en wordt beïnvloed door de 
werking van verschillende instituties. Door aandacht te hebben voor minder zichtbare 
intersecties die mee de context vormen van homofoob geweld in de publieke ruimte, draagt dit 
onderzoek bij tot een meer inclusieve definitie van homofoob geweld en een beter begrip van 
homofoob geweld tegen alle holebi’s. 
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2 INLEIDING 

Kwalitatief onderzoek in Europese grootsteden naar de context waarin publiek homofoob 
geweld plaatsvindt, is schaars. In België werd wel een aanzet gegeven voor de Brusselse context 
(Poelman & Smits, 2007). Gelijke Kansen Vlaanderen gaf opdracht voor een etnografische 
gevalstudie naar de context van homofoob geweld in de publieke ruimte, omdat het een 
genuanceerd beeld van de problematiek noodzakelijk acht in de strijd tegen homofoob geweld. 
Deze gevalstudie in het centrum van Brussel wil begrijpen welke sociale interacties en 
betekenisgeving de context vormen van homofoob geweld en op welke manier deze aanleiding 
geven tot en ontstaan naar aanleiding van homofoob geweld. Bijzondere aandacht gaat hierbij 
naar de intersectie van seksuele oriëntatie en gender als belangrijke elementen in de 
constructie van homofoob geweld. Dit rapport vormt de neerslag van het onderzoek. 

Graag willen wij iedereen die mee heeft gewerkt aan dit onderzoek bedanken. Zonder de 
vriendschap van de mensen die mij keer op keer mee op sleeptouw namen in de holebi-buurt, 
de medewerking van handelaars, buurtbewoners, barmannen en portiers, de openheid van 
bezoekers van de wijk om tooggesprekken aan te gaan met een volstrekt onbekende en de 
moed van slachtoffers van homofoob geweld om hun verhaal te delen, was dit onderzoek niet 
mogelijk geweest. Wij bedanken ook de volgende organisaties voor hun bijdrage aan dit 
onderzoek: Magenta, Garance, Merhaba, Alias, Tels Quels, Tel Quels Jeunes, Genres Pluriels, 
Outrage!, Massimadi, Pink +, Coordination Orientations Sexuelles et Identités de Genres 
Amnesty International Belgique Francophone, Rainbow Cops, het Regenbooghuis, çavaria, 
buurtwinkel Anneessens, Maison de quartier Buanderie, Maison des Femmes, Habitat et 
Rénovation, Boule de neige en AMO Comète. Zij hielpen mee dit onderzoek richting te geven. 
Daarnaast danken wij ook de politie van het commissariaat Kolenmarkt, de Brusselse 
preventiedienst vzw Bravvo, straathoekwerk JES vzw, en het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen en Racismebestrijding om ons te helpen tijdens de verkennende fase van het 
onderzoek. Wij danken Gelijke Kansen Vlaanderen, de opdrachtgever van dit onderzoek, voor 
de interesse in een genuanceerde kijk op de problematiek van homofoob geweld, Universiteit 
Antwerpen voor de wetenschappelijke omkadering en de leden van de stuurgroep voor de 
opvolging van dit project. 

Een eerste hoofdstuk van voorliggend rapport vat samen wat er in de bestaande 
onderzoeksliteratuur geschreven is over homofoob geweld in de openbare ruimte. Deze 
literatuur wordt eerst gekaderd in de bredere context van geweld in de stedelijke publieke 
ruimte en van gender-gerelateerd geweld. Daarna volgt een beschrijving van wat homofoob 
geweld is, wat de impact ervan op slachtoffers is, wat de omvang van het probleem is en wie de 
slachtoffers en de daders zijn. Dan komt de context van homofoob geweld in de publieke ruimte 
aan bod, waarin zowel de situatie waarin homofoob geweld plaatsvindt als mogelijke 
denkbeelden die eraan ten grondslag liggen en concrete aanleidingen beschreven worden. 

Het tweede hoofdstuk is een korte beschrijving van aspecten in de Brusselse context die 
relevant zijn als achtergrondkennis voor een gevalstudie over homofoob geweld in het 
stadscentrum van Brussel. Eerst komt de sociale demografie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest aan bod, daarna stedelijke veranderingsprocessen in het Brusselse stadscentrum.  

Hoofdstuk drie beschrijft en verantwoordt het onderzoeksopzet en de gebruikte methodologie. 
Eerst wordt het onderzoek geplaatst binnen de traditie van de publieke etnografie. Vervolgens 
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wordt de keuze voor een etnografische gevalstudie gemotiveerd en worden belangrijke 
aspecten van een etnografische methodologie beschreven. Dan volgt een beschrijving van het 
analytisch kader en van de gebruikte methoden voor verzameling, registratie en verwerking van 
de data. Daarna worden de afbakening van het onderzoeksterrein, de selectie van participanten 
en de samenstelling van de onderzoekspopulatie toegelicht.  

Een vierde hoofdstuk bevat de resultaten van het onderzoek naar de context van homofoob 
geweld in en rondom de holebi-buurt. Eerst wordt de context van het onderzoeksterrein en van 
persoonlijke ervaringen met homofoob geweld geschetst en worden berichten over homofoob 
geweld en acties van politiek en middenveld naar aanleiding ervan beschreven. Daarna volgt 
een analyse van de ‘gepercipieerde’ context. Deze ontstaat in de interactie van de 
betekenisgeving van participanten met de eerder beschreven context van homofoob geweld.  

Onze beschrijving van de ‘gepercipieerde’ context vertrekt vanuit de perceptie van de directe 
context van homofoob geweld. Eerst komt de sociale constructie van de publieke ruimte op het 
onderzoeksterrein aan bod. Daarna wordt de perceptie van de directe context van homofoob 
geweld verder uitgewerkt: wat beschouwen zij als homofoob geweld? Wie zijn potentiële 
slachtoffers? Hoe ontstaat een conflict en wat zijn triggers die de dader aanzetten tot het 
plegen van homofoob geweld? Percepties met betrekking tot de achterliggende context van 
homofoob geweld komen als laatste aan bod. Deze vormen het betekenisgevend kader van 
participanten voor de context van homofoob geweld en geven mee vorm aan de sociale 
interacties in de publieke ruimte. Het gaat dan zowel om hun perceptie van de invloed van 
politieke en economische organisatie en de rol van het middenveld en de media als om de 
perceptie van de rol van genderverhoudingen, etniciteit, socio-economische machtsrelaties en 
verhoudingen die beïnvloed worden door leeftijd. 
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3 LITERATUUROVERZICHT 

Dit literatuuroverzicht vat samen wat er in de bestaande onderzoeksliteratuur geschreven is 
over homofoob geweld tegen (vermeende) holebi’s in de openbare ruimte. Deze literatuur 
wordt geplaatst in de bredere context van geweld in de stedelijke publieke ruimte en van 
gender-gerelateerd geweld aangezien genderverwachtingen een belangrijke rol spelen bij 
geweld tegen holebi’s in de publieke ruimte. Onderzoek naar huiselijk en intrafamiliaal geweld 
wordt hier buiten beschouwing gelaten.  

3.1 GEWELD IN DE OPENBARE RUIMTE 

Publiek geweld wordt hier gedefinieerd als geweld dat zich op straat en in semi-publieke 
ruimten afspeelt. Publiek geweld gebeurt dus tussen bekenden en onbekenden op straat en in 
de semi-publieke ruimte (Lünnemann & Bruinsma, 2005). Onderzoek in verschillende 
Nederlandse politiezones toont aan dat de meeste incidenten van publiek geweld voorkomen in 
de woonomgeving, het verkeer of het uitgaansleven (Loef, Heijke, & van Dijk, 2010; Lünnemann 
& Bruinsma, 2005). De Belgische Veiligheidsmonitor geeft geen informatie over locaties en 
tijdstippen (Veiligheidsmonitor 2008-2009). Hoewel de gemiddelde leeftijd van daders 26 jaar 
is, is de jongste leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar sterker gerepresenteerd. Bij deze categorie van 
daders speelt de peer-group een belangrijke rol bij het plegen van geweld (Lünnemann & 
Bruinsma, 2005). Uit Belgisch slachtofferonderzoek blijkt dat het bij meer dan 89% van de 
daders om mannen gaat. Meer dan een vijfde van de daders van publiek geweld zijn jongeren 
en 48% zijn mannen wiens leeftijd niet vermeld werd (Pieters, Italiano, Offermans, & Hellemans, 
2010). 

3.2 GENDER EN GEWELD IN DE OPENBARE RUIMTE 

3.2.1 GENDER 

‘Gender’ staat voor de sociale constructie van mannelijkheid en vrouwelijkheid, die onderhevig 
is aan verandering en kan variëren naargelang de context (Jackson & Scott, 2002). De 
genderorde is een waardensysteem dat voorschrijft wat vrouwelijke en mannelijke 
gedragingen, attitudes en beelden zijn. Het zijn de mannelijke en vrouwelijke stereotypes en 
genderrolverwachtingen, die binnen de samenleving als vanzelfsprekend worden gezien 
(Bourdieu, 1998; Franklin, 1998; Mason, 1993; Parrott, 2008). Binnen de huidige genderorde 
worden twee seksen geconstrueerd: man en vrouw. Bovendien worden zij als heteroseksuele 
lichamen geconstrueerd (Butler & Halsema, 2000).  

De constructie van gender is een proces dat ontstaat door de herhaling van normen (Butler & 
Halsema, 2000). Deze gendernormen ontstaan in de intersectie van gender met andere sociale 
dynamieken zoals klasse, etniciteit, leeftijd en nationaliteit (Jackson & Scott, 2002; 
Messerschmidt, 2012). De genderidentiteit is geen simpele afgeleide van geïnstitutionaliseerde 
gendercategorieën, maar wordt in elke nieuwe setting heruitgevonden en geherformuleerd 
(Connell, Hearn, & Kimmel, 2005). Omdat de constructie van gender enkel kan bestaan door 
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begrenzing, selectie en uitsluiting van wat buiten de constructie valt, moet het afwijkende als 
noodzakelijke constructie en constante uitdaging van de (symbolische) hegemonie beschouwd 
worden. In de herhaling kan de constructie ondermijnd worden en kunnen de bestaande 
normen in crisis geraken (Butler & Halsema, 2000). Ondanks de verschillende invullingen van 
gender naargelang de context vallen enkele – daarom niet als essentieel en onveranderlijk te 
begrijpen – constanten op, namelijk de hiërarchische relatie tussen mannen en vrouwen 
(Jackson & Scott, 2002) en heteronormativiteit als instrument om de genderdichotomie te 
bewaken (Franklin, 1998). Gender is een vorm van hegemonie (Butler & Halsema, 2000).  

3.2.2 DE CONSTRUCTIE VAN MANNELIJKHEID 

Het belang van hegemonie – het culturele, institutionele en morele overwicht van een bepaalde 
constructie die iedereen aanzet tot consensus en aanpassing – in genderrelaties wordt 
verduidelijkt in de theorievorming rond ‘hegemonic masculinities’ (Connell & Messerschmidt, 
2005;  Messerschmidt, 2012). Mannelijkheid is een constructie die verschilt naargelang de 
context en eenzelfde persoon kan meerdere vormen van mannelijkheid onderschrijven, 
afhankelijk van de situatie waarin hij zich bevindt. Daarom wordt er gesproken over 
‘masculinities’ (Messerschmidt, 2012). Bepaalde patronen van mannelijkheid zijn in een 
gegeven context echter meer geassocieerd met autoriteit en macht. Deze 
mannelijkheidspatronen zijn ‘hegemonic masculinities’ (Connell & Messerschmidt, 2005). 
Hegemonische mannelijkheid is de geïnstitutionaliseerde vorm van mannelijkheid die een 
hiërarchische relatie tussen mannen en vrouwen, mannelijkheid en vrouwelijkheid en tussen 
mannen onderling vooropstelt en legitimeert. De geïnstitutionaliseerde, normatieve vorm van 
vrouwelijkheid, de ‘emphasized femininity’, is steeds een aan de hegemonische mannelijkheid 
complementaire en ondergeschikte vrouwelijkheid (Messerschmidt, 2012).  

Hegemonische mannelijkheid wordt doorgaans aanvaard als norm en marginaliseert 
alternatieve vormen. Niet-hegemonische vormen van mannelijkheid en alle vormen van 
vrouwelijkheid zijn ondergeschikt aan de ‘hegemonic masculinity’. Hegemonische mannelijkheid 
krijgt nochtans slechts betekenis door haar relatie tot ‘emphasized femininity’ en tot niet-
hegemonische mannelijkheidspatronen (Connell & Messerschmidt, 2005; Messerschmidt, 
2012). Een mannelijkheidspatroon blijft slechts hegemonisch in zoverre het de spanningen die 
deze genderrelaties met zich meebrengen, kan opvangen. Niet-hegemonische 
mannelijkheidspatronen kunnen in de genderorde opgenomen worden of actief onderdrukt 
worden om de hegemonie te bewaren. Vaak komen beide strategieën samen voor (Connell & 
Messerschmidt, 2005). 

3.2.3 GEWELD, GENDER EN MACHTSRELATIES 

Het culturele, institutionele en morele overwicht van hegemonische mannelijkheid binnen de 
genderorde valt niet zomaar gelijk te stellen met dominantie en geweld (Connell & 
Messerschmidt, 2005). Het is slechts een van de vele manieren om gender en mannelijkheid tot 
stand te brengen (DeKeseredy & Schwartz, 2005; Messerschmidt, 1997). Gendergerelateerd 
geweld vereist een sociale setting waarbinnen de plaats in de genderorde als belangrijk wordt 
ervaren (Messerschmidt, 1997). De beslissing tot het gebruiken van geweld wordt beïnvloed 
door de interactie van genderrelaties met andere machtsrelaties zoals etniciteit en sociale 
klasse die de manieren om toegang tot een mannelijke identiteit te krijgen, structureren 
(DeKeseredy & Schwartz, 2005; Messerschmidt, 1997). Het gebruik van geweld kan begrepen 
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worden als ‘gestructureerde actie’, waarbij sociale structuren worden gerealiseerd door sociale 
actie en tegelijk de bestaansvoorwaarde voor sociale actie zijn. Een persoon geeft door het 
gebruik van geweld vorm aan de genderorde en genderorde als sociale structuur is de 
bestaansvoorwaarde voor dit geweld (Messerschmidt, 1997). 

3.2.4 GENDERVERHOUDINGEN IN PUBLIEK GEWELD  

Uit de nationale enquête naar geweld tegen vrouwen die in 2000 in Frankrijk afgenomen werd 
(Jaspard, 2005), blijkt dat mannen vaker het slachtoffer zijn van geweld in de stedelijke publieke 
ruimte. Bij geweld tegen vrouwen gaat het meestal om seksueel getint geweld (Condon, Lieber, 
& Maillochon, 2005). Ook uit Belgisch cijfermateriaal blijkt dat mannen vaker het slachtoffer van 
geweld in de openbare ruimte zijn dan vrouwen. Mannen krijgen er twee keer meer te maken 
met fysiek geweld. Bij diefstal met (dreiging van) geweld is het verschil tussen mannen en 
vrouwen kleiner en verbaal geweld overkomt mannen en vrouwen even vaak (Pieters et al., 
2010; Van Hove, Reymenants, Bailly, & Decuyper, 2011). Vrouwen worden vaker achtervolgd op 
straat en zijn vaker het slachtoffer van seksuele agressie. Deze laatste vorm van agressie blijft 
echter zeer uitzonderlijk. Daders zijn meestal mannen en jongens en mannen blijken over het 
algemeen ook ernstiger geweld te plegen dan vrouwen.  

Bij gendergerelateerd geweld tegen vrouwen in de publieke ruimte gaat het meestal om 
seksuele intimidatie. Seksuele intimidatie omvat alle vormen van seksistisch geweld waarbij 
geen fysiek geweld gebruikt wordt (Pieters et al., 2010). Bij seksuele intimidatie gaat het in de 
eerste plaats om een inbreuk op de privacy van vrouwen. Deze vorm van geweld geeft vrouwen 
de boodschap dat ze omwille van hun vrouw-zijn ook verondersteld worden publiek 
toegankelijk en beschikbaar te zijn of dat zij net gendernormen overschrijden, alleen al door 
hun fysieke aanwezigheid op een door mannen gedomineerd terrein (Grant Bowman, 1993). De 
meeste vrouwen worden in de loop van hun leven wel eens op een intimiderende manier 
benaderd omwille van hun vrouw-zijn: ze krijgen seksistische opmerkingen of beledigingen over 
zich heen, ze worden aangeraakt, betast of bekeken, worden achtervolgd of geconfronteerd 
met exhibitionisme. Hoewel ook fysiek gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen in de 
publieke ruimte een realiteit is, gaat het bij publiek geweld tegen vrouwen in de eerste plaats 
om symbolisch en psychologisch geweld (Condon et al., 2005). Niet de prevalentie van gender-
gerelateerd geweld tegen vrouwen in de publieke ruimte is problematisch, maar wel de 
gegenderde aard van het geweld en de vergaande gevolgen voor de bewegingsvrijheid van 
vrouwen (Condon et al., 2005).  

Geweld in de publieke ruimte tegen holebi’s lijkt in grote lijnen hetzelfde patroon te vertonen. 
Ook over homofoob geweld is geweten dat daders en slachtoffers meestal mannen zijn en dat 
lesbische vrouwen vaker slachtoffer zijn van verbaal, psychisch en seksueel geweld dan van 
fysiek geweld (Schuyf & Felten, 2011). Zowel het feit dat daders meestal mannen zijn als de 
keuze van daders voor holebi’s als doelwit kunnen verklaard worden vanuit de heersende 
genderverhoudingen, meer bepaald vanuit de constructie van mannelijkheid (DeKeseredy & 
Schwartz, 2005; Messerschmidt, 1997). Geweld is dan een expressie van bestaande 
genderrelaties of een reactie op een verstoring van de dominante verhoudingen binnen de 
genderorde. De dader wil bestaande grenzen en hiërarchieën bevestigen, waarbij mannen 
macht uitoefenen over vrouwen, heteroseksualiteit de norm is en de gendernormen die hieruit 
voortvloeien gerespecteerd dienen te worden (Gardner, 1995; Tomsen & Mason, 2001). 
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3.3 HOMOFOOB GEWELD 

3.3.1 EEN DEFINITIE 

Homofoob geweld vertoont verschillende gelijkenissen met geweld tegen vrouwen in de 
publieke ruimte omdat de gendernormen van de dader ook bij homofoob geweld vaak direct of 
indirect in het spel zijn (Tomsen & Mason, 2001). Het omvat alle vormen van geweld waarbij de 
(vermeende) seksuele voorkeur van het slachtoffer een duidelijke rol speelt. Slachtoffers zijn 
dus niet per definitie holebi want ook hetero’s kunnen door daders als homoseksueel 
gepercipieerd worden (Buijs, Hekma, & Duyvendak, 2009; Mason, 1993). Geweld gaat vaak 
gepaard met antihomoseksuele uitspraken en de seksuele geaardheid wordt afgeleid uit 
zichtbare symbolen zoals handelingen, kledij of de plaats waar slachtoffers zich bevinden 
(Herek, 2002a; Herek, 2009; Herek, Gillis, & Cogan, 1997). 

Net als bij ander geweld met een discriminerend motief2, worden slachtoffers gekozen omwille 
van hun ‘symbolische status’ als lid van een ‘out-group’. Vaak wordt dergelijk geweld gepleegd 
door meer dan een dader (Craig, 2002; Hamner, 1992; Herek, 1989; McDevitt, Balboni, Garcia, 
& Gu, 2001). Bij homofoob geweld wordt niet enkel een individu, maar ook de holebi-
gemeenschap tot slachtoffer gemaakt (Garnets, Herek, & Levy, 1990). Zowel de identiteit van 
het slachtoffer als lid van de minderheidsgroep als de groep waartoe zij behoren, worden 
aangevallen. Het geweld dat tegen één persoon gebruikt wordt omwille van zijn symbolische 
status, heeft een impact op iedereen die tot de groep behoort en op de hoogte is van deze 
gebeurtenis. Zo wordt het veiligheidsgevoel van een hele groep en de kwaliteit van relaties 
tussen de verschillende gemeenschappen aangetast (Berk, Boyd, & Hamner, 1992; Craig, 2002; 
Hamner, 1992; Herek, 1989; McDevitt et al., 2001). Naast de symbolische functie, dient het 
geweld ook een instrumentele functie: het geweld kan leiden tot gedragsaanpassingen bij de 
minderheidsgroep (Katz - Wise, Hyde, & Katz-Wise, 2012). 

Dit onderzoek zal vertrekken van de definitie van homofoob geweld die Buijs et al. (2009) 
hanteren. Ook Schuyf (2009), van San and de Boom (2006), evenals Poelman and Smits (2007) 
gebruiken een gelijkaardige definitie. Onder homofoob geweld wordt dan verstaan: ‘verbaal 
geweld (uitschelden en discriminerend taalgebruik), bedreiging, beroving en fysiek geweld, 
waarbij volgens slachtoffer(s), dader(s), politie of getuige(n) de (vermeende) seksuele voorkeur 
van het slachtoffer een duidelijke rol speelt’(Buijs et al., 2009).  

2 De term haatmisdrijf of ‘bias crime’ wordt hier bewust vermeden omdat ‘geweld met een discriminerend motief’ meer 
vormen van geweld omvat. Een discriminatiemotief is niet vanzelfsprekend een haatmotief, geweld is niet 
vanzelfsprekend een misdrijf en niet elk misdrijf met discriminerende beweegredenen kan binnen het strafrecht als 
haatmisdrijf behandeld worden (Gesprek met Dirk Maes, voorzitter van Rainbow Cops Belgium, 6-11-2012; (Franklin, 
2000; G. M.  Herek, 1992). 
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Naar analogie met ander lopend onderzoek naar geweld binnen de LGBT onderzoekslijn van het 
Steunpunt Gelijkekansenbeleid (D’haese et al., 2014; Motmans, Meier, & T'Sjoen, 2014), wordt 
gebruik gemaakt van een matrix die deze definitie van geweld verder uitwerkt. We 
onderscheiden hierin vier categorieën: verbaal en psychisch geweld, fysiek geweld, seksueel 
geweld en materieel geweld. Onder verbaal en psychisch geweld wordt verstaan: beledigingen 
en discriminerend taalgebruik, naroepen, uitschelden, uitlachen, bedreiging en intimidatie, 
seksuele intimidatie. Bij fysiek geweld gaat het om spuwen, duwen en trekken, slagen en 
verwondingen. Seksueel geweld benoemt seksueel grensoverschrijdend gedrag: expliciete en 
ongewenste seksuele handelingen of gedragingen. Onder materieel geweld verstaan wij schade 
die toegebracht wordt aan persoonlijk eigendommen. Deze vormen van geweld zijn te 
benoemen als privaat of publiek geweld naargelang de ruimte waar zij voorkomen (Motmans, 
2013). In dit onderzoek zal enkel publiek geweld behandeld worden. 

3.3.2 PSYCHOLOGISCHE IMPACT VAN HOMOFOOB GEWELD 

Eigen aan geweld met een discriminerend motief, is dat de psychologische gevolgen voor het 
slachtoffer gewoonlijk groter zijn en langer duren dan de gevolgen van andere gelijkaardige 
geweldsincidenten (Herek, Gillis, & Cogan, 1997; Herek, Gillis, & Cogan, 1999; McDevitt et al., 
2001). Bij slachtoffers van homofoob geweld wordt het verhoogd gevoel van kwetsbaarheid en 
machteloosheid dat elk slachtoffer van geweld ervaart, direct verbonden met homoseksualiteit 
en de eigen identiteit (Herek et al., 1999; Willis, 2008). De eigen seksuele geaardheid wordt 
verbonden met negatieve gevoelens, wat het gevoel van eigenwaarde en het basisvertrouwen 
van het slachtoffer aantast. Bestaande psychologische problemen die verband houden met de 
eigen homoseksuele identiteit, worden door geweldervaringen geïntensifieerd. Veel 
slachtoffers gaan hun gedrag aanpassen om potentiële aanvallen te vermijden. Zo wordt hun 
bewegingsvrijheid beperkt en hun gevoel van controle over het eigen leven aangetast.  

Verbaal geweld en fysiek geweld blijken gelijkaardige psychologische gevolgen te hebben. 
Verbaal geweld symboliseert de alomtegenwoordige dreiging van geweld, de positie van het 
slachtoffer als buitenstaander en als sociaal aanvaard doelwit van geweld (Garnets et al., 1990; 
Katz - Wise et al., 2012). Ook hier weten slachtoffers nooit waar een incident zal eindigen. 
Daardoor kan een vijandige opmerking al zeer bedreigend aanvoelen en een grote 
psychologische impact hebben (Herek, Cogan, & Gillis, 2002). Zowel Garnets et al. (1990) als 
Willis (2008) benadrukken in dit verband het belang van de actieve rol van het slachtoffer dat 
zin zal proberen te geven aan het gebeurde. 

3.3.3 OMVANG VAN HET PROBLEEM 

3.3.3.1 Een structureel probleem 

Homofoob geweld is een structureel probleem. Verschillende onderzoeken in Europese landen 
tonen aan dat holebi’s regelmatig geconfronteerd worden met geweld omwille van hun 
seksuele geaardheid. Schuyf (2009) vergelijkt surveys die uitgevoerd werden in Nederland, 
België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Zij merkt op dat in alle landen 
gelijkaardige cijfers verschijnen wanneer gevraagd wordt naar het aantal homoseksuele mensen 
dat gedurende het leven, in de laatste drie tot vijf jaar of gedurende het laatste jaar 
geconfronteerd werd met een of meer vormen van homofoob geweld. Alle surveys meten hier 
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aantallen die respectievelijk 70%, 25% en 12-15% benaderen. Ook de percentages waarin 
verschillende vormen van homofoob geweld voorkomen zijn gelijkend in de verschillende 
landen. Pesten en uitschelden komen het meeste voor (70%), gevolgd door bedreiging, 
intimidatie (25%) en ernstig fysiek geweld (12%) (Schuyf, 2009). 

Naast de feitelijke prevalentie van homofoob geweld, is ook het onveiligheidsgevoel van 
holebi’s een belangrijke factor wanneer het geweld tegen holebi’s betreft. Het grote 
onveiligheidsgevoel bij holebi’s in het algemeen zou mede verklaard kunnen worden door de 
uitgebreide berichtgeving in de media over homofoob geweld (Schuyf, 2009). Zoals hierboven 
beschreven, leidt kennis van een geweldsincident tegen één persoon als lid van een 
minderheidsgroep tot victimisatie van de hele groep (Garnets et al., 1990). Ook het gevoel van 
meer nadrukkelijke homonegativiteit bij bepaalde religieuze en culturele groepen kan wellicht 
verbonden worden met de berichtgeving in de media (Schuyf, 2009). Holebi’s noemen in het 
onderzoek van Keuzenkamp, Kooiman & Lisdonck (2012) naar ervaringen van holebi’s in 
Nederland de berichtgeving in de media en een afname van de maatschappelijke acceptatie als 
hoofdoorzaak van een toegenomen onveiligheidsgevoel. Eigen geweldervaringen en ervaringen 
van vrienden en bekenden komen op de tweede plaats. Holebi’s voelen zich vooral onveilig als 
ze hun seksuele voorkeur in de openbare ruimte zichtbaar maken en doen aan 
‘zichtbaarheidsmanagement’ (Dewaele & Van Houtte, 2010) om incidenten te vermijden. In 
bepaalde situaties lopen ze niet hand in hand over straat, raken de partner niet aan, mijden 
bepaalde mensen of plaatsen en gaan anders praten, zich anders kleden en bewegen. 
Homomannen passen hun gedrag vaker aan dan lesbische vrouwen (Keuzenkamp, Kooiman, & 
van Lisdonck, 2012).  

Absolute cijfers van het aantal antihomoseksuele incidenten per land zijn in geen van de in het 
onderzoek van Schuyf (2009) bestudeerde landen beschikbaar omwille van de gebrekkige 
registratie van homofoob geweld. Naast een gebrekkige registratie zorgt ook de beperkte 
aangiftebereidheid bij de slachtoffers voor een hoog ‘dark number’. De vraag of homonegatief 
geweld toeneemt, kan bijgevolg niet beantwoord worden (Poelman & Smits, 2007). 

3.3.3.2 Registratie, melding en aangifte van homofoob geweld 

Meldingen van homofoob geweld in België komen op verschillende plaatsen terecht: bij politie, 
vakorganisaties en maatschappelijk werkers. Bovendien worden zij niet altijd als dusdanig 
herkend en geregistreerd (CGKR, 2011). Als slachtoffers aangifte doen, maakt minder dan de 
helft melding van het antihomoseksuele karakter van het misdrijf. Soms wordt expliciet 
gevraagd het antihomoseksuele karakter niet te registreren (Poelman & Smits, 2007).  

De ondervertegenwoordiging van meldingen van homofoob geweld door vrouwen is opvallend 
(CGKR, 2011). Onderzoek naar de situatie in Londen wees uit dat de kans dat vrouwen 
homofoob geweld aangeven er zeven keer kleiner is dan bij mannen, hoewel het voorkomen 
van incidenten bij mannen en vrouwen gelijk is (Paterson, Kielinger, & Fletcher, 2008). Voor 
vrouwen is het vaak moeilijk een onderscheid te maken tussen seksistische en 
antihomoseksuele verbale agressie. Wanneer het slachtoffer het homofobe karakter van de 
agressie niet meldt, kan het ook niet als homofoob geweld geregistreerd worden (CGKR, 2011). 
Seksueel geweld, zowel fysiek als verbaal, wordt wel veel vaker door vrouwen gemeld dan door 
mannen. Of hieruit besloten kan worden dat seksueel geweld tegen mannen minder voorkomt, 
weten we niet omdat seksueel geweld voor veel mannen taboe is (Poelman & Smits, 2007). 
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Over het algemeen is de aangifte- en meldingsbereidheid bij slachtoffers van homofoob geweld 
kleiner dan bij slachtoffers van andere vormen van geweld. Angst voor secundaire victimisatie, 
schaamte en trots lijken hier bepalend te zijn. Veel slachtoffers veronderstellen dat de 
verantwoordelijke instanties niet willen of kunnen optreden. Bovendien willen slachtoffers vaak 
zelf zo weinig mogelijk aandacht besteden aan het gebeurde, zij negeren het gebeurde of 
bestempelen het als ‘onbelangrijk’ (Brants, Kool, & Ringnalda, 2007; CGKR, 2011; Herek et al., 
2002; Herek et al., 1999; Poelman & Smits, 2007; van San & de Boom, 2006). Door een incident 
niet te verbinden aan de eigen seksuele oriëntatie, bewaakt het slachtoffer zijn gevoel van 
controle en eigenwaarde. Het labelen van een voorval als homofoob kan de psychologische 
effecten ervan vergroten doordat het gevoel van machteloosheid van het slachtoffer versterkt 
wordt (Herek, 2002b). Uit de bevraging van Schuyf and Felten (2011) bij Nederlandse lesbische 
vrouwen blijkt dat angst voor het ‘outen’ van hun seksuele geaardheid bij de politie geen 
invloed heeft op de aangiftebereidheid terwijl dat duidelijk wel het geval is bij homoseksuele 
mannen.  

Slachtoffers van zware vormen van agressie zoals beschadiging en fysiek geweld zijn duidelijk 
meer geneigd om aangifte te doen. Maar het antihomoseksuele karakter van het incident wordt 
ook dan dikwijls verzwegen, uit angst voor de reacties van de politie en uit angst dat de 
seksuele oriëntatie bekend wordt in het privéleven (Brants et al., 2007; Paterson et al., 2008; 
Poelman & Smits, 2007). 

3.3.3.3 Aangiftebereidheid in Brussel 

Poelman en Smits (2007) deden navraag naar de redenen voor het al dan niet melden van 
antihomoseksuele incidenten in de Brusselse context. Uit de antwoorden van de slachtoffers 
blijkt duidelijk een gebrek aan vertrouwen in de werking van politie en justitie in het algemeen 
en in het belang dat deze instanties hechten aan het bestrijden van homofoob geweld in het 
bijzonder. Slachtoffers zijn bang voor negatieve reacties tegenover hun seksuele oriëntatie. 
Verschillende slachtoffers beriepen zich hiervoor op eerdere negatieve ervaringen met de 
politie. Voor het niet melden van seksuele agressie wordt hier nog het argument aan 
toegevoegd dat de slachtoffers het zelf zouden oplossen (Poelman & Smits, 2007). 

Wanneer er wel aangifte gedaan wordt, gebeurt dit meestal kort na de feiten, uit kwaadheid. 
Slachtoffers doen aangifte omdat zij willen dat de daders gestraft wordt, om te voorkomen dat 
anderen hetzelfde moeten meemaken, opdat het gebeurde officieel bewezen kan worden, voor 
verzekeringskwesties of omwille van de erkenning. Slachtoffers waren over het algemeen 
tevreden over het optreden van de politie op het moment van aangifte maar slechts twee op de 
54 respondenten die aangifte deden, werden op de hoogte gehouden van wat er met hun 
klacht gebeurde (Poelman & Smits, 2007). 

3.3.4 SLACHTOFFERS EN DADERS 

Het is niet altijd eenvoudig een duidelijk onderscheid te maken tussen dader en slachtoffer bij 
een geweldsincident. Betrokken personen nemen vaak verschillende rollen aan tijdens 
verschillende fasen van het ‘geweldsproces’. Een persoon kan in de loop van dit proces 
verschillende keren van rol wisselen en kan dader, slachtoffer en omstaander tegelijk zijn. 
Vooral bij uitgaansgeweld is vaak niet duidelijk wie welke rol heeft gehad (Beke, de Haan, & 
Terlouw, 2001). Bovendien wekt de tweedeling in daders en slachtoffers de indruk dat één 
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persoon een handeling uitvoert die de andere passief ondergaat en dat er geen context van 
sociale interactie aanwezig is. Zowel dader als slachtoffer zijn echter sociale actoren die bepaald 
worden door en vorm geven aan verschillende machtsrelaties en geweld is slechts één manier 
om dat te doen (Messerschmidt, 1997). In wat volgt, werken we met een tweedeling in daders 
en slachtoffers van homofoob geweld. Ongeacht hun wisselende rollen in het geweldproces, is 
het voor het homofobe aspect van een incident wel duidelijk wie dader is en wie slachtoffer.  

3.3.4.1 Slachtoffers van homofoob geweld 

Wat slachtoffers gemeenschappelijk hebben, is in de eerste plaats dat ze als homoseksueel  
worden door de dader. Iemand wordt ‘herkend’ als homoseksueel als hij/zij in het openbaar 
genegenheid toont voor iemand van hetzelfde geslacht, doordat zijn/haar uiterlijk of gedrag 
met homoseksualiteit geassocieerd wordt of door de nabijheid van als ‘homoseksueel’ 
geïdentificeerde plaatsen. Bij vrouwen leiden vooral een jongensachtig uiterlijk en kapsel tot 
‘herkenning’. Langharige vrouwen worden veel minder snel als lesbisch gezien (Schuyf & Felten, 
2011). 

Daarnaast kunnen een aantal tendensen opgemerkt worden wat betreft leeftijd, geslacht en 
seksuele geaardheid. Jongeren worden duidelijk vaker geconfronteerd met homofoob geweld 
dan ouderen (Lippl, 2008). In Europese slachtoffer-surveys is de verhouding tussen mannelijke 
en vrouwelijke respondenten gemiddeld respectievelijk 70% en 30%. Deze 
ondervertegenwoordiging wijst op een lagere prevalentie van homofoob geweld tegen 
vrouwen, maar is mede te verklaren doordat mannen en vrouwen vaak met andere vormen van 
geweld te maken hebben (Schuyf, 2009) en dat veel gevallen van seksistisch homofoob geweld 
niet als homofoob geweld beschouwd wordt door slachtoffers (CGKR, 2011). Lesbische vrouwen 
worden in eerste instantie meestal op hun vrouw-zijn aangevallen en pas in laatste instantie – 
wanneer zij zich verdedigend en niet onderdanig opstellen – op hun vermeende seksuele 
oriëntatie (Franklin, 1998; Schuyf & Felten, 2011). Biseksuele vrouwen en mannen zijn minder 
vaak het slachtoffer van geweld dan homoseksuele mannen en vrouwen. Dit heeft vooral te 
maken met de grotere onzichtbaarheid van hun seksuele oriëntatie. De attitudes tegenover 
deze seksuele minderheidsgroep blijken immers nog negatiever dan tegenover homoseksuele 
mannen en vrouwen (Herek, 2009; Schuyf & Felten, 2011). 

Voor beide seksen blijkt verbaal geweld de meest voorkomende vorm van geweld, maar 
mannen worden vaker uitgescholden terwijl vrouwen meer geconfronteerd worden met 
vervelende, nieuwsgierige vragen (Keuzenkamp et al., 2012). Lesbische vrouwen met kort haar 
worden vaker beledigd, lesbische vrouwen met lang haar worden eerder seksueel benaderd en 
uitgenodigd voor een trio (Schuyf & Felten, 2011). Mannen zijn over het algemeen vaker 
slachtoffer van publiek fysiek of materieel geweld en fysieke bedreiging dan vrouwen en er 
worden vaker wapens gebruikt (Herek, 2009; Poelman & Smits, 2007).  

Omdat homoseksualiteit bij vrouwen minder zichtbaar is, dient de kans op homofoob geweld 
tegen vrouwen zich minder aan. Mannelijke genderrollen zijn minder flexibel dan vrouwelijke 
genderrollen. Daardoor wordt gendernonconform gedrag van vrouwen minder snel als 
homoseksueel geïnterpreteerd (Harry, 1992; Katz - Wise et al., 2012). Bovendien begeven 
vrouwen zich minder vaak op als homoseksueel gelabelde plaatsen, wat het risico op 
geweldsincidenten kleiner maakt (Herek, 2009). Het feit dat heteroseksuele mannen een 
minder negatieve houding hebben tegenover lesbische en biseksuele vrouwen dan tegenover 
mannen met een seksuele minderheidsstatus, wordt ook aangehaald als reden voor de lagere 

 

 20  
 
 



De context van homofoob geweld in de publieke ruimte – een etnografisch onderzoek in het centrum van Brussel 

prevalentie van homofoob geweld tegen vrouwen (Herek, 2009). Het gebruik van lesbische 
seksualiteit in pornografie zou ervoor zorgen dat deze door heteromannen geassocieerd wordt 
met de eigen seksuele opwinding. Dat zou de seksuele minderheidsstatus van vrouwen 
normaliseren (Katz - Wise et al., 2012). Ondanks deze normalisering blijkt het onderzoek van J. 
Schuyf and Felten (2011) bij Nederlandse lesbische vrouwen dat net deze seksuele fantasie in 
veel gevallen tot ongewenste voorstellen en agressie tegenover lesbische vrouwen leidt.  

3.3.4.2 Daders van homofoob geweld 

Onderzoek naar daders van homofoob geweld vertrekt meestal vanuit de ervaringen van 
slachtoffers. Omdat daders zelf niet betrokken werden, is de kennis over daders en hun 
achtergrond onvolledig. Craig (2002) toont aan dat de daderkenmerken die door slachtoffers 
aangehaald worden, verschillen naargelang de demografische kenmerken van het slachtoffer. 
Bovendien is de achtergrond van daders zo verscheiden dat het moeilijk is een 
gemeenschappelijk daderprofiel te schetsen (Craig, 2002). Aan de hand van het aantal daders, 
de sekse, leeftijd en sociale context van de dader en zijn relatie met het slachtoffer wordt hier 
een ruwe schets gemaakt van het meest voorkomende daderprofiel. Daderkenmerken blijken 
ook samen te hangen met de gebruikte vorm van geweld en de sekse van het slachtoffer. De 
contextuele factoren en de motivaties die spelen bij een geweldsincident, worden later 
uitgewerkt. 

Daders van homofoob geweld zijn overwegend jonge mannen die in groep handelen (Buijs et 
al., 2009; Harry, 1992; Herek et al., 1997; Lippl, 2008; Poelman & Smits, 2007). Uit verschillende 
onderzoeken blijkt dat een derde van de jonge daders jonger dan 18 jaar is. Meer dan de helft 
van de daders is jonger dan 25 jaar. Slechts drie tot vier procent zijn vrouwelijke daders (Schuyf, 
2009). Hierbij dient opgemerkt te worden dat vrouwen over het algemeen minder betrokken 
zijn bij geweldsincidenten, maar dat zij vaker een beroep doen op indirecte agressieve tactieken 
dan mannen (Parrott, 2008). De daders en slachtoffers kennen elkaar in ongeveer twee derde 
van de gevallen niet (Buijs et al., 2009; Herek et al., 2002; Herek et al., 1997; Poelman & Smits, 
2007; Schuyf & Felten, 2011). Anti-lesbisch geweld blijkt wat minder samen te hangen met een 
bepaalde leeftijdscategorie van daders (Schuyf & Felten, 2011) en groepsprocessen. De dader is 
vaker een bekende van het slachtoffer. Toch gaat het ook hier in de meerderheid van de 
gevallen om jonge, voor het slachtoffer onbekende daders in groep (Mason, 1993). 

Daders zijn meestal laag opgeleid en zijn opgegroeid in moeilijke thuissituaties. De 
‘straatcultuur’ van groepen jongeren blijkt een risicofactor te zijn, omdat het bewijzen van de 
eigen mannelijkheid binnen deze groepen een belangrijke rol speelt. Hoewel religieuze 
opvattingen wel degelijk een rol kunnen spelen in de houding tegenover homoseksuelen, 
blijken deze geen aanwijsbare rol te spelen bij het plegen van homofoob geweld (Buijs et al., 
2009). Een meerderheid van de daders van homofoob geweld heeft een strafrechtelijk 
verleden. Opvallend is dat de antecedenten slechts zelden ook geweldsincidenten met 
discriminerende motieven betreffen (Brants et al., 2007; Buijs et al., 2009; Harry, 1992). 

Het daderprofiel blijkt ook samen te hangen met de gebruikte vorm van geweld. Bij vrouwelijke 
daders betreft het meestal verbaal geweld. Het aantal vrouwelijke daders neemt af naarmate 
het om meer gewelddadige incidenten gaat (Franklin, 2000; Poelman & Smits, 2007). Hoe 
zwaarder de vormen van fysiek geweld, hoe vaker meerdere daders betrokken zijn (Lippl, 2008). 
Seksuele agressie gebeurt vaker door daders die ouder zijn dan 30 jaar en meestal niet in groep 
(Poelman & Smits, 2007). Wanneer dader en slachtoffer elkaar kennen, gaat het vaak om 
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verbaal geweld door collega’s of buurtbewoners (Poelman & Smits, 2007; van San & de Boom, 
2006). Ook bij seksueel geweld is de dader vaker een bekende van het slachtoffer (Herek et al., 
1997). Meer gewelddadige antihomoseksuele misdrijven worden vaak gepleegd door mensen in 
een situatie van sociale achterstelling (Franklin, 2000). 

3.3.5 CONTEXT 

3.3.5.1 Directe context 

3.3.5.1.1 De openbare ruimte 

Homofoob geweld vindt meestal plaats in de openbare ruimte en valt dus onder de categorie 
‘publiek geweld’ (Herek et al., 2002; Schuyf, 2009). Waar publiek geweld het meeste voorkomt 
in de woonomgeving (Loef, Heijke & van Dijk, 2010), vindt homofoob publiek geweld meestal 
plaats buiten de eigen woonomgeving op straat, in het openbaar vervoer en in 
uitgaansgebieden (Keuzenkamp et al., 2012; Mason, 1993). Vooral cruising-plaatsen en holebi-
uitgaansgelegenheden blijken risicovol (Mason, 1993; Poelman & Smits, 2007). Lesbofoob 
geweld gebeurt vaker in de eigen woonomgeving dan geweld tegen homomannen (Mason, 
1993). Homofoob geweld gebeurt dikwijls op plaatsen die het slachtoffer goed kent (Lippl, 
2008). Een aanzienlijk deel van de homofobe incidenten vindt plaats op school of op de 
werkplek en in de eigen woonomgeving. Daders zijn dan dikwijls buren, schoolgenoten, 
collega’s of andere bekenden (Herek et al., 2002; Keuzenkamp et al., 2012). Ook ‘cyberspace’ 
mag niet vergeten worden als ‘openbare ruimte’ waar homofoob geweld plaatsvindt. Het gaat 
hier in eerste instantie om verbaal geweld of ‘hatespeech’, maar staat in verband met andere 
vormen van geweld. Sociale netwerksites spelen hierbij een grote rol (CGKR, 2011; DeKeseredy 
& Schwartz, 2005). 

De MANEO-slachtofferenquête in Duitsland en slachtoffer- en daderonderzoek in Nederland 
tonen aan dat de vorm van geweld deels samenhangt met de locatie waar een geweldsincident 
plaatsvindt. Fysiek geweld vindt vooral buiten de eigen woonomgeving plaats, materieel geweld 
eerder in de eigen woonomgeving en in de horeca. In de eigen woonomgeving blijft het vaak bij 
verbaal geweld of bedreigingen. In de buurt van als homoseksueel gelabelde plaatsen vindt 
vaker materieel en fysiek geweld plaats. Incidenten op homo-ontmoetingsplaatsen (cruising-
plaatsen) lopen sneller op fysiek geweld uit dan elders (Buijs et al., 2009; Lippl, 2008; J.  Schuyf, 
2009). 

3.3.5.1.2 De uitgaanscontext 

Homofoob geweld gebeurt meestal in de openbare ruimte buiten de eigen woonomgeving 
(Keuzenkamp et al., 2012; Mason, 1993). Vooral in en rond holebi-uitgaansgelegenheden en op 
cruisingplaatsen is het risico op antihomoseksuele incidenten groot (Mason, 1993; Poelman & 
Smits, 2007). Nederlandse lesbische vrouwen bleken vaker negatieve ervaringen mee te maken 
in uitgaansgebieden gericht op hetero’s, homoseksuele mannen in homo-uitgaansbuurten 
(Keuzenkamp et al., 2012).  
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Typisch aan uitgaansgeweld in het algemeen is de tweezijdigheid in aanloop en escalatie, 
waarbij zowel dader als slachtoffer bijdragen aan het ontstaan en het uitgroeien van het conflict 
(Beke et al., 2001). Er is dikwijls sprake van bewuste uitlokking, maar ook onhandige 
bewegingen of slechte communicatie onder invloed van alcohol spelen een rol (Spapens, 
Hoogeveen, & Pardoel, 2002). Het geweld eindigt in de helft van de gevallen door tussenkomst 
van de politie. Ook tussenkomst van derden of het vertrek van één van de partijen kan het 
conflict beëindigen (Beke et al., 2001). 

Homo-uitgaansbuurten en ontmoetingsplaatsen blijken een speciale aantrekkingskracht op 
groepjes jongeren uit te oefenen. Zij zoeken deze plaatsen op omdat ze zich vervelen, willen 
lachen of nieuwsgierig zijn. Hoewel zij zelf kiezen naar deze als homoseksueel gelabelde 
plaatsen toe te gaan en daarbij meestal niet de intentie hebben geweld te plegen, blijkt de 
confrontatie met de seksualiteit en het gendernonconform gedrag van homoseksuelen in 
bepaalde gevallen te leiden tot geweld (Buijs et al., 2009). 

3.3.5.1.3 Aanwezigheid van derden 

Uit het onderzoek van Beke et al. (2001) naar publiek geweld in drie Nederlandse politiezones 
blijkt dat derden die aanwezig zijn op het moment van het incident bij uitgaansgeweld en 
geweld op straat een belangrijke rol spelen. Zij proberen het conflict te beëindigen door tussen 
beide te komen of de politie te verwittigen of doen het conflict net verder escaleren (Beke et 
al., 2001). 

Bij uitgaansgeweld komen onbekende derden veel minder vaak tussen dan bekende derden en 
bekende derden dragen in veel gevallen net bij aan het ontstaan en escaleren van conflicten. 
Derden die tussenkomen zijn vaak niet in staat een duidelijk onderscheid te maken tussen 
dader en slachtoffer, begrijpen dikwijls niet goed wat er gaande is en kunnen de risico’s moeilijk 
inschatten. Dit wordt mee veroorzaakt door de uitgaanssfeer en de invloed van alcoholgebruik 
(Beke et al., 2001). 

3.3.5.1.4 Middelengebruik 

Alcohol en druggebruik spelen een belangrijke rol in agressief gedrag en dragen bij tot 
victimisatie in samenspel met andere individuele, culturele en maatschappelijke factoren 
(Fagan, 1993). 

Daders in de Nederlandse uitgaanscontext waren vaak onder invloed van alcohol of drugs of 
gecombineerd middelengebruik bij het plegen van geweld, maar middelengebruik was bijna 
nooit de enige factor die het gebeuren beïnvloedde. Zowel alcohol als drugs horen voor 
jongeren vaak bij het uitgaan, vooral als zij uitgaan in groep. Groepen die grotendeels uit 
jongens bestaan blijken grotere hoeveelheden alcohol te drinken tijdens het uitgaan (Beke et 
al., 2001). Ook Nederlands onderzoek in de politieregio Brabant Zuid-Oost toont aan dat 
verdachten van uitgaansgeweld dikwijls alcohol gebruikt hadden. Overmatig alcoholgebruik van 
anderen droeg vaak bij tot het ontstaan van conflicten. Druggebruik bij verdachten werd 
nauwelijks vastgesteld, hoewel een 19% van hen wel melding maakte van gebruik van 
harddrugs, recent of in het verleden (Spapens et al., 2002). 
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Uit Buijs et al. (2009) analyse van Amsterdams politiemateriaal blijkt dat 31% van de daders van 
homofoob geweld onder invloed was van alcohol op het moment van het incident (Buijs et al., 
2009). Acuut gebruik van alcohol en van bepaalde harddrugs is een risicofactor voor homofoob 
gedrag omdat het agressief gedrag in het algemeen vergroot (Fagan, 1993; Parrott, Gallagher, 
Vincent, & Bakeman, 2010). Alcohol draagt ook bij tot het agressief uitdrukken van onderdrukte 
antihomoseksuele vooroordelen. Daarnaast blijkt alcohol bij te dragen tot ‘social bonding’ bij 
kleine mannelijke groepen en wordt de kans tot het gebruik van geweld onder invloed groter als 
vrienden het geweld aanmoedigen. Alcohol versterkt dus de groepsdynamieken die homofoob 
geweld kunnen motiveren (Parrott et al., 2010). 

3.3.5.1.5 Tijdstip 

De meeste onderzoeken merken een piek van homofoob geweld tijdens de avonden en nachten 
van het weekend en tijdens de zomermaanden (Buijs et al., 2009; Lippl, 2008). In de Brusselse 
context worden vooral feiten die overdag en ’s avonds gebeuren gerapporteerd. ’s Nachts vindt 
een kleiner aantal incidenten plaats, maar dit blijken wel vaker gevallen van zwaar fysiek geweld 
te zijn (Poelman & Smits, 2007). Van San (2006) vond dat bedreiging en mishandeling vaker ’s 
avonds en ’s nachts plaatsvinden en dat er hierbij vaker een interactie tussen dader en 
slachtoffer bestaat (van San & de Boom, 2006). 

3.3.5.2 Achterliggende context 

Homofoob geweld gebeurt in de context van een hetero-normatieve samenleving. Op niveau 
van de gemeenschap, de groep of het individu kunnen bepaalde factoren – die ook samen 
kunnen voorkomen – mee bijdragen tot de gewelddadige expressie van deze heteronorm. Bij 
‘hangjongeren’ bijvoorbeeld zullen in veel gevallen zowel socio-economische achterstelling als 
traditionele genderverwachtingen en het adolescente ontwikkelingsstadium de achterliggende 
context vormen waarin homofoob geweld gepleegd wordt (Buijs et al., 2009).  

Heteronormativiteit 

Homofoob geweld kan gezien worden als logisch maar extreem verlengstuk van de 
heteronormativiteit waarvan de samenleving doordrongen is. Heteroseksualiteit is de norm en 
alle vormen van gedrag, identiteit, relatie of gemeenschap moeten deze norm weerspiegelen. 
Overtredingen van deze norm worden genegeerd, misprezen of gestigmatiseerd (Bourdieu, 
1998; Franklin, 1998; G. M. Herek, 1990). Heteronormativiteit is een instrument om de 
genderdichotomie te bewaren door het in stand houden van mannelijke en vrouwelijke 
stereotypes en genderrolverwachtingen. De heteronorm maakt deel uit van een bredere 
ideologie van ‘hegemonic masculinity’, die zowel man-vrouw verhoudingen als relaties tussen 
verschillende vormen van mannelijkheid structureert (Connell & Messerschmidt, 2005; Franklin, 
1998; Messerschmidt, 2012). Een individu dat opgroeit binnen dit waardensysteem, krijgt van 
bij de geboorte duidelijke genderrollen ingeprent die voorschrijven wat vrouwelijke en 
mannelijke gedragingen, gedachten en beelden zijn (Mason, 1993; Parrott, 2008).  

Deze sociaal-culturele context is de voedingsbodem voor wat ‘seksueel stigma’ wordt genoemd: 
de gedeelde wetenschap dat homoseksualiteit een minderwaardige positie inneemt in de 
samenleving en de negatieve houding tegenover alle vormen van gedrag, identiteit, relatie en 
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gemeenschapsgevoel die niet heteroseksueel zijn. Dit stigma wordt zowel door de 
maatschappelijke instellingen als door de individuele leden van een samenleving uitgedragen en 
faciliteert homonegatieve attitudes en homonegatief gedrag. Geweld dat gepleegd wordt 
omwille van de vermeende seksuele oriëntatie van een persoon, is een van de manifestaties 
van seksueel stigma (Herek, 2009; Vincent, Parrott, & Peterson, 2011). 

Onderzoek bij jongeren in Amsterdam toont aan dat hetero-normatieve opvattingen en emoties 
met betrekking tot mannelijkheid en seksualiteit de context vormen voor homoseksueel 
geweld. Deze opvattingen leiden tot een afkeer van bepaalde aspecten van homoseksualiteit. 
Vooral anale seks, vrouwelijk gedrag van homomannen, de zichtbaarheid van homoseksualiteit 
en de angst versierd te worden, wekken walging op. Hetero-normatieve opvattingen zijn in 
versterkte mate terug te vinden bij daders (Buijs, et al., 2009). 

Traditionele genderverwachtingen 

Franklin (2000) toont via een enquête bij studenten in Noord-Californië aan dat typische daders 
van homofoob geweld jonge mannen zijn die erg gehecht zijn aan de traditionele mannelijke 
genderrol en wiens peer-groep homo-negatieve attitudes heeft (Franklin, 2000). De ‘mannelijke 
ideologie’ die geweld met mannelijkheid associeert, verhoogt bij mannen het risico op 
stereotiepe mannelijke emoties en reacties wanneer zij geconfronteerd worden met 
gendernonconform gedrag (Franklin, 2000; Parrott, 2008). Bij vrouwen werd geen verband 
gevonden tussen homofoob geweld en aanwezigheid van traditionele genderverwachtingen 
(Franklin, 2000). In bepaalde contexten treden traditionele genderverwachtingen en 
traditionele ideeën rond mannelijkheid sterker op de voorgrond dan in andere (Buijs et al., 
2009). 

Buijs (2009) haalt in dit verband de straatcultuur aan, waar zogenaamde ‘hangjongeren’ zich 
staande houden in mannelijke, homonegatieve culturen waar een harde strijd om status en 
hiërarchie wordt gevoerd. Hierbij komt vaak delinquent gedrag kijken (Buijs et al., 2009; Parrott, 
2008). De straatcultuur wordt door Buijs aangehaald als een verklaring voor de 
oververtegenwoordiging van Marokkaanse daders in de Amsterdamse context. Marokkaanse 
jongens hangen immers veel meer in groepen op straat rond dan andere etnische minderheden 
en autochtone jongeren in Amsterdam. Zoals eerder vermeld werden geen religieuze motieven 
gevonden. Volgens Buijs is de minder strikte opvoeding van Marokkaanse jongens een 
verklaring voor hun grote aanwezigheid op straat (Buijs et al., 2009). 

Sociaal-economische achterstelling: macht en machteloosheid 

De prevalentie van geweld over het algemeen is hoger in samenlevingen waar de sociale, 
culturele of economische machtsongelijkheid groter is (Beke et al., 2001). Daders van meer 
gewelddadige homofobe misdrijven leven dikwijls in een situatie van sociale achterstelling 
(Franklin, 2000). Zij halen deze sociale en economische achterstelling ook vaak aan als verklaring 
voor het plegen van homofoob geweld (Buijs et al., 2009; Parrott, 2008) en vertonen een grote 
mate van identificatie met de eigen groep (Hamner, 1992). 

Mannen in een situatie van sociale achterstelling worden – net als alle anderen – opgevoed 
binnen de ‘hegemonic masculinity’ ideologie die de verwachting schept als man macht te 
kunnen uitoefenen. Zij krijgen echter geen toegang tot deze macht binnen de samenleving op 

 

 25  
 
 



De context van homofoob geweld in de publieke ruimte – een etnografisch onderzoek in het centrum van Brussel 

basis van hun sociale of economische positie, bijvoorbeeld door discriminatie, hun opleiding of 
werkloosheid (Franklin, 1998). Hoewel zij dezelfde homonegatieve attitudes hebben als een 
groot deel van de bevolking, is de stap naar het gebruiken van geweld voor sommigen van hen 
kleiner. Geweld dient hier als middel in de zoektocht naar macht die binnen de legale grenzen 
van de samenleving buiten hun bereik ligt (Buijs et al., 2009; Franklin, 1998). 

Het plegen van geweld in deze context kan ook een manier zijn om de eigen groep, die een lage 
sociale status heeft, positief te identificeren tegenover een andere groep (de ‘out-group’) die 
door de eigen groep nog lager op de sociale ladder geplaatst wordt. Op die manier kan 
homofoob geweld bijdragen tot een positiever zelfbeeld (Hamner, 1992).  

Homofoob geweld kan soms ook als een manier van verzet tegen onderdrukking door de 
heersende klasse begrepen worden. De arbeidersklasse wordt in de hedendaagse samenleving 
nog steeds geassocieerd met ruwe en agressievere mannelijkheid terwijl de middenklasse 
feminiene trekken zou vertonen. Homoseksuelen kunnen in die context gepercipieerd worden 
als een geprivilegieerde minderheid. Homoseksuelen staan dan niet enkel symbool voor het 
overtreden van gendernormen, maar ook voor sociale privileges die enkel toegankelijk zijn voor 
‘rijke, blanke mannen’. Lesbische vrouwen behoren niet tot deze symbolische categorie van 
homoseksuelen. Zij genieten immers niet dezelfde sociale privileges. Homoseksuelen die tot 
etnisch-culturele minderheden behoren, vallen ook buiten de symbolische categorie van sociaal 
geprivilegieerden, maar kunnen door de eigen groep wel gestigmatiseerd worden als verraders 
die de eigen groepsidentiteit verruilen voor de categorie van blanke, sociaal geprivilegieerde 
mannen (Franklin, 1998). 

3.3.6 MOTIEVEN 

Homofoob geweld kan slechts binnen de context van een hetero-normatieve samenleving 
bepaalde functies vervullen voor het individu (Herek, 1992). Toch zijn het heteroseksisme en de 
homonegativiteit die hieruit voortvloeien geen afdoende verklaring voor het plegen van geweld 
(Mason, 1993). De daders van homofoob geweld delen hun opvattingen over homoseksualiteit 
immers met een groot deel van de bevolking (Buijs et al., 2009; Schuyf, 2009). Ook traditionele 
genderverwachtingen, socio-economische achterstelling en leeftijd leiden meestal niet tot 
geweld en kunnen het geweld dus niet verklaren.  

Een meerderheid van de daders van homofoob geweld heeft een strafrechtelijk verleden, maar 
meestal gaat het bij de antecedenten niet om geweld met discriminerende motieven (Brants et 
al., 2007; Buijs et al., 2009; Harry, 1992). Meestal is het geweld ook niet op voorhand gepland, 
maar ontstaan de incidenten op het moment zelf, wanneer de daders geconfronteerd worden 
met gedrag dat botst met hun idee over gender en seksualiteit (Buijs et al., 2009). Daders 
blijken meestal helemaal niet te handelen uit haat tegenover holebi’s (Franklin, 1998, 2000; G. 
M.  Herek, 1992) en wijzen homoseksualiteit ook niet op alle gebieden af (Buijs et al., 2009). De 
vraag is waarom een dader op een bepaald moment voor deze specifieke vorm van geweld kiest 
(Harry, 1992).  
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3.3.6.1 Oorzaken 

Bevestigen van genderrollen en de eigen mannelijkheid 

Niet de seksualiteit zelf, maar het gender-non-conform gedrag van homoseksuele personen 
blijkt de voornaamste drijfveer te zijn voor homofoob geweld (Buijs et al., 2009; Franklin, 2000; 
Gordon & Meyer, 2007; Horn, 2007). Zolang homoseksualiteit onzichtbaar blijft en niet te dicht 
bij komt, is het aanvaardbaar. Uit het attitude-onderzoek van Horn (2007) bij Amerikaanse 
adolescenten bleek dat de tolerantie voor homoseksuelen die zich genderconform gedroegen 
zelfs groter was dan voor heteroseksuelen die door hun gedrag en uiterlijk gendernormen 
overschreden (Horn, 2007). Holebi’s worden getolereerd zolang zij zich gedragen volgens 
bepaalde strikte voorwaarden. Opvattingen over het belang van genderconform gedrag waren 
in versterkte mate terug te vinden bij daders (Buijs et al., 2009; Parrott, 2008). 

De gendernonconforme aspecten die afgekeurd worden, hebben vooral te maken met 
mannelijkheid en seksualiteit (Buijs et al., 2009; Parrott, 2008). Deze opvattingen zijn een 
product van mannelijke socialisatie (Vincent et al., 2011), waarbij mannelijkheid als 
tegenstelling van vrouwelijkheid wordt geconstrueerd (Franklin, 1998). Homo’s mogen zich niet 
vrouwelijk gedragen, hun homoseksualiteit niet zichtbaar maken, geen anale seks hebben 
(vooral niet de vrouwelijke, passieve kant van anale seks) en geen avances maken. Het idee een 
lustobject te zijn, wordt door daders als een bedreiging van hun mannelijkheid ervaren. De rol 
van lustobject is voor hen immers een exclusief vrouwelijke rol. Homoseksuele mannen worden 
gezien als hyper-seksuele wezens, waardoor de dreiging voor avances constant lijkt. Hier gaat 
het niet om gendernonconform gedrag van het slachtoffer. Het slachtoffer gedraagt zich 
conform zijn genderrol, maar ‘dwingt’ de dader hierdoor in een rol die hij als vrouwelijk en dus 
vernederend ervaart. Lesbische seksualiteit blijkt geen weerzin te wekken (Buijs et al., 2009).  

Ook anti-lesbisch geweld wordt gemotiveerd door het gendernonconform gedrag van het 
slachtoffer (Mason, 1993; Schuyf & Felten, 2011). Elke vrouw die zich tegen mannelijke 
dominantie en controle verzet, kan als homoseksueel gezien worden en het slachtoffer worden 
van homofoob geweld (Franklin, 1998). De vrouwelijke genderrol veronderstelt 
heteroseksualiteit en reproductie. De ondergeschikte positie van de vrouw en de seksuele 
aanspraak die een heteroseksuele man meent te kunnen maken op haar, kunnen het geweld 
motiveren. Lesbische vrouwen worden gestraft omwille van hun seksuele autonomie (Mason, 
1993; Schuyf & Felten, 2011). Waar seks tussen mannen walging opwekt, blijkt lesbische seks 
net opwindend te zijn voor mannelijke daders. Lesbisch gedrag wordt door hetero’s 
geïnterpreteerd als een verleidingsspel. Vrouwelijke seksualiteit wordt in functie van de man 
gedefinieerd en niet als een zelfstandige seksuele voorkeur. De seksuele onbeschikbaarheid van 
lesbische vrouwen en vooral de afwijzing door lesbische vrouwen blijkt agressie op te wekken 
(Schuyf & Felten, 2011). 

Genderrolstress 

Een hetero-normatief systeem impliceert dat iedereen die voor homoseksueel aanzien wordt, 
buiten of aan de rand van de samenleving wordt geplaatst. Het zet mensen onder druk zo goed 
mogelijk te voldoen aan hun genderrol (Franklin, 1998). 
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Mannen die bang zijn niet te voldoen aan de heersende genderverwachtingen, zullen in 
situaties waarin hun mannelijkheid op de proef gesteld wordt, sneller met geweld reageren 
(Parrott, 2008). Geweld dient dan als psychologische zelfverdediging. Het is een manier om met 
interne psychologische conflicten of genderrolstress om te gaan (Franklin, 2000). Het uiten van 
stereotiep mannelijk gedrag, in dit geval agressie tegenover holebi’s, is een manier om de eigen 
mannelijkheid ten toon te spreiden tegenover zichzelf en anderen (Buijs et al., 2009). Hoewel 
Amsterdamse daders zich in het onderzoek van Buijs over het algemeen als heteroseksueel 
identificeerden, zochten zij vaak zelf bewust holebi-buurten op en waren zij nieuwsgierig naar 
seks tussen mannen. In een samenleving waar identiteiten gedefinieerd worden op basis van 
seksuele oriëntatie kan geweld een uitlaatklep zijn voor deze fascinatie (Buijs et al., 2009).  

Vooral jonge mannen bij wie de seksuele ontwikkeling gepaard gaat met onzekerheden over de 
eigen seksualiteit, zijn erg gevoelig voor genderrolstress. De angst, verwarring en schaamte die 
zij voelen omdat zij het moeilijk hebben intieme relaties met meisjes aan te gaan of omdat zij 
homoseksuele gevoelens gewaarworden, is onbespreekbaar. Publieke vernedering van 
homoseksuelen is dan een manier om de eigen mannelijkheid te bewijzen (Franklin, 1998). 

3.3.6.2 Aanleidingen 

Homofoob geweld kadert binnen een context van heteronormativiteit. De achterliggende 
oorzaak voor het plegen van geweld tegen holebi’s ligt in de confrontatie met bepaalde vormen 
van gendernonconform gedrag. Genderrolstress kan mee aan de oorsprong van gewelddadig 
gedrag liggen. De tolerantie voor gender-overschrijdend gedrag is laag bij een grote groep 
mensen, waarvan slechts een kleine groep daadwerkelijk overgaat tot het plegen van homofoob 
geweld. De potentiële dadergroep die op basis van achterliggende context en oorzaken 
gedefinieerd kan worden, omvat een zeer groot deel van de bevolking (Buijs et al., 2009). 
Concrete aanleidingen of triggers zorgen ervoor dat een potentiële dader op een bepaald 
moment overgaat tot het plegen van homofoob geweld (Buijs et al., 2009). Een geweldsincident 
ontstaat uit een interactie van verschillende sociale, psychologische en situationele factoren 
(Beke et al., 2001; Franklin, 1998). De verschillende triggers die hieronder beschreven worden, 
kunnen samen voorkomen en  zijn niet exhaustief. Ze moeten steeds gekaderd worden binnen 
bepaalde contexten en oorzakelijke verbanden. 

Groepsprocessen 

Homofoob geweld wordt in de meeste gevallen in kleine groepjes gepleegd of in de nabijheid 
van de peer-group (Weissman, 1992). Als deel van een groep stellen mensen vaak extremer 
gedrag. Jeugddelinquentie over het algemeen blijkt vaak het resultaat van groepsprocessen. De 
peer-group blijkt vooral van grote invloed op jonge mannen die geen aansluiting hebben bij 
maatschappelijke instituties zoals school, familie, werk, religie en politiek (Beke et al., 2001; 
Franklin, 1998, 2000). Bij mannelijke daders van homofoob geweld blijken groepsprocessen 
vaker een trigger dan bij vrouwelijke daders. Daders van geweld dat gemotiveerd is door 
groepsprocessen, minimaliseren vaak hun eigen rol en keuzevrijheid in het gebeuren (Franklin, 
1998, 2000). Daders die gevoelig zijn voor groepsdruk doen in die context vaak dingen waar ze 
het niet mee eens zijn. Meestal zijn homonegatieve opvattingen hier ook aanwezig, maar 
groepsdruk is de belangrijkste trigger voor het geweld (Buijs et al., 2009; Franklin, 2000). 
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Vechten is voor bepaalde groepen jongeren een heel normale manier om de eigen positie in de 
groep te verbeteren. Geweld tegen homoseksuelen kan dienen als een fysieke en symbolische 
bevestiging van de eigen mannelijkheid en heteroseksualiteit (Buijs et al., 2009; Franklin, 2000; 
Harry, 1992). De eigen identiteit van de dader wordt bevestigd door te tonen wie hij niet is 
(Mason, 1993). Ook in situaties waarin de dader de eigen mannelijkheid in vraag stelt of het 
gevoel heeft dat binnen de groep twijfel bestaat over zijn mannelijkheid, dient geweld tegen 
homo’s het bevestigen van de eigen mannelijkheid (Parrott, 2008). Het aanvallen van een 
externe vijand vermindert ook de competitie binnen de groep en verhoogt groepssolidariteit. 
Het draagt bij tot sociale steun binnen groepen die net gekenmerkt worden door lage cohesie 
en instabiliteit (Franklin, 1998). 

Hang naar sensatie 

De meeste antihomoseksuele incidenten blijken in de eerste plaats gemotiveerd te zijn door 
verveling, omwille van de spanning, het plezier en het verlangen zich sterk te voelen. Zij zoeken 
bewust plaatsen op waar zich mogelijke doelwitten bevinden (McDevitt, Levin, & Bennett, 
2002). Homoseksuelen blijken het geprefereerde doelwit voor geweld dat door sensatie 
gemotiveerd wordt (Franklin, 1998). Slachtoffers worden niet willekeurig gekozen, maar omdat 
ze als ‘anders’ gezien worden (McDevitt et al., 2002). Ook het idee dat homoseksuelen 
gemakkelijke slachtoffers zijn, speelt mee in de keuze van het doelwit (Franklin, 2000). 
Homonegativiteit ligt ook hier aan de basis, maar de directe motivatie is het beleven van een 
‘kick’ ten koste van anderen (McDevitt et al., 2002). Typisch aan dit soort motivatie, is dat de 
daders de ernst van het geweld achteraf minimaliseren als onschuldig en grappig (Franklin, 
1998). 

Gemakkelijke slachtoffers, zelfverdediging en vergelding 

Daders met een financieel motief of op zoek naar sensatie, zien homoseksuele mannen vaak als 
gemakkelijke slachtoffers. Zij zijn gemakkelijk te beroven op ontmoetingsplaatsen waar weinig 
andere mensen in de buurt zijn. Homo’s zouden zelden aangifte doen en zich slecht verweren 
(Buijs et al., 2009; Harry, 1992). 

Als motivatie voor homofoob geweld halen daders ook vaak aan dat het slachtoffer het geweld 
uitlokte door flirtgedrag of seksuele agressie. Het gaat hier meestal om door de dader als 
aanvallend geïnterpreteerde woorden of gedragingen van homoseksuelen en niet om 
werkelijke gevallen van agressie (Franklin, 2000). Vooral bij fysiek homofoob geweld spelen 
eerdere negatieve ervaringen met homoseksuelen een rol (Franklin, 2000). Wraak voor een 
echte of vermeende aanval tegen iemand van de eigen groep is een motivatie van geweld met 
discriminerende motieven in het algemeen. Soms kan een gerucht van een incident dat gericht 
was tegen een lid van de eigen groep al leiden tot wraak. De dader gaat actief op zoek naar een 
doelwit uit de andere groep. Hier gaat het vaker om fysiek geweld dat door een enkeling 
gepleegd wordt (McDevitt et al., 2002) 
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4 DE BRUSSELSE CONTEXT:  
DEMOGRAFIE EN VERANDERINGSPROCESSEN 

De case-studie waarop dit onderzoek gebaseerd wordt, vindt plaats in het Brusselse 
stadscentrum. Dit hoofdstuk geeft een korte socio-demografische schets van Brussel en haalt 
enkele voor dit onderzoek relevante stedelijke veranderingsprocessen aan.  

4.1 SOCIAAL-DEMOGRAFISCHE CONTEXT 

4.1.1 SAMENSTELLING BEVOLKING 

Het zwaartepunt van de Belgische bevolking ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ICEDD & 
KULeuven, 2010). De Brusselse bevolking neemt sinds 1995 snel toe. De Brusselse census van 
2011 telde 1.119.088 inwoners (Mazzocchetti, 2012). Een aangroei van 35% wordt voorzien 
voor de periode 2010-2060. Deze aangroei wordt in de eerste plaats veroorzaakt door migratie 
naar Brussel uit het buitenland en in de tweede plaats door de natuurlijke bevolkingsgroei. 
Interne migratie binnen België droeg hier in 2010 niet toe bij (GGC, 2012). 

Terwijl in de andere gewesten de vergrijzing toeslaat, kent de Brusselse bevolking een 
verjonging. In 2011 was de gemiddelde leeftijd er 37,6 jaar tegenover 41,7 jaar in Vlaanderen en 
40,4 jaar in Wallonië. De oudere bevolking (65 jaar en ouder) in Brussel heeft wel relatief een 
hogere leeftijd dan in de andere twee gewesten. Bij de niet-Belgen is het aandeel 
jongvolwassen groter en het aandeel ouderen kleiner dan bij Brusselaars met Belgische 
nationaliteit (GGC, 2012). 

Brussel is een multiculturele stad en ontvangt 36,4% van de migranten die zich in België 
vestigen. De diversiteit in herkomst is moeilijk in cijfers weer te geven omdat een groot aantal 
migranten de Belgische nationaliteit heeft verworven. In 2010 had 30% van de Brusselse 
bevolking niet de Belgische nationaliteit. Het grootste aantal niet-Belgen kwam respectievelijk 
uit Frankrijk, Marokko en Italië. Iets minder dan de helft van de niet-Belgen kwam uit de vijftien 
oude lidstaten van de Europese Unie voor 2004 en 6% uit de nieuwe EU-landen van de 
Europese Unie (GGC, 2012). 

4.1.2 ARMOEDE EN INKOMENSONGELIJKHEID 

Tussen 21,3% en 35,3% van de inwoners van het Brussels gewest leeft onder de 
armoederisicogrens, een significant hoger percentage dan voor België, Vlaanderen en Wallonië. 
Het aandeel van de bevolking dat leeft in een huishouden dat grote of zeer grote moeilijkheden 
had om rond te komen lag in 2010 op 37,7%. De inkomensongelijkheid is sterker in het Brussels 
Gewest dan in de rest van het land: de 10% hoogste inkomens zoals die op de 
belastingaangiften worden aangegeven, zijn goed voor 35% van het totaal belastbaar inkomen 
in het Brussels Gewest terwijl dat in België 31,9% is. De Gini-coefficiënt – waarbij 0 totale 
gelijkheid aanduidt en 1 totale ongelijkheid als zou één persoon over het totale inkomen 
beschikken – bedroeg anno 2008 in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel respectievelijk 
0,310; 0,301; 0,311 en 0,365 (www.statbel.fgov.be, 2012). 
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4.1.3 TEWERKSTELLING 

De Brusselse tewerkstellingsgraad bedraagt 53,8%, tegenover 66,2% in Vlaanderen, 57% in 
Wallonië en 61,9% in België. Ook voor bijna alle subgroepen is de tewerkstellingsgraad van de 
Brusselaars lager dan in heel België. Enkel de vrouwen van 50-64 jaar hebben een 
activiteitsgraad die hoger is dan deze van het land. In 2011 was de werkloosheidsgraad in 
Brussel met 17,1% vier keer zo hoog als deze van Vlaanderen, bijna dubbel zo hoog als in 
Wallonië (9,5%) en meer dan twee keer zo hoog als in het land (GGC, 2012). De 
tewerkstellingsgraad van vrouwen is lager dan bij mannen: in 2011 had 48,6% van de vrouwen 
in Brussel tussen 15 en 64 jaar werk. De tewerkstellingsgraad ligt het laagst bij 15-24 jarigen, 
wat kan verklaard worden doordat heel wat jongeren in deze leeftijdsgroep nog studeren. De 
25-49 jarigen hebben een tewerkstellingsgraad die hoger ligt dan het Brusselse gemiddelde, 
zowel bij mannen als vrouwen. In de groep van 50-64 jaar is de tewerkstellingsgraad bij de 
mannen 57,1% en die bij de vrouwen 46,8% (GGC, 2012). Niet-Europeanen en personen met 
een laag opleidingsniveau hebben de laagste tewerkstellingsgraad. Slechts 34% van de 
laaggeschoolde Brusselse jongeren is tewerkgesteld. Dit aandeel ligt lager dan in de andere 
gewesten. Slechts twee op de tien niet-Europese vrouwen en vier niet-Europese mannen op 
tien werkt. De werkloosheidsgraad van niet-Europeanen en laaggeschoolde Brusselaars is 
respectievelijk 35,6% en 30,5% (GGC, 2012). 

Eén kind op vier en één volwassene op vijf in het Brussels Gewest leeft in een huishouden 
zonder een inkomen uit arbeid. Het aandeel van de bevolking dat in een huishouden zonder 
inkomen uit arbeid leeft, is daarmee systematisch hoger dan in de rest van het land. Het verschil 
tussen het aantal Brusselse en Vlaamse huishoudens die in deze situatie verkeren is het grootst. 
Een Brusselse volwassene loopt bijna drie keer meer risico om in deze situatie te verkeren en 
een Brussels kind vier keer meer dan in Vlaanderen (GGC, 2012). 

4.1.4 SCHOLING 

Een vierde van de Brusselaars tussen 25 en 34 jaar heeft een laag opleidingsniveau, tegenover 
18,1% in België, een vijfde in Wallonië en een zesde in Vlaanderen (GGC, 2012). In het 
schooljaar 2010-2011 had 17% van de leerlingen in het Brussels Gewest al twee jaar 
schoolachterstand bij aanvang van het secundair onderwijs. Dit was vaker het geval bij jongens 
dan bij meisjes. Bijna één jongen op vijf en één meisje op zes behaalt maximum een diploma 
lager secundair onderwijs. Bij dit aantal worden ook jongeren gerekend die niet naar school 
gingen in België en zich in België vestigden zonder diploma equivalent aan het Belgisch diploma 
secundair onderwijs. Van de Brusselse jongeren met Belgische nationaliteit heeft 14,7% geen 
diploma hoger secundair onderwijs, tegenover 11,3% van de jongeren met Belgische 
nationaliteit voor heel het land. Onder de jonge niet-Belgische Brusselaars, bevindt 35,8% van 
de niet-Europeanen zich in deze situatie tegenover 22,3% van de Europeanen. Ook volwassen 
niet-Europeanen boven de 25 jaar zijn vaker laaggeschoold dan Europeanen en de Belgen. Niet-
Belgische Europeanen in het Brussels Gewest zijn vaker laaggeschoold dan Europeanen in de 
rest van het land (GGC, 2012). In België is het aantal personen met maximum een diploma lager 
secundair onderwijs het hoogst bij de oudste leeftijdscategorieën en het laagst bij de jongere 
leeftijdscategorieën. Het Brussels Gewest telt net minder laaggeschoolden in de 
leeftijdscategorie ouder dan 55 jaar in vergelijking met België en meer in leeftijdsgroepen 
jonger dan 55 jaar (GGC, 2012). 
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4.1.5 VEILIGHEID EN ONVEILIGHEIDSGEVOELENS VAN BRUSSELAARS 

De Veiligheidsmonitor 2009 geeft via een enquête bij Brusselaars een beeld van de onveiligheid 
die Brusselaars ervaren. Gegevens over waar deze misdrijven plaatsvonden, over misdrijven in 
Brussel tegen niet-Brusselaars en wijk-specifieke gegevens zijn niet beschikbaar (Mincke, 2010). 
Hoewel een aantal belangrijke gegevens ontbreken gezien het grote aantal pendelaars dat 
Brussel dagelijks bezoekt en de grote verschillen tussen Brusselse wijken, komen cijfers van de 
veiligheidsmonitor dichter in de buurt van de realiteit dan wanneer enkel aangegeven 
misdrijven zouden worden bestudeerd. De veiligheidssituatie van de Brusselaars blijkt uit de 
Veiligheidsmonitor 2009 systematisch minder gunstig te zijn dan die van alle inwoners van 
België, maar in vergelijking met andere grote steden in België komt enkel vernieling van auto’s 
en diefstal significant meer voor. De veiligheidssituatie in grote steden gaat hand in hand met 
de ongunstigere levensomstandigheden van de inwoners tegenover inwoners van kleine steden 
en de rest van België (Mincke, 2010). Geweld en bedreigingen met geweld kwamen niet 
significant meer voor dan in andere grote Belgische steden. Vernielingen van auto’s en 
diefstallen uit auto’s kwamen voor bij 46,17% van de auto’s van de Brusselaars, aanzienlijk meer 
dan voor heel België (19,63% van de auto’s) en voor andere grote steden (33,40%). Deze 
verschillen kunnen deels verklaard worden door het stroeve autoverkeer in Brussel, onder 
andere door botsingen tegen geparkeerde wagens. Het aantal Brusselse huishoudens dat het 
slachtoffer was van een inbraak of poging tot inbraak (10,36%) verschilde niet significant van 
het aantal in andere grote steden (Mincke, 2010). 

Het onveiligheidsgevoel in het Brussels Gewest ligt hoger dan in de andere gewesten: 18,6% van 
de Brusselaars zegt dat ze zich altijd of vaak onveilig voelen, tegenover 7% bij de Vlamingen en 
11% bij de Walen (Mincke, Smeets, & Enhus, 2009). Hoewel men de indruk kan krijgen dat het 
onveiligheidsgevoel in Brussel toeneemt, bleef het percentage van Brusselaars die zich zelden of 
nooit onveilig voelen tussen 2002 en 2008 stabiel rond 51% (Mincke, 2010). Onveiligheidsgevoel 
is subjectief en weerspiegelt de werkelijke veiligheidssituatie niet. Het is een complexe sociale 
realiteit die ervaren wordt door een deel van de bevolking en grote gevolgen heeft voor het 
gedrag en de levenskwaliteit van inwoners. Factoren zoals kansarmoede, een verloederde 
leefomgeving en sociale uitsluiting dragen bij aan het onveiligheidsgevoel (Mincke, 2010). 

4.2 STEDELIJKE VERANDERINGSPROCESSEN IN HET BRUSSELSE STADSCENTRUM 

4.2.1 GENTRIFICATIE 

Gentrificatie wordt traditioneel gebruikt om grootstedelijke processen aan te duiden waarbij in 
bepaalde wijken door investeerders een rijke bevolking aangetrokken wordt en de 
oorspronkelijke, armere bevolking zich door stijgende huur- en koopprijzen genoodzaakt ziet 
weg te trekken. In Brussel zijn gentrificatieprocessen meestal voorbeelden van ‘marginale 
gentrificatie’, waarbij jonge huurders en kopers uit de middenklasse – rijker in cultureel dan in 
economisch kapitaal – zich slechts tijdelijk in een bepaald deel van een wijk vestigen en weer 
wegtrekken eens de stabiliteit van hun professionele en familiale leven verzekerd is. 18% van de 
inwoners van de Brusselse vijfhoek woonde er tijdens de census van 2001 minder dan een jaar 
en 55% woonde er minder dan 5 jaar. Deze residentiële mobiliteit is in hoge mate gelinkt aan de 
dominantie van de private woningmarkt in dit gebied. Ook ‘marginale gentrificatie’ heeft grote 
gevolgen op de situatie van de oorspronkelijke bewoners. Zij worden gedwongen om te 
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verhuizen of een verdere verarming te ondergaan (Van Criekingen, 2009; Van Criekingen & 
Decroly, 2003). 

In het Brusselse stadscentrum, waar dit onderzoek zal plaatsvinden, bestaat gentrificatie uit 
jongvolwassenen (25-34) uit de middenklasse die uit andere Brusselse gemeenten komen. Zij 
worden nieuwe, meer kapitaalkrachtige spelers op de privé-huurmarkt in het centrum waar de 
reeds aanwezige huishoudens vooral bestaan uit ouderen, volwassenen tussen 40 en 60 jaar en 
kinderen, vaak met een immigratie-achtergrond. Een aanzienlijk deel van de oorspronkelijke 
bevolking zijn alleenstaande ouders en migranten. Stabiele bewoners hebben drie keer vaker 
kinderen. De nieuwkomers worden aangetrokken door de relatief lage huurprijzen en de 
centrale ligging die voldoet aan hun sociale noden. Het gaat bijna in de helft van de gevallen om 
alleenstaande jongvolwassenen. Momenteel bestaat meer dan de helft van de huishoudens in 
de meeste wijken van de binnenstad uit jongvolwassenen die alleen wonen of jonge 
ongetrouwde koppels. De nieuwkomers zijn bijna nooit afkomstig van andere plaatsen in België. 
Meestal gaat het om een verhuis binnen Brussel, in een vijfde van de gevallen gaat het om 
migranten. Daarbij betreft het in meer dan de helft van de gevallen EU-15-burgers en in bijna 
een vijfde van de gevallen burgers uit de Magreb en Turkije. Gentrificatie in de binnenstad 
brengt ook een genderkloof met zich mee. De nieuwe bewoners zijn voornamelijk mannen (Van 
Criekingen, 2009). 

Een heel aantal huishoudens met lage inkomens zijn traditioneel afhankelijk van de huurmarkt 
van de binnenstad. De privé-huurmarkt van de binnenstad doet al decennia lang dienst als een 
aanvulling voor de beperkte sociale woningmarkt in Brussel. Deze huishoudens zijn zeer 
kwetsbaar voor de stijgende huurprijzen die veroorzaakt worden door de influx en snelle 
uitstroom van jongvolwassenen uit de middenklasse. De jonge nieuwkomers kunnen hogere 
prijzen betalen en door een gebrek aan regulering van de Brusselse huizenmarkt staat het 
eigenaars vrij de huurprijs te verhogen telkens hun woning vrijkomt (Van Criekingen, 2009). 

Gentrificatie in de binnenstad zorgt niet zozeer voor een massale uitstroom van oorspronkelijke 
bewoners, maar zorgt er wel voor dat huishoudens met lage inkomens niet meer in deze 
buurten komen wonen en dat de oorspronkelijke bewoners verarmen. De huishoudens met de 
laagste inkomens zijn afhankelijk van slechts 4% van de Brusselse huizenmarkt en hebben dus 
grote moeilijkheden om een betaalbare huurwoning te vinden. Zij die in de opgewaardeerde 
buurten blijven wonen kennen een verslechtering van levensomstandigheden en besparen op 
onderwijs en gezondheidskosten omdat zij een steeds groter deel van hun inkomen moeten 
investeren in huisvesting. De huizen die zij bewonen voldoen meestal niet eens aan de 
wettelijke standaard. Nieuwe huishoudens met lage inkomens worden door de stijgende 
huurprijzen uit het stadscentrum geweerd (Van Criekingen, 2009; Van Criekingen & Decroly, 
2003). 

Bepaalde buurten in de Brusselse binnenstad transformeerden zo op korte tijd tot hippe 
buurten waar stijlvolle winkels en cafés te vinden zijn. Het gaat hier steeds om ‘pockets of 
gentrification’, zoals de Dansaert-buurt en de Sint-Jacobsbuurt, die zich bevinden binnen wijken 
die alles behalve homogeen zijn en waar een grote diversiteit in ruimtelijke ordening en socio-
economische realiteiten te vinden is (Van Criekingen, 2009; Van Criekingen & Decroly, 2003). 
Gentrificatie in wijken in het Brusselse stadscentrum zorgt voor een groter wordende kloof wat 
socio-demografische kenmerken betreft, met voornamelijk hoger opgeleide mannelijke, 
kinderloze, alleenstaande middenklasse jongvolwassenen aan de ene kant en lager opgeleide 
verarmende ouderen, volwassenen tussen 40 en 60 jaar en kinderen aan de andere kant. Deze 
ongelijkheid brengt vanzelfsprekend spanningen met zich mee (Van Criekingen, 2009). 
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4.2.2 ONTSTAAN VAN EEN GAY VILLAGE: DE SINT-JACOBSWIJK 

Begin jaren ‘80, toen de Sint-Gorikswijk opgewaardeerd werd, verplaatste het holebi-
uitgaansleven van Brussel-centrum zich naar de toen nog niet commerciële Kolenmarktstraat en 
de Steenstraat, gelegen in de Sint-Jacobswijk. In de loop van de jaren ’80 neemt het aantal 
holebi-gelegenheden toe tot er sprake is van een duidelijke concentratie in deze wijk. Vanaf de 
tweede helft van de jaren ’90, die gekenmerkt wordt door de organisatie van de Gay Pride en 
enkele belangrijke politieke en juridische overwinningen van de holebibeweging, daalt het 
aantal exclusief op een holebi-publiek gerichte gelegenheden en stijgt het aantal expliciet 
homovriendelijke gelegenheden dat een gemengd publiek uit de gegoede middenklasse beoogt. 
Dit soort gelegenheden concentreert zich in de Sint-Jacobswijk, maar is ook op andere plaatsen 
in Brussel te vinden. Verschillende holebi-verenigingen vestigden zich naderhand in de buurt. Zij 
leven zij aan zij met de commerciële gelegenheden in de buurt maar van een echte 
samenwerking is weinig sprake (Deligne et al., 2006). 

Zoals in veel stadscentra in de meest ontwikkelde landen, heeft ook Brussel nu zijn ‘Gay Village’, 
een commerciële wijk waar uitgaansmogelijkheden en handelszaken zich expliciet op een 
homoseksueel publiek richten en waar ook holebi-verenigingen hun stek hebben. Deze nieuwe 
zichtbaarheid van de holebigemeenschap, die een identitaire en sociale functie dient, wordt wel 
strikt gescheiden van plaatsen die verbonden zijn met seksualiteit en minder aanvaardbaar of 
aantrekkelijk zijn voor een breed publiek. De ‘Gay village’ kadert binnen de verworvenheden 
van de holebibeweging maar moet ook in de context geplaatst worden van een neoliberaal 
stedelijk beleid dat wil inzetten op competitiviteit tussen steden. De Sint-Jacobsbuurt draagt bij 
aan het open en kosmopolitische imago van de stad, trekt een breed middenklassepubliek aan 
en is een toeristische aantrekkingspool (Deligne, Gabiam, Van Criekingen & Decroly, 2006). 

Het beeld van een echte ‘gay village’ wordt genuanceerd doordat veel gelegenheden die zich op 
een (breder) homoseksueel publiek richten zich buiten de wijk bevinden, omdat de 
handelszaken en ontmoetingsplaatsen vooral een mannelijk homoseksueel publiek uit de 
gegoede middenklasse bereiken, omdat het slechts om een dertigtal als homoseksueel 
gelabelde gelegenheden gaat en omdat de bezoekers eerder over ‘het centrum van Brussel’ of 
over een bepaalde straat binnen de wijk praten dan over de Sint-Jacobswijk als holebi-buurt. De 
handelaars in de wijk kiezen ook meestal niet voor deze buurt als holebi-buurt, maar omwille 
van de centrale ligging en het toerisme in de buurt. De nabijheid van holebi-gelegenheden 
wordt wel als commercieel voordeel gezien. De meeste zaken willen een homovriendelijk imago 
maar een minderheid van de handelaars heeft echt contact met het holebi-verenigingsleven. De 
privé-investeringen van handelaars in deze buurt gaan hand in hand met het ontstaan van 
‘pockets of gentrification’ waarbij een middenklassepubliek in een voorheen onaantrekkelijke 
wijk komt wonen. Deze gentrificatie blijkt in de hele binnenstad en de gemeenten Sint-Gillis en 
Elsene samen te gaan met een duidelijke concentratie van de Brusselse holebi-bevolking op 
deze plaatsen (Deligne, Gabiam, Van Criekingen & Decroly, 2006). 
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5 ONDERZOEKSOPZET EN METHODOLOGIE 

5.1 PUBLIEKE ETNOGRAFIE 

Dit etnografisch onderzoek situeert zich in de traditie van de publieke etnografie. Het behandelt 
een actueel onderwerp dat relevant is voor een breder publiek en ook geschreven is voor een 
breder publiek van niet-sociologen (Gans, 2010). Als getuige van menselijke problemen die 
veroorzaakt worden door machtsstructuren, wil de onderzoekster met de resultaten van het 
onderzoek lezers op de hoogte brengen van de situatie, de strijd en het lijden van mensen, de 
publieke opinie beïnvloeden en beleidsmakers engageren (Sluka & Robben, 2011a). De 
etnografische analyse wil beleidsmakers, participanten, middenveld en andere betrokkenen 
helpen inzicht te verwerven in wat ze willen of moeten weten over hun eigen leven, over de 
samenleving of over de maatschappelijke instellingen die dit alles beïnvloeden. Dat gebeurt 
door nieuwe informatie en analyse toe te voegen aan wat al geweten is via allerhande media 
(Gans, 2010).  

5.2 EEN ETNOGRAFISCHE GEVALSTUDIE 

Het opzet van dit onderzoek is een etnografische case-studie van de holebi-buurt in het 
centrum van Brussel en de omliggende straten. Het doel is door participerende observatie in 
kaart te brengen welke sociale interacties en betekenisgeving de context vormen van homofoob 
geweld en op welke manier zij aanleiding geven tot en ontstaan naar aanleiding van homofoob 
geweld in het Brusselse stadscentrum. De Brusselse holebi-buurt werd als case geselecteerd om 
praktische en methodologische redenen. De lokale verankering van een holebi-gemeenschap in 
een specifieke buurt laat toe sociale interacties te observeren en te analyseren. In steden waar 
holebi-uitgaansgelegenheden meer geografisch verspreid zijn, zou een andere vraagstelling en 
methode aan de orde zijn. Bovendien vergroot de keuze van de case de haalbaarheid van het 
onderzoeksopzet. Eerder onderzoek (Poelman & Smits, 2007) toonde immers aan dat publiek 
homofoob geweld in Brussel Stad vaak in en rondom deze buurt plaatsvond. Bovendien maken 
de uitgaanscultuur en de grote aanwezigheid van een deel van de holebi-gemeenschap 
observatie en identificatie van participanten praktisch haalbaar.  

We kozen voor een etnografische methodologie omdat wij willen onderzoeken hoe homofoob 
geweld zich binnen zijn sociale randvoorwaarden ontwikkelt. Etnografische methoden van 
dataverzameling laten toe dit via waarneming van sociale interacties en wat mensen over deze 
interacties zeggen, in kaart te brengen. Eigen aan de etnografische case-studie is de combinatie 
van verschillende manieren van dataverzameling, het exploratieve karakter en de aandacht 
voor het begrijpen van de complexiteit en gelaagdheid van sociale fenomenen binnen hun 
context. Participerende observatie is de manier bij uitstek om wetenschappelijk inzicht te 
verwerven in menselijke interacties en betekenisgeving (Bernard, 1994). 

Bij etnografisch onderzoek is de onderzoekster haar eigen instrument voor dataverzameling. Dit 
impliceert een zekere ‘bias’ waarover gereflecteerd moet worden, maar de langdurige 
aanwezigheid van de onderzoekster op het terrein zorgt ook voor een grote validiteit van de 
data (Bernard, 1994). De frequente aanwezigheid van de onderzoekster in de natuurlijke 
omgeving van de participanten laat toe een gedetailleerd beeld van deze context te krijgen en 
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sociale interacties te observeren en te bevragen. Doordat zij een diepgaand begrip van de 
‘cultuur’ waarin zij zich bevindt, ontwikkelt, leert de onderzoekster ook hoe gevoelige vragen te 
formuleren. Doordat zij vertrouwen opbouwt bij de participanten, krijgt zij toegang tot een 
ander soort gegevens. Uitspraken en handelingen van informanten gebeuren steeds minder in 
functie van de onderzoeker waardoor meer data uit spontane uitspraken en handelingen 
gehaald worden. Het intuïtief begrip dat de etnograaf ontwikkelt van wat in een cultuur 
gebeurt, zal bijdragen tot een grotere validiteit van de data omdat de betekenis van de data 
beter gevat kan worden (Sluka & Robben, 2011a; Bernard, 1994).  

De hedendaagse vorm van etnografisch veldwerk is ethisch, participatief en wederkerig. Het 
onderzoek gebeurt met vrije en geïnformeerde instemming van deelnemers. De onderzoekster 
observeert niet langer ‘subjecten’ maar werkt actief samen met ‘participanten’ wiens noden in 
beschouwing genomen worden. Het onderzoeks-ontwerp is zo opgesteld dat de bestudeerde 
gemeenschap er baat bij zou hebben (Lassiter, 2005; Sluka & Robben, 2011a). Gezien het 
doelpubliek breed is bij een dergelijke publieke etnografie is extra voorzichtigheid geboden wat 
betreft het garanderen van anonimiteit. Wanneer de onderzoekster anonimiteit garandeert, 
kiest zij ook voor een voorzichtige beschrijving van situaties, waarin indien nodig meer dan de 
naam en locatie van het gebeuren verhuld worden (Stein, 2010). 

5.3 ANALYTISCH KADER 

Het analytisch kader voor etnografische data ontwikkelt zich tijdens het veldonderzoek, 
naarmate de onderzoeker het terrein en de participanten beter leert kennen (Bernard, 1994). 
Het doel van dit onderzoek is niet bestaande hypotheses te testen, maar te kijken wat er leeft 
op het terrein en zo tot een ‘Grounded theory’ te komen. Grounded theory is een methodologie 
waarbij doorheen een proces van dataverzameling en analyse van die data een nieuwe theorie 
wordt ontwikkeld of een bestaande theorie wordt uitgewerkt of aangepast (Strauss & Corbin, 
1994). Dit gebeurt door een proces van abductie, een cognitief proces dat gedreven is door 
ervaringen op het terrein, maar een voortdurend heen-en-weer tussen data en theorie inhoudt 
(Locke, Golden-Biddle, & Feldman, 2008; Van Maanen, SØRensen, & Mitchell, 2007). 

De eerste maanden bestond het coderen van de nota’s vooral uit een zoektocht naar concepten 
die terugkwamen in de verhalen van participanten. Participanten bleken hun verhalen over de 
context van homofoob geweld te structureren volgens de sociale netwerken en instituties die 
het samenleven organiseren. Deze categorieën werden dikwijls ruimtelijk gesitueerd op 
specifieke geografische locaties op het onderzoeksterrein. De relevante sociale relaties waren 
leeftijd, gender, socio-economische status, etniciteit en seksuele oriëntatie en de instituties die 
een rol speelden waren de media, het middenveld, economie en politiek. Deze categorieën en 
de node ‘geografische locatie’ werden gebruikt om de data te coderen. 

De betekenis die deze categorieën op het terrein hadden, verschoof onder invloed van andere 
sociale relaties en instituties die in het spel waren in een bepaalde situatie. De relaties tussen al 
deze elementen bleken zeer betekenisvol. Zo zien we bijvoorbeeld dat de lokale economie (een 
institutioneel verschijnsel) in de holebi-buurt vooral op blanke middenklasse homomannen 
tussen 25 en 45 jaar (een groep die een aantal sociale relaties deelt) gericht is en dat deze buurt 
mee gepromoot wordt voor toerisme door de gemeente Brussel Stad (een institutie). Deze 
situatie geeft mee vorm aan de herkenbaarheid van deze holebi’s en hun potentieel 
slachtofferschap. We zien hoe seksuele oriëntatie hier ook betekenis krijgt door processen van 
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inclusie en exclusie op basis van etniciteit, sociaal economische status, gender en leeftijd en hoe 
dit het resultaat is van onder andere economische drijfveren. 

We kozen ervoor Sylvia Walby’s ‘complex adaptive systems theory’ (Walby, 2007) te gebruiken 
als analytisch kader. Doordat haar model zowel aandacht heeft voor de rol van sociale relaties 
en instituties als voor de intersectie van deze categorieën, sluit het aan bij de manier waarop de 
participanten hun verhalen structureren. Walby herdenkt categorieën als systemen die elkaar 
scheppen in een proces van co-evolutie. Daarbij worden twee soorten systemen onderscheiden: 
sets van ongelijke sociale relaties en institutionele domeinen. Elk systeem ondergaat 
transformaties in de interactie met andere systemen, maar verandert niet volledig. Elk systeem 
neemt alle andere systemen als omgeving (Walby, 2007). Omdat systemen constant veranderen 
onder invloed van elkaar en binnen een specifieke historische en ruimtelijke context, heeft elke 
analyse een open einde. De relatie tussen systemen is geen eenvoudige causale relatie en er is 
altijd plaats voor meerdere verklaringen (Walby, 2007). 

Deze gevalstudie wil begrijpen hoe homofoob geweld zich ontwikkelt binnen zijn sociale 
randvoorwaarden. Het is een analyse van de omgeving of context van homofoob geweld in de 
publieke ruimte. Deze context geeft homofoob geweld mee vorm en krijgt tegelijkertijd vorm 
door homofoob geweld. Persoonlijke ervaringen met homofoob geweld, verhalen van anderen 
en in de media en percepties van de directe en achterliggende context van homofoob geweld 
ontstaan als resultaat van de co-evolutie van homofobe incidenten met andere ongelijke sociale 
relaties dan seksuele oriëntatie en institutionele domeinen die anno 2013 het 
onderzoeksterrein mee vormgeven.  

Het is belangrijk bij het lezen van de resultaten in het achterhoofd te houden dat het gaat om 
een proces dat in wezen interactief is, maar voor analyse wordt omgezet in tekst, een in wezen 
lineaire en dus beperkte vorm van representatie. De sociale relaties en institutionele relaties die 
de context vormen van homofoob geweld overlappen in grote mate met elkaar. Om 
herhalingen te vermijden werd dit rapport geschreven volgens een additieve logica. Elementen 
in de context die eerder vernoemd werden, moeten steeds mee in rekening gebracht worden in 
de elementen die vervolgens aan bod komen. Het is een verhaal van ‘en’ en ‘etcetera’. 

5.4 METHODEN VOOR DATAVERZAMELING 

Bij veldwerk op basis van participerende observatie kunnen verschillende methodes om data te 
verzamelen ingezet worden (Bernard, 1994). Hier wordt gekozen voor natuurlijke conversatie, 
ongestructureerde interviews, semi-gestructureerde interviews en directe observatie.  

Natuurlijke conversatie is een belangrijke methode om het terrein te leren kennen. Doorheen 
het onderzoek blijft natuurlijke conversatie de manier om vertrouwensrelaties uit te bouwen en 
nieuwe, voor het onderzoek interessante pistes te ontdekken. Ongestructureerde interviews 
zijn interviews die dicht aanleunen bij natuurlijke conversaties, maar zijn gebaseerd op een 
duidelijk plan en staan in directe relatie tot de onderzoeksvraag. Deze methode geeft mensen 
de kans zich op hun eigen ritme uit te drukken zoals zij zelf willen. Ongestructureerde interviews 
worden gebruikt voor participanten die een formeler interview niet zouden appreciëren en als 
een manier om elkaar te leren kennen. Semi-gestructureerde interviews zijn interviews 
waarvoor een lijst met vragen en thema’s gehanteerd wordt die opgesteld is op basis van de 
data uit de conversaties en ongestructureerde interviews. De participant en de interviewer 
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hebben ook hier de vrijheid zijpaden te bewandelen, maar het is duidelijk dat de interviewer 
weet wat zij te weten wil komen en goed voorbereid is. Dit soort interviews is nodig om 
vergelijkbare kwalitatieve data te genereren.  

Waar interviews en gesprekken informatie verschaffen over attitudes, waarden en 
gerapporteerd gedrag, geeft directe observatie informatie over het werkelijke gedrag van 
mensen. Door directe observatie ontdekt de onderzoekster sociale patronen en kan zij op het 
terrein ontwikkelde hypotheses toetsen. Het gedrag van een persoon of een groep wordt 
nauwlettend opgevolgd en zo gedetailleerd mogelijk geregistreerd (Bernard, 1994). Uit ethische 
en praktische overwegingen, kiezen we voor observatie waarbij mensen in de mate van het 
mogelijke op de hoogte zijn van het feit dat zij geobserveerd worden. Er wordt geen moeite 
gedaan om de rol van de onderzoeker te verbergen. Door wederzijdse instemming worden 
deontologische dilemma’s vermeden. In deze case was het ook dikwijls praktisch niet haalbaar 
onopgemerkt aanwezig te zijn doordat de onderzoekster op bepaalde locaties uit de toon viel 
wat betreft leeftijd, gender of huidskleur. Bij observaties in de publieke ruimte was het echter 
dikwijls niet evident en zelfs overbodig om instemming te verkrijgen. Deze plaatsen zijn immers 
toegankelijk voor iedereen en mensen weten dat hun gedrag door alle aanwezigen 
geobserveerd kan worden (Sluka & Robben, 2011a). 

Van januari tot en met oktober 2013 was de onderzoekster twee tot drie momenten per week 
aanwezig op het onderzoeksterrein. Het grootste deel van het veldonderzoek vond ’s avonds 
en ’s nachts plaats, op het moment dat de meeste bars en clubs in de Brusselse holebi-buurt 
open waren. Een eerste, bredere verkenning van het terrein vond deels overdag plaats en een 
ook een deel van de semi-gestructureerde interviews vond plaats in de namiddag. Enkele 
interviews vonden buiten de buurt plaats omdat participanten hier de voorkeur aan gaven. 

Van de 107 nota’s die de dataset uitmaken bevatten 62 nota’s de transcriptie van semi-
gestructureerde interviews met participanten die de onderzoekster tijdens het uitgaan had 
leren kennen en met enkele mensen met wie zij via via in contact werd gebracht. Met 15 van de 
111 participanten was het interview het enige contact, met 96 participanten was er meer dan 
één contactmoment en meer dan één gesprek of interview. Onder andere de eerste gesprekken 
met de LGBT-sector uit de buurt waren interviews en in enkele gevallen was dit het enige 
contact. Met de sociaal werkers in Anneessens en de veiligheids-en preventiewerkers van de 
stad Brussel waren de meeste interviews het enige contact. 

5.5 REGISTRATIE EN VERWERKING VAN DATA 

Omdat de onderzoekster zelf het belangrijkste instrument is voor dataverzameling en analyse, is 
het belangrijk dat zij een aantal vaardigheden bezit en ontwikkelt. Enkele daarvan zijn oog voor 
details in het dagelijks leven, het gewaarworden en herinneren van wat je ziet en hoort, het 
bewustzijn van de eigen vooroordelen, ideeën en waarden, een lerende houding, en de 
vaardigheid om gewoon rond te hangen zonder meteen op zoek te gaan naar data en vragen te 
stellen. Naast deze vaardigheden, is een nauwgezette registratie van data noodzakelijk. Om de 
observaties en gesprekken op het terrein te registreren en te systematiseren, werd gebruik 
gemaakt van aantekeningen, een logboek en nota’s (Bernard, 1994).  

Omdat het menselijke geheugen zijn beperkingen heeft, werden van gesprekken en observaties 
aantekeningen gemaakt op het moment zelf. Het maken en het coderen van nota’s en het 
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bijhouden van een logboek gebeurde systematisch en zo snel mogelijk na een observatie of 
gesprek (Bernard, 1994). Interviews werden in het begin consequent opgenomen en naar het 
einde toe vaker bijgehouden via notities. Als opname-apparatuur werd een smart-phone 
gebruikt om discretie voor de participanten te waarborgen. De meeste gesprekken vonden 
immers plaats binnen de uitgaanscontext van de participanten. De opgenomen interviews 
werden letterlijk getranscribeerd en context gebonden gegevens zoals plaats, tijdstip en 
bijzondere voorvallen of uitspraken voor en na het interview werden toegevoegd aan de nota. 
De gesprekken, observaties en interviews waarvan notities werden gemaakt, werden ten laatste 
de dag nadien uitgeschreven tot nota’s.  

Elke nota werd genummerd en gedateerd en voor namen van informanten en plaatsen werden 
codes gebruikt. Eens een coderingsschema (Tabel 1) gevonden werd, werden alle nota’s 
consequent gecodeerd met behulp van NVivo, een softwarepakket voor kwalitatieve analyse. 

Tabel 1: Codeerschema 

Contextuele elementen die de context van homofoob geweld vormgeven 

Geografische situering Plaats en kenmerken van plaatsen 

Perceptie van de publieke ruimte 

Sets van ongelijke sociale relaties Leeftijd 

gender 

seksuele oriëntatie 

socio-economische status 

etniciteit 

Institutionele domeinen economie 

politieke organisatie politiek 

veiligheid 

onderwijs 

middenveld media 

organisaties 

In NVivo werd een map met etnografische nota’s en een map met analytische nota’s 
opgenomen. Etnografische nota’s beschrijven in detail wat de onderzoekster hoort en ziet. 
Hiertoe behoren transcripties van interviews, observatie van plaatsen, handelingen en 
gebeurtenissen. Per moment op het onderzoeksterrein, werd één nota uitgeschreven, 
waardoor het aantal gesprekken niet exact na te gaan is. De dataset die hieruit resulteert, 
bestaat uit 107 nota’s die de weerslag zijn van 104 verschillende momenten op het terrein, drie 
interviews die elders gebeurden en conversaties met 111 verschillende participanten die 
gebeurden binnen een periode van 304 dagen. Analytische nota’s zijn de neerslag van ideeën 
die de etnograaf gaandeweg ontwikkelt over de manier waarop de ‘cultuur’ die hij bestudeert 
georganiseerd is (Bernard, 1994). Deze nota’s werden niet gecodeerd, maar dienden om 
analyses die de onderzoekster onbewust voortdurend maakt te expliciteren en deze als mentale 
aantekeningen mee terug naar het terrein te nemen. De analytische nota’s die in de laatste fase 
van het veldonderzoek gemaakt werden, werden ook gebruikt voor de verwerking van de data 
tot een onderzoeksrapport.  
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Daarnaast werd een logboek bijgehouden, een Excel bestand dat tegelijk diende als agenda, 
activiteitenverslag en hulpmiddel om gericht en efficiënt te werken. In het logboek werden per 
dag op een eerste bladzijde geplande activiteiten opgenomen en kort verantwoord waarom 
deze activiteiten belangrijk waren voor het project. De tweede bladzijde was een verslag van 
uitgevoerde activiteiten en een verantwoording waarom bepaalde activiteiten niet zijn 
doorgegaan. Per uur gaf de onderzoeker weer hoe zij haar tijd had ingevuld op het terrein, met 
de verwerking van data en met andere activiteiten. In het logboek werden ook de namen van 
participanten opgenomen en beschreven hoe de onderzoekster hen leerde kennen. Daarnaast 
werden ook enkele demografische gegevens van participanten opgenomen. Het logboek is niet 
enkel een manier om tijdsefficiënt te werken, maar dwingt de onderzoekster ook na te denken 
bij de vragen die zij wil beantwoorden en de data die nog ontbreken en dient ook als 
geheugensteuntje bij analyse van de data achteraf. 

5.6 AFBAKENING VAN HET ONDERZOEKSTERREIN 

Het onderzoeksterrein, dat de Kolenmarkt en de omliggende straten omvat, kreeg gaandeweg 
vorm. De Grote Markt, de Lombardstraat en Oud Korenhuis, de Anspachlaan van het Beursplein 
tot en met het Fontainasplein en de Zuidstraat behoorden vanzelfsprekend tot het 
onderzoeksterrein omdat ze letterlijk grenzen aan de holebibuurt.  

Afbeelding 1: afbakening van het onderzoeksterrein3 

 

3 Aangepast van http://www.vakantiewegwijzer.com/brussel-plattegrond.html 
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Omwille van hun sterke aanwezigheid in gesprekken over homofoob geweld werden ook de 
Lemonnierlaan en de Stalingradlaan toegevoegd, het verlengde van de Anspach en Zuidlaan 
naar het Zuidstation toe en het begin van de Marollen en de Anneessensbuurt. Ook de buurt 
van het centraal station werd regelmatig vermeld. Het echte etnografische veldwerk speelde 
zich in de holebi-buurt af. De selectie van participanten op het bredere onderzoeksterrein – 
sociaal werkers, preventiewerkers en politie – gebeurde aan de hand van de verhalen van 
participanten die de onderzoekster leerde kennen in de holebi-buurt.  

5.7 SELECTIE VAN PARTICIPANTEN 

Etnografisch onderzoek bereikt een beperkter aantal participanten dan andere vormen van 
kwalitatief onderzoek. De bedoeling is niet een representatief staal van de bevolking te nemen, 
maar participanten te bereiken die kennis hebben over een bepaald thema dat relevant is voor 
het onderzoek (Bernard, 1994). Etnografische data kunnen pas gegenereerd worden als de 
onderzoeker erin slaagt goede relaties uit te bouwen en te onderhouden op het terrein. Die 
relaties worden mee beïnvloed door een aantal factoren zoals gender, etniciteit, klasse en 
leeftijd van de onderzoeker (Sluka & Robben, 2011b). 

Aangezien er bij etnografisch veldwerk op een min of meer natuurlijke manier contact wordt 
gelegd tussen de onderzoeker en de participant, was er geen sprake van een eenzijdige selectie. 
Een eerste selectie gebeurde vanzelf, doordat de onderzoekster zich binnen het afgebakende 
onderzoeksterrein bevond en dus ook voornamelijk in contact kwam met participanten die deze 
plaats bezochten. Vooral tijdens de verkennende fase van het onderzoek was het dikwijls 
eerder de participant die de onderzoeker uitkoos dan andersom. Op dat moment is het 
belangrijk als onderzoeker principieel géén keuze te maken. Elke toenadering is welkom en de 
uitdaging is net in de loop van het onderzoek precies die openheid voor elke participant te 
bewaren. Het uitbouwen van enkele vriendschapsbanden op het terrein zorgde voor een 
geleidelijke ontsluiting van het terrein. Hierdoor kwam de onderzoekster in de dubbele rol van 
vriendin en wetenschappelijk onderzoekster terecht (Sluka & Robben, 2011b). 

Zoals de meeste gemeenschappen die binnen de hedendaagse antropologie onderzocht 
worden, was ook de onderzoekspopulatie voor deze gevalstudie divers en intern verdeeld. De 
onderzoekster stond voor de uitdaging toegang te krijgen tot de gemeenschap als sociaal geheel 
en tegelijk empathische relaties uit te bouwen met de verschillende subgroepen binnen deze 
gemeenschap (Sluka & Robben, 2011b). Naarmate de onderzoekster het terrein beter leerde 
kennen, kreeg zij ook een beter beeld van de verschillende groepen die in de wijk aanwezig 
waren. Er werd extra moeite gedaan om bepaalde minderheden binnen de buurt, zoals 
lesbische vrouwen en holebi’s van etnisch-culturele minderheden, te bereiken.  

Om tot een punt van saturatie te kunnen komen met betrekking tot de verzamelde informatie, 
werd erover gewaakt niet in dezelfde netwerken te blijven hangen. Eens een netwerk van 
vertrouwenspersonen was opgebouwd binnen de wijk, werd de tijd op het terrein verdeeld 
tussen momenten waarop afgesproken werd met participanten om samen uit te gaan en 
momenten waarop de onderzoekster alleen de wijk in ging om nieuwe mensen te leren kennen. 
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5.8 BESCHRIJVING VAN DE ONDERZOEKSPOPULATIE 

De selectie van participanten door aanwezigheid en participatie in de wijk, zorgt ervoor dat de 
onderzoekspopulatie enkel bestaat uit participanten die een band hebben met het 
onderzoeksterrein. De samenstelling van de onderzoekspopulatie heeft vanzelfsprekend een 
grote impact op de resultaten van voorliggend onderzoek en dient in rekening genomen te 
worden bij het lezen van de bevindingen.  

Elke persoon die als bewoner, handelaar, bezoeker of sociaal werker verbonden is met het 
onderzoeksterrein en met wie ten minste één conversatie of interview over de context van 
homofoob geweld werd gevoerd, wordt hier benoemd als participant. Mensen die enkel 
onderwerp van observatie waren of met wie slechts enkele woorden gewisseld werden, waren 
ook belangrijk voor het welslagen van het onderzoek, maar worden niet als participanten 
beschouwd. 

Tabel 2: Relatie van participanten tot het onderzoeksterrein 

Relatie tot het onderzoeksterrein Vrouwen Mannen Totaal 

Uitgaan in holebi-buurt  24 56 80 

Wonen in holebi-buurt  0 5 5 

Wonen op onderzoeksterrein buiten de holebi-buurt  3 6 9 

LGBT-horeca: eigenaars en portiers  1 13 14 

Professionelen LGBT-sector in de buurt  2 9 11 

Andere professionelen in holebi-buurt  0 3 3 

Sociaal werkers Anneessens  4 4 8 

Preventiewerkers Stad Brussel en Politie Stad Brussel op 
onderzoeksterrein  

3 7 10 

 

Alle 111 participanten waren op één of meerdere manieren verbonden met het 
onderzoeksterrein: het is de plaats waar zij uitgaan, wonen en/of werken. 95 personen waren 
regelmatig in de holebi-buurt zelf aanwezig omdat ze er wonen, werken en/of uitgaan. De 
andere personen werden vooral bevraagd omwille van hun band met de omliggende straten 
van de holebi-wijk. In Anneessens werden sociaal werkers bevraagd die zich bezighouden met 
vrouwen, jongeren, daklozen, huisvesting en sociale cohesie. Ook één leerkracht van een 
buurtschool, vier stadswachten, drie andere leden van de werking van de preventiedienst in de 
Anneessens-buurt en drie leden van het lokale politiecommissariaat werden geïnterviewd.  

De gemiddelde leeftijd van participanten op het moment van het onderzoek was 38 jaar. De 
jongste participant was 19 jaar, de oudste 70. De meeste participanten zijn tussen 25 en 50 jaar. 

79 mannen en 32 vrouwen namen deel aan het onderzoek, waarvan 24 niet-blanke mannen en 
55 blanke mannen; 12 niet-blanke vrouwen en 20 blanke vrouwen Wij werken hier met een 
opdeling in blank en niet-blank omdat dit bepalende kenmerken zijn op het terrein. Hoewel de 
nationaliteit en afkomst van de ouders van de participanten geregistreerd werden, wordt deze 
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hier niet vermeld om de anonimiteit van participanten te kunnen garanderen. Bovendien speelt 
deze nauwelijks een rol in de context van homofoob geweld, tenzij de daders bekenden zijn. 
Vermeende etniciteit, die wordt afgeleid uit de huidskleur of taal van het slachtoffer, kan wel 
een bepalend element zijn.  

Tabel 3: Seksuele oriëntatie van participanten 

Seksuele oriëntatie van participanten 32 vrouwen 79 mannen Totaal 

Identificeren zich expliciet als holebi/vermelden 
een homoseksuele relatie 

15 blanke vrouwen 
10 niet-blanke 
vrouwen 

43 blanke mannen 
20 niet-blanke mannen 

88 
 

Identificeren zich expliciet als hetero/vermelden 
een heteroseksuele relatie 

1 LGBT-professioneel 
buiten de wijk 
2 sociaal werkers 
Anneessens 

3 eigenaars van LGBT-
horeca 
1 persoon met sociaal 
beroep in de wijk 
1 LGBT-professioneel in de 
wijk 
1 sociaal werker 
Anneessens 

9 
 

Vermelden hun seksuele oriëntatie niet 4 professionelen 
buiten LGBT-sector 

10 professionelen buiten 
LGBT-sector 

14 

88 van de 111 participanten identificeerden zichzelf als holebi of vermeldden een recente 
homoseksuele relatie. Drieëntwintig participanten identificeerden zich expliciet als hetero, 
vermeldden een heteroseksuele relatie of lieten hun seksuele oriëntatie onvermeld, 
waarschijnlijk omdat het hier om professionelen buiten de LGBT-sector ging en zij hun seksuele 
oriëntatie niet relevant vonden in de context van het gesprek.  

 

Tabel 4: Homofobe geweldtypes die participanten meemaakten 

Homofobe 
geweldtypes 

21 
ervaringen 
van blanke 
vrouwen 

6  
ervaringen 
van niet-
blanke 

vrouwen 

49 
ervaringen 
van blanke 

mannen 

19  
ervaringen 
van niet-
blanke 

mannen 

Totaal 
 
 

Participanten die 
verbaal en psychisch 
homofoob geweld 
meemaakten 

13 4 31 12 60 

Participanten die 
fysiek geweld 
meemaakten 

4 2 13 5 24 

Participanten die 
materieel geweld 
meemaakten 

2 0 5 2 9 

Participanten die 
seksueel geweld 
meemaakten 

2 0 0 0 2 
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Participanten vertelden over hun eigen ervaringen met homofoob geweld en gevallen waar zij 
bij aanwezig waren. Bovenstaande tabel geeft een beeld van het aantal participanten dat een 
bepaald geweldtype meemaakte, los van het aantal voorvallen van een zelfde geweldtype dat 
zij meemaakten.  Soms vermeldden participanten meerdere ervaringen met verschillende 
geweldtypes. 37 participanten vermeldden geen enkele ervaring met homofoob geweld.   
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6 RESULTATEN  

In wat volgt worden de resultaten van het onderzoek naar de context van homofoob geweld in 
en rondom de holebi-buurt beschreven. We maken een onderscheid tussen de context en de 
gepercipieerde context. De context bestaat uit de socio-geografische context van het 
onderzoeksterrein, de directe context van persoonlijke ervaringen met homofoob geweld, 
berichten in de media over homofoob geweld en acties van politiek en middenveld naar 
aanleiding van homofoob geweld die bekend waren bij participanten. Deze beschrijving is deels 
subjectief, omdat zij gebaseerd is op de overlevering van die context, die door de werking van 
het geheugen en onder invloed van de eigen wereldvisie een selectieve waarneming en 
weergave van de feiten met zich meebrengt. De gepercipieerde context duidt op de 
interpretatie of betekenisgeving van participanten met betrekking tot homofoob geweld. Deze 
betekenisgeving staat in interactie met wat participanten weten over de context. Participanten 
interpreteren enerzijds de sociale realiteit waarin homofoob geweld plaatsvindt, maar deze 
interpretaties zijn ook productief. Zij beïnvloeden op hun beurt de machtsverhoudingen en 
instituties op het terrein en geven zo het geweld mee vorm. Om de gepercipieerde context te 
beschrijven, wordt vertrokken van de constructie van de publieke ruimte en de invloed daarvan 
op het gebruik van de ruimte. Deze weerspiegelt een aantal denkbeelden met betrekking tot 
sociale relaties die de directe context vormgeven en sociale relaties en instituties die de 
achterliggende context van homofoob geweld vormen, die in de daaropvolgende hoofdstukken 
achtereenvolgens worden toegelicht. 

6.1 CONTEXT 

6.1.1 SOCIAAL-GEOGRAFISCHE SITUERING VAN DE CASE 4 

De Sint-Jacobsbuurt of Bijstandsbuurt is een commerciële en toeristische buurt in het 
historische centrum van Brussel met een groot aantal bars, een aantal ‘hippe’ winkels en 
restaurants. De handelszaken zijn gericht op een koopkrachtig middenklasse publiek. Veel 
inwoners van de buurt zijn alleenstaande dertigers of koppels zonder kinderen en er woont een 
meerderheid mannen. Een groot deel van de bewoners van de wijk zijn eigenaar van hun 
woning. De huurprijzen op de privéhuurmarkt zijn over het algemeen hoger dan in de 
aangrenzende wijken. Ook de buurten rond de Beurs en naar het Centraal Station toe die aan 

4 Deze beschrijving van het onderzoeksterrein is gebaseerd op observaties op het onderzoeksterrein en 
gesprekken met sociaal werkers en preventiewerkers in de Anneessensbuurt, met inwoners, bezoekers, 
sociaal werkers en andere professionelen van de holebi-buurt en met leden van de politie die werken op 
het commissariaat in de Kolenmarktstraat. 
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de Sint Jacobswijk grenzen – de statistische buurten Grote Markt en Beurs Noordwest – zijn 
commerciële en toeristische buurten.  

De bars en winkels in de holebi-buurt, die zich op en rond de Kolenmarktstraat en de 
Steenstraat bevindt, trekken een voornamelijk mannelijk en blank homoseksueel publiek aan. 
Deze groep is ook het meest zichtbaar in het straatbeeld. De bars in de Kolenmarktstraat zijn 
voornamelijk homobars en ‘gay-friendly’ bars die een eerder jong (25-45jaar) en blank 
koopkrachtig publiek aantrekken. Er is één nachtclub die ook een jonger en meer etnisch divers 
publiek aantrekt. Niet-blanke holebi’s die aanwezig zijn in de wijk, zijn dikwijls vluchtelingen die 
in Brussel vrij zijn van de controle van de eigen gemeenschap en/of asielzoekers die hun 
aanvraag sterker willen maken door integratie in het holebi-milieu. De meeste Brusselse LGBT-
organisaties zijn lid van het Regenbooghuis en organiseren hun activiteiten in de bar van het 
Regenbooghuis, gelegen in de Kolenmarktstraat. De LGBT-organisatie die zich op Franstalig 
België richt, heeft een bar en een sociale dienst aan het andere uiteinde van de 
Kolenmarktstraat. In de Kolenmarktstraat bevindt zich ook het commissariaat van de lokale 
politie, dat overdag verantwoordelijk is voor het grootste deel van het onderzoeksterrein en 
waar vanaf 22u de wachtdienst het volledige onderzoeksterrein dekt. De gemeentepolitiek van 
Brussel Stad droeg sinds het aantreden van de vorige burgemeester (2001-2013) bij tot een 
verhoogde zichtbaarheid van de Brusselse holebi-wijk. Er werd een voetgangerszone 
geïnstalleerd in het deel van de Kolenmarktstraat waar de meeste gay-bars zijn, waardoor de 
straat meer gebruikt wordt door klanten en in de zomer verandert in een groot terras. Er werd 
ook geïnvesteerd in de toeristische promotie van de wijk.  

Edgar, eigenaar gay-bar, 49 jaar: Avec Thielemans, on a eu un changement 
radical. C’est unique cette rue ici. Avant, à 22h c’était tout à l’intérieur, on ne 
pouvait pas être dans la rue. Les trottoirs étaient plus petits et on devait rester 
sur les trottoirs. Il y avait les voitures qui étaient garés de l’autre côté. 
Thielemans, il a des jeunes dans l’équipe qui veulent faire bouger les choses. Ils 
veulent du dynamisme. Et il y a Visit Brussels maintenant, qui ont quelqu’un qui 
a été engagé spécialement pour faire la promotion du quartier gay. Parce que 
un quartier gay, ça veut dire de l’argent. Par exemple, fin d’octobre il y a 
l’anniversaire de la Démence, c’est quatre jours des revenus pour les hôtels, 
pour toute la ville.5 

5 “Met Thielemans kwam er een radicale verandering. Deze straat hier is uniek. Voordien moest om 22u 
alles naar binnen, we mochten niet op straat zijn. De voetpaden waren smaller en wij moesten op het 
voetpad blijven. Er stonden auto’s geparkeerd aan de overkant van de straat. Thielemans heeft jonge 
mensen in de ploeg die de zaken willen doen bewegen. Zij willen dynamiek. En er is Visit Brussels nu, die 
iemand hebben die aangeworven is speciaal om de holebi-buurt te promoten. Omdat een holebi-buurt ook 
geld betekent. Bijvoorbeeld, eind oktober is het de verjaardag van la Démence, dat zijn vier dagen van 
inkomsten voor hotels, voor de hele stad.” 
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De bars in de Steenstraat hebben een meer divers publiek wat leeftijd en socio-economische 
status betreft en zijn minder blank. Verschillende bars hier worden ook gebruikt als 
ontmoetingsplaats voor sekswerkers en hun klanten. Waar de bars in de Kolenmarktstraat met 
hun terrassen en grote vensters de zichtbaarheid van klanten bevorderen, is de zichtbaarheid 
van de meeste gay-bars in de Steenstraat beperkt. Dicht bij de holebi-buurt liggen nog een 
aantal bars en discotheken die gericht zijn op een holebi-publiek en die ook deel uitmaken van 
het onderzoeksterrein. Ook hier komt vooral een mannelijk, blank publiek. Twee cafés die ook 
overdag open zijn, trekken een ouder, voornamelijk mannelijk homoseksueel publiek 
aantrekken en een bar trekt vooral een publiek met West-Afrikaanse achtergrond en blanke 
mannen aan.  

 

Afbeelding 2: gebruik van de openbare ruimte in en rondom de holebi-buurt6 

 

6 Aangepast van http://www.vakantiewegwijzer.com/brussel-plattegrond.html 
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De Sint-Jacobsbuurt grenst aan de Anspachlaan, de Noord-Zuid as die het centrum doorkruist. 
De Anspachlaan is een winkelstraat met veel passage en verschillende bus- en metrohaltes. Er 
zitten veel daklozen en bedelaars langs de kant en het zijn hoofdzakelijk groepjes mannen die 
de bankjes bezetten die de Anspachlaan flankeren. De pleintjes op de Anspachlaan – het 
Fontainasplein en het Anneessensplein – worden ook voornamelijk door mannen gebruikt. De 
Zuidstraat, een andere grote as in het centrum, loopt dwars door de Sint-Jacobsbuurt heen. 
Naar het Zuidstation toe veranderen de grote assen in respectievelijk de Lemonnierlaan en de 
Stalingradlaan. Dit zijn eveneens commerciële straten, met hoofdzakelijk kruideniers, bakkers, 
slagers, restaurants en theesalons. Deze handelszaken zijn vooral op lokale Brusselse, minder 
koopkrachtige consumenten met Noord-Afrikaanse achtergrond gericht. 

Aan de ene kant van Anspachlaan-Lemonnierlaan ligt de Stalingradwijk, waarvan het 
residentiële gedeelte het begin van de Marollenwijk markeert. Aan de andere kant ligt de 
statistische buurt Anneessensplein in de residentiële Anneessensbuurt. Beide buurten zijn 
achtergestelde buurten. In de Anneessensbuurt wonen mensen met een diverse etnische 
achtergrond en over het algemeen een lage socio-economische status. Het is een erg 
dichtbevolkte wijk die gekend is als transitwijk. Er wonen voornamelijk grote gezinnen en 
alleenstaande mannen. Wie daar de middelen voor heeft, trekt er weg. De wijk kent een grote 
huisvestingsproblematiek. Zowel binnen de sociale huisvesting als op de privé-huurmarkt 
voldoen woningen vaak niet aan de kwaliteitsnormen. De stabiele bevolking bestaat 
grotendeels uit mensen met Marokkaanse immigratie-achtergrond.  

Wim, 31 jaar, sociaal werker: Wat de mensen hier gemeenschappelijk hebben, is 
dat ze weinig geld hebben. De eerste blijvers hier zijn de Marokkaanse gezinnen, 
die wonen hier soms al heel lang, hebben in de tijd een huis kunnen kopen of 
zitten al jaren in de sociale woningen. In de wijk wonen vooral alleenstaande 
mannen en heel grote gezinnen met acht tot dertien kinderen. De alleenstaande 
mannen zijn de gelukszoekers, vaak hier om daarna familie te laten afkomen. (…) 
Sociale stijgers blijven niet in de wijk. De enigen die dit patroon wat doorbreken, 
zijn de Marokkaanse families. Maar dan nog zien we dat de kinderen van de 
bewoners van de sociale woonblokken eens het beter gaat ook naar Neder-over-
Heembeek trekken. (…) Huisvesting is een groot probleem hier. Er zitten te veel 
mensen in te kleine woningen, wat zorgt voor sluikstorten en wat maakt dat 
inwoners meer op straat rondhangen. Bovendien is de wijk ongeveer 10 keer zo 
dicht gebouwd dan het Brusselse gemiddelde. 

De buurt telt een groot aantal non-profit organisaties die zich bezighouden met de noden van 
wijkbewoners. Ook de preventiedienst van de Stad Brussel is sinds kort in de Anneessenswijk 
gevestigd. Deze organisatie staat onder andere in voor de stadswachten. Op het moment van 
het onderzoek, liep er een pilootproject waarbij de stadswachten ook ’s nachts aanwezig waren 
in de Anneessenswijk. De meeste werkingen in de wijk werken niet met meerderjarige jongeren 
en er zijn weinig werkingen in de wijk die zich bezighouden met adolescente jongeren in het 
algemeen. De werkingen die bestaan voor meerderjarigen, houden zich enkel bezig met 
activering voor de arbeidsmarkt en niet met andere levensdomeinen van de jongere, hoewel 
veel jongeren met andere problemen kampen die activering in de weg staan.. Dit zorgt ervoor 
dat deze jongeren, die meestal nog thuis wonen, geen plaats hebben waar zij terecht kunnen 
om onder vrienden te zijn en veel tijd om op straat door te brengen. Sociaal werkers gaven aan 
dat er dikwijls met etnisch homogene groepen gewerkt werd en dat meisjes weinig bereikt 
werden. Twee werkingen, een vrouwenwerking en een jongerenwerking, hielden zich wel 
expliciet bezig met gender en seksuele diversiteit.  
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Mona, ex-inwoonster Anneessens, 42 jaar: Dans le quartier il y a beaucoup pour 
les petits. Il y avait aussi une maison de jeunes de la communauté française, en 
bas des bâtiments sociales de rue de Vautours. Mais ça a été saccagé souvent. 
C’est ça le problème, à 18/20 ans ça finit, mais ces jeunes habitent toujours à la 
maison, ils n’ont pas un espace à eux ou ils peuvent faire ce qu’ils veulent, 
fumer leur joint, leur cigarette… Ils reviennent aux maisons de jeunes et les 
saccagent.7 

Julie, sociaal werkster, 32 jaar: . Et effectivement, il y a une certaine tranche 
d’âge qu’on ne couvre pas dans nos actions collectives parce que ben on dit 
qu’ils sont grands et qu’ils n’ont pas besoin de structures pour qu’on les occupe 
à faire du foot ou…Et en général, ce sont aussi des jeunes qui sont à la 
recherche d’un emploi. Donc, ça, par contre, on a beaucoup travaillé dans le 
quartier de la… D’essayer de mettre en place des services qui aident les jeunes 
dans leur recherche d’emploi. Et encore, il y a un gap entre la demande du jeune 
et le service qui est en place.8 

In Brussel is er geen sprake van getto’s, aangezien de beschreven buurten vlak naast elkaar 
liggen op een oppervlakte met een doorsnede van twee kilometer, maar er is wel een duidelijke 
segregatie. De achtergestelde, gekleurde woonbuurt Anneessens ligt in het centrum naast twee 
hippe commerciële buurten.  

Christian, homoman en bewoner holebi-buurt, 70 jaar: Il n’y a pas de banlieues ici 
comme à Paris. A Bruxelles, tu as les communes qui ont ses quartiers biens et 
moins biens. Ici, c’est un quartier bien. Le Sablon aussi, tu vois. Quand tu traverses 
le Boulevard, l’axe Antoine Dansaert est bien, mais si tu vas à rue de Chartreux, 
place jardin aux fleurs, tu vois que ça change.9  

7 “In de wijk is er veel voor de kleintjes. De jongerenwerking is gesloten. Er was ook een jeugdhuis van de 
Franstalige gemeenschap, beneden in de sociale gebouwen van de Gierstraat. Maar dat werd verschillende 
keren vernield. Dat is het probleem, op hun 18-20 jaar stopt het, maar die jongeren wonen nog steeds 
thuis, zij hebben geen eigen ruimte waar ze kunnen doen wat zij willen, hun jointje roken, hun sigaret. Ze 
komen terug naar de jeugdhuizen en vernielen ze.” 

8 “Er is inderdaad een bepaalde leeftijdsgroep die wij niet dekken met onze collectieve acties. Omdat men 
zegt, kom, ze zijn groot, zij hebben geen structuren meer nodig die hen bezighouden met voetbal of… En in 
het algemeen zijn het ook die jongeren die werkzoekende zijn. En daar hebben wij wel veel aan gewerkt in 
de wijk. Proberen diensten uit te bouwen die de jongeren helpen in hun zoektocht naar werk. En dan nog is 
er een kloof tussen de vraag van de jongere en de bestaande dienst.” 

9 “Er zijn geen buitenwijken hier zoals in Parijs. In Brussel heb je gemeenten met goede wijken en minder 
goede wijken. Dit hier is een goede wijk. De Zavel ook, zie je. Als je de Anspachlaan oversteekt, de as Antoine 
Dansaert is goed, maar als je langs de Kartuizerstraat gaat, vanaf het Bloemenhofplein, dan zie je dat het 
verandert.” 
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Dennis, homoman, 40 jaar: Of het nu meer is in Brussel? Goh, da ’s ook zo 
moeilijk vergelijkbaar, ’t is de enige grote stad die we hebben, Gent en Antwerpen 
zijn eigenlijk niet vergelijkbaar. En Parijs is zelfs niet vergelijkbaar he, omdat Parijs 
heeft een opgekuiste binnenstad en een andere structuur. Amsterdam is ook 
opgekuist in ’t midden. Wij hebben een heel specifieke mengelcultuur. 

In de Anneessensbuurt woont ook een stijgend aantal jonge werkenden en studenten met een 
middenklasse-achtergrond, die meestal slechts voor beperkte tijd in de wijk blijven wonen. Er 
werden enkele loften gebouwd die door een blank middenklasse publiek worden bewoond en 
er bevindt zich een homo-sauna midden in de buurt.  

John, preventiedienst Anneessens, 42 jaar: À Anneessens on a un début de 
gentrification, mais les groupes se mélangent pas. C’est une gentrification 
différente que dans le quartier nord, rue de Flandre par exemple ou il y a les 
commerces, le KVS, théâtre national, rue Neuve. À Anneessens, il n’y a pas de 
verdure -sauf le parc Fontainas - pas d’infrastructure de sport, pas de théâtres. La 
différence avec les quartiers avoisinantes augmente. (…) Aussi, la tranche d’âge 
plus représentée est 0-19 ans, lorsque dans les zones gentrifiés c’est typiquement 
des gens de 20-24 ans.10  

 

6.1.2 CONCRETE VERHALEN VAN SLACHTOFFERS EN DIRECTE CONTEXT 

6.1.2.1 Geweldtypes 

Participanten vertelden over hun eigen ervaringen met homofoob geweld en gevallen waar zij 
bij aanwezig waren. Soms vermeldde eenzelfde participant meerdere verhalen en een heel 
aantal participanten had geen ervaring met homofoob geweld. Naar analogie met ander 
onderzoek naar geweld binnen de LGBT onderzoekslijn van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid 
(D’haese et al., 2014; Motmans et al., 2014), wordt gebruik gemaakt van een geweldsmatrix 
waarin vier soorten geweld worden onderscheiden. Onder verbaal en psychisch geweld 
verstaan we alle gewelddadige uitspraken en handelingen waar geen fysieke aanraking aan te 
pas komt. Dit kan gaan van een homofoob scheldwoord in het voorbijgaan of een 

10  “In Anneessens hebben we een begin van gentrificatie, maar de groepen mengen zich niet. Het is een 
ander soort gentrificatie dan wat je ziet in de Noordwijk, Vlaamsesteenweg bijvoorbeeld waar er winkels 
zijn, de KVS, het Théâtre National, de Nieuwstraat. In Anneessens is er niets van groen, behalve het 
Fontainaspark, geen sportinfrastructuur, geen theaters. Het verschil met de naburige wijken wordt groter. 
Ook, de leeftijdscategorie die het meest gerepresenteerd is, is van 0 tot 19 jaar, terwijl dat in 
gegentrificeerde zones typisch tussen 20 en 24 jaar ligt.” 

 

 

 50  
 
 

                                                                 

 



De context van homofoob geweld in de publieke ruimte – een etnografisch onderzoek in het centrum van Brussel 

veroordelende blik tot daders die dreigen met verkrachting, spuwen of urineren in het gezicht 
van participanten of hen bedreigen met een mes. Er werd een verdere onderverdeling gemaakt 
in bedreigingen, beledigingen en handelingen. Fysiek geweld is al het geweld waaraan in het 
verloop van het incident gewelddadige fysieke aanrakingen te pas komen en geen materieel 
gewin voor de dader mee gepaard gaat. Dit kan dus ook fysiek geweld zijn waarbij goederen van 
het slachtoffer bewust of onbewust beschadigd worden. Dit kan gaan van een duw in het 
voorbijgaan tot zwaar fysiek geweld met of zonder gebruik van wapens. Fysiek geweld werd 
verder opgedeeld in geweld met homofobe verbale aanloop, verbaal en fysiek homofoob 
geweld, geweld met een niet-homofobe aanloop en fysiek geweld zonder verbaal aspect. 
Materieel geweld is al het geweld waar materieel gewin voor de dader bij komt kijken of 
waarbij de beschadiging van goederen gemotiveerd wordt door homofobie, al dan niet in 
combinatie met fysiek geweld. Materieel geweld werd verder opgedeeld in (poging tot) diefstal 
met fysiek geweld, (poging tot) diefstal met seksuele aanloop en beschadiging van goederen. 
Seksueel geweld is elke gewelddadige seksuele toenadering waar een fysieke aanraking of 
exhibitionisme van de dader aan te pas komt. Voor alle homofobe geweldtypes werden ook de 
gevallen onderscheiden waarbij meervoudige discriminatie in het spel was op basis van 
gender, etniciteit of socio-economische status.  

 

Tabel 5: Ervaringen en getuigenissen van homofoob geweld 

Homofobe 
geweldtypes 

Ervaringen 
van blanke 
vrouwen 

Ervaringen 
van niet-
blanke 

vrouwen 

Ervaringen 
van blanke 

mannen 

Ervaringen 
van niet-
blanke 

mannen 

Totaal 
 
 

Ervaringen en 
getuigenissen van 
verbaal en psychisch 
homofoob geweld 

43 12 47 24 126 

Ervaringen en 
getuigenissen van 
fysiek homofoob 
geweld 

4 2 15 4 25 

Ervaringen en 
getuigenissen van 
materieel geweld  

2 0 6 2 10 

Ervaringen en 
getuigenissen van 
seksueel geweld  

2 0 0 0 2 

 

In totaal werden 126 gevallen van verbaal en psychisch geweld vermeld, waarvan acht 
homofobe bedreigingen, 79 beledigingen en opmerkingen en 39 handelingen waren. Er waren 
25 gevallen van fysiek geweld, waarvan zeven een verbale aanloop hadden, vier gemengd 
waren met verbaal homofoob geweld, één een niet-homofobe aanloop had en 13 louter fysiek 
waren. Van de tien gevallen van materieel geweld gebeurden er vijf met fysiek geweld, 
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waarvan twee begonnen met seksuele avances. Drie gevallen begonnen met seksuele avances 
en eindigden in (poging tot) diefstal zonder fysiek geweld. Twee gevallen waren beschadigingen 
van goederen (grafitti en volle condooms in een brievenbus). Beide gevallen van seksueel 
homofoob geweld begonnen met seksuele avances. Eén betrof het tonen van geslachtsdelen, 
een ander een ongewenste aanraking. Homofoob geweld waarin meerdere gronden van 
discriminatie de agressie motiveren maken meer dan een derde van de verbale en psychische 
agressies, bijna de helft van de materiële, beide gevallen van seksueel geweld en ook enkele van 
de fysieke agressies uit.  

 

6.1.2.2 Geografische situering  

Aangezien expliciet gevraagd werd naar geweldervaringen in het Brusselse stadscentrum, 
werden voornamelijk gevallen genoemd van geweld dat binnen het afgebakende 
onderzoeksterrein of in de buurt ervan plaatsvond. 24 van de 126 gevallen van verbaal en 
psychisch geweld vonden buiten het onderzoeksterrein plaats. Acht daarvan vonden in de buurt 
van het stadscentrum (zone 1000 van Brussel-Stad) plaats. De rest vond in de rest van de 
gemeente Brussel-Stad of in andere Brusselse gemeenten plaats. Twee gevallen hadden plaats 
op het openbaar vervoer. Van de 25 gevallen van fysiek geweld, vonden er zeven buiten het 
onderzoeksterrein plaats, waarvan drie in de buurt van het stadscentrum, drie in de rest van de 
gemeente Brussel-Stad of in andere Brusselse gemeenten en één op het openbaar vervoer. Vier 
van de zes fysieke geweldervaringen van vrouwen vonden buiten het onderzoeksterrein plaats, 
waarvan één in de buurt van het Brusselse stadscentrum. Materieel geweld vond steeds binnen 
het onderzoeksterrein plaats, behalve in één van de twee gevallen van materieel geweld tegen 
vrouwen. Ook beide gevallen van seksueel geweld vonden plaats op het onderzoeksterrein.  

Binnen het onderzoeksterrein vond bijna twee derde van de gevallen van homofoob geweld in 
de holebi-buurt of in en aan de deuren van een gay-bar of -club plaats. De Anspachlaan komt 
daarna met een tiende van de gevallen, dan de UNESCO-zone en daarna de omgeving van het 
centraal station, de Beurs, het Anneessensplein, de Stalingradlaan en op de laatste plaats de 
Anneessensbuurt en de Marollen. Bij fysiek geweld komt de UNESCO-zone op de eerste plaats 
en de twee gevallen van seksueel geweld vonden plaats in gay-bars. Als we volgens gender en 
herkomst indelen, zien we dat de eerste plaats voor alle mannen gereserveerd is voor de 
straten en terrassen in de gay buurt, terwijl vrouwen eerder binnen in de bars en aan de deuren 
geweld ondervonden. Bij blanke mannen nemen de Anspachlaan en de Unesco-zone de tweede 
plaats in en komt geweld binnen de bars pas op de vierde plaats. Bij blanke vrouwen komt de 
Stalingradlaan op de derde plaats, voor de Anspachlaan. 
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Afbeelding 3: Geografische situering van verhalen over persoonlijk geweldervaringen11 

 

6.1.2.3 Situering in de tijd 

Participanten vertelden over recente gevallen maar ook over gevallen die al verder in het 
verleden lagen. Vooral bij ervaringen van fysiek en seksueel geweld gingen participanten verder 
terug in de tijd. 63 gevallen van verbaal en psychisch geweld, drie van fysiek geweld en twee 
gevallen van materieel geweld gebeurden in 2013. De meeste gevallen van verbaal en 
psychisch geweld en materieel geweld die vermeld werden, gebeurden niet langer dan vijf jaar 
geleden. Negen gevallen van fysiek geweld en de twee gevallen van seksueel geweld gebeurden 
tussen vijf en tien jaar geleden.  

De meeste gevallen van homofoob geweld vonden ’s avonds plaats, iets minder gevallen ’s 
nachts, ongeveer een vijfde van de gevallen overdag en de minste gevallen vonden plaats in de 
vroege avond tussen 17u en 20u. Dit patroon is hetzelfde voor elk geweldtype, behalve voor de 
twee gevallen van seksueel geweld die ’s nachts plaatsvonden. Verbaal en psychisch geweld 
tegen blanke mannen vond even vaak overdag als ’s nachts plaats. Fysiek geweld tegen blanke 
mannen vond even vaak overdag als ’s avonds en ’s nachts plaats en fysiek geweld tegen blanke 

11 Aangepast van http://www.vakantiewegwijzer.com/brussel-plattegrond.html 
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vrouwen vond enkel overdag plaats. Ook materieel geweld tegen vrouwen vond overdag plaats. 
Seksueel geweld tegen vrouwen vond ’s nachts plaats.  

6.1.2.4 Uiterlijke kenmerken van de slachtoffers  

Huidskleur, geslacht en leeftijd 

Bij alle types van geweld behalve seksueel geweld gingen de meeste verhalen over blanke 
mannen en de minste verhalen over niet-blanke vrouwen. Bij verbaal en psychisch geweld is het 
verschil in aantal tussen verhalen over blanke mannen en blanke vrouwen zeer klein. Bij fysiek 
geweld zijn er evenveel verhalen over niet-blanke mannen als blanke vrouwen en bij materieel 
geweld namen niet-blanke mannen de tweede plaats in. De gevallen van seksueel geweld 
gingen beide over blanke vrouwen.  

In de meeste gevallen van verbaal, psychisch, fysiek en materieel geweld en in de twee gevallen 
van seksueel geweld zijn slachtoffers tussen 25 en 50 jaar. Voor verbaal en psychisch geweld is 
bij mannen is de leeftijdscategorie tussen 25 en 35 sterker vertegenwoordigd, terwijl dat bij 
vrouwen net de categorie tussen 35 en 50 is. Zes van de 25 verhalen over verbaal en psychisch 
geweld van niet-blanke mannen gaan over slachtoffers tussen 19 en 25 jaar. Bij fysiek geweld is 
de leeftijd van slachtoffers meer verspreid over alle leeftijdscategorieën. Bij materieel geweld 
waren de meeste slachtoffers blanke mannen van ouder dan 50 jaar.  

Zichtbare symbolen van homoseksualiteit 

In de meeste gevallen van verbaal en psychisch geweld beschrijven slachtoffers dat hun 
homoseksualiteit op het moment van het incident duidelijk waarneembaar was of afgeleid kon 
worden door gendernonconform gedrag of uiterlijk of door de aanwezigheid in of nabijheid van 
homoseksuele publieke ruimtes. Bij blanke mannen komt gendernonconformiteit op de eerste 
plaats, bij alle andere groepen de relatie van aanwezigheid of nabijheid. Bij blanke mannen 
werden zowel gendernonconforme sociale relaties – de interactie tussen homo-vrienden of 
tussen een homokoppel – als het eigen gendernonconform gedrag en uiterlijk genoemd, terwijl 
dat laatste bij vrouwen en niet-blanke mannen veel minder vaak als waarneembaar kenmerk 
werd genoemd.  

Bij fysiek geweld komt bij blanke mannen de relatie van aanwezigheid of nabijheid op de eerste 
plaats en bij de drie andere groepen gendernonconform gedrag en uiterlijk. Bij materieel 
homofoob geweld kwam voor alle mannen de relatie van aanwezigheid of nabijheid duidelijk op 
de eerste plaats, van de twee gevallen waarvan blanke vrouwen het slachtoffer waren, was in 
één geval een gendernonconform gedrag en uiterlijk waarneembaar volgens de participant. De 
twee gevallen van seksueel geweld gebeurden in de homoseksuele ruimte.  

Grootte van de groep die de slachtoffer(s) omringt 

Slachtoffers bevonden zich iets vaker alleen dan in groep op het moment van het homofoob 
incident, met een verschil van vijf gevallen. In iets meer dan een vierde van de gevallen waarin 
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slachtoffers niet alleen waren, bevonden zij zich in een groep van bekenden die groter was dan 
drie personen. In meer de helft van die gevallen waren de slachtoffers met zijn tweeën.  

Verbaal en psychisch geweld volgde dit patroon voor alle groepen, behalve voor niet-blanke 
mannen. Zij werden veel vaker slachtoffer wanneer zij alleen waren dan in groep. In meer dan 
de helft van de gevallen waarin niet-blanke mannen alleen waren, ging het om geweld met een 
verwijzing naar hun etniciteit, al dan niet in combinatie met seksuele opmerkingen of 
handelingen. In bijna drie vierde van de gevallen waarin vrouwen alleen waren, ging het om 
seksistische of seksuele opmerkingen en handelingen, al dan niet met een verwijzing naar de 
etniciteit van het slachtoffer.  

Fysiek geweld gebeurde, behalve in twee gevallen, steeds als het slachtoffer alleen of in het 
gezelschap van één persoon was. Slachtoffers van materieel geweld waren vaker alleen dan met 
twee of meer. In de meeste gevallen waarin zij alleen waren, ging het om geweld waarbij 
verwezen werd naar de etniciteit van het slachtoffer of waarbij seksuele avances de aanloop 
vormden. Bij seksueel geweld waren de slachtoffers alleen, maar wel omringd door de ‘eigen’ 
holebi-gemeenschap.  

6.1.2.5 Door het slachtoffer waargenomen kenmerken van de dader 

Huidskleur/taal, geslacht en leeftijd 

Daders waren bijna uitsluitend mannen. Blanke mannen die slachtoffer waren van verbaal en 
psychisch geweld beschreven voornamelijk mannen met een Arabisch uiterlijk/taal en op de 
tweede plaats mannen met een Europees12 uiterlijk/taal. Daders van verbaal en psychisch 
geweld tegen niet-blanke mannen waren in de eerste plaats mannen met een Europees 
uiterlijk/taal, met een voorsprong van één geval op mannen met een Arabisch uiterlijk/taal. 
Daders van verbaal en psychisch geweld tegen blanke vrouwen waren voornamelijk mannen 
met een Europees uiterlijk/taal, op de tweede plaats andere mannen met een niet-Europees 
uiterlijk/taal, en op de derde plaats mannen met een Arabisch uiterlijk/taal. 

12 Met ‘Europees’ verwijzen we naar de EU-15 landen. Deze indeling werd gekozen op basis van de 
percepties van participanten, waarin mensen met een migratiegeschiedenis in de nieuwe EU-landen en 
daarbuiten als ‘vreemdelingen’ of ‘migranten’ worden beschouwd terwijl mensen van binnen de EU-15 
hier niet toe behoren. Als naar etniciteit verwezen wordt bij homofoob geweld in de publieke ruimte gaat 
het om de ‘Europees’ uitziende meerderheid of om ‘zichtbare minderheden’. Mensen met een ‘Arabisch’ 
uiterlijk of een Arabisch klinkende taal vormen de meest vermelde zichtbare minderheid. Met de term 
‘Arabisch’ wordt verwezen naar mensen met een veronderstelde migratie-achtergrond in Noord- Afrika 
of het Midden-Oosten. Zo kan een autochtone Belg met een donkere huidskleur als ‘Arabisch’ 
omschreven worden, een grote blanke Nederlander als een Pool en een blonde Turk als ‘Europees’. 
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Verbaal en psychisch geweld tegen niet-blanke vrouwen werd voornamelijk gepleegd door 
mannen met een Europees uiterlijk/taal en mannen met een Arabisch uiterlijk/taal en op de 
tweede plaats, met één geval verschil, door andere mannen met een niet-Europees 
uiterlijk/taal. 

Een dader van fysiek geweld tegen blanke vrouwen was een man met een Europees 
uiterlijk/taal. Bij fysiek geweld tegen niet-blanke mannen kwamen daders met een Arabisch 
uiterlijk/taal op de eerste plaats, bij alle andere groepen andere mannen met een niet-Europees 
uiterlijk/taal. Daders van materieel geweld waren even vaak mannen met een Arabisch 
uiterlijk/taal als andere mannen met een niet-Europees uiterlijk/taal. Beide gevallen van 
materieel geweld tegen niet-blanke mannen, werden door mannen met een Arabisch 
uiterlijk/taal gepleegd. De gevallen van seksueel geweld, beide tegen vrouwen, werden door 
mannen met een met een Europees uiterlijk/taal gepleegd. 

De geschatte leeftijd van daders van verbaal en psychisch geweld tegen blanke mannen was 
hoofdzakelijk van 14 tot 18 en van 18 tot 25 jaar. De gevallen waren verspreid over de 
verschillende leeftijdscategorieën, die liepen van 10 tot 50 jaar. In één geval was de dader 
ouder dan 35 jaar. Daders van verbaal en psychisch geweld tegen niet-blanke mannen waren in 
de eerste plaats mannen tussen 25 en 30 jaar en in de tweede plaats jongeren tussen 14 en 18 
jaar. Ook daders van verbaal en psychisch geweld tegen vrouwen waren voornamelijk mannen 
wiens leeftijd geschat werd tussen 25 en 35 jaar. 

Geen enkele dader van fysiek homofoob geweld werd ouder dan 35 jaar geschat. Daders van 
fysiek geweld waren hoofdzakelijk van 14 tot 18 en van 18 tot 25 jaar. Daders van fysiek geweld 
tegen mannen werden altijd ouder dan 14 geschat. In twee gevallen van fysiek geweld tegen 
blanke vrouwen waren de daders jonger dan 14 jaar. Daders van materieel geweld werden 
nooit jonger dan 14 en nooit ouder dan 25 jaar geschat. De gevallen van seksueel geweld, beide 
tegen blanke vrouwen, werden door mannen tussen 25 en 35 jaar gepleegd. 

Grootte van de groep die de dader(s) omringt 

Daders van homofoob geweld waren even vaak alleen als in een kleine groep. In 15 gevallen 
ging het over daders die handelden in een groep van meer dan drie personen. Fysiek geweld 
werd vaker door daders in groep gepleegd dan door daders alleen. Materieel, verbaal, psychisch 
en seksueel geweld waar seksuele avances of seksistische opmerkingen mee gepaard gaan, 
werden meestal door daders alleen gepleegd.  

Daders van verbaal geweld waren meestal alleen of in een groep van maximum drie personen. 
In zes gevallen ging het over een groep die groter was. Mannen werden dubbel zoveel keer 
aangevallen door daders die zich in groep bevonden dan door daders alleen. Bij vrouwen was 
het omgekeerde het geval. Zij werden dubbel zo vaak aangevallen door een dader alleen dan 
door een dader in groep. De meeste gevallen van homofoob geweld tegen vrouwen die door 
daders alleen werden gepleegd, waren seksistische of seksuele opmerkingen en beledigingen en 
seksistische of seksuele handelingen. Bij niet-blanke mannen waren de meeste gevallen met 
daders alleen homofobe handelingen op basis van etniciteit.  

Fysiek geweld werd drie keer zo vaak door daders in groep begaan als door daders alleen. Het 
ging even vaak om een groep van maximum drie personen als om grotere groepen. Er is geen 
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duidelijk verschil in de grootte van de dadergroep als we indelen volgens gender en etniciteit 
van het slachtoffer, noch als we de verschillende vormen van fysiek geweld bekijken. 

Materieel geweld werd even vaak in groep als alleen gepleegd. Slechts één keer ging het om 
meer dan drie personen. Alle gevallen die door een dader alleen werden gepleegd, betroffen 
diefstal die begon met seksuele avances. Beide gevallen van seksueel geweld werden gepleegd 
door een dader alleen.  

6.1.2.6 Situatie waarin contact tussen dader en slachtoffer ontstaat  

In de meeste gevallen was het contact tussen dader en slachtoffer een toevallige ontmoeting 
tussen onbekenden. Geweld werd gepleegd in het voorbijgaan, vanuit een voertuig of door een 
groepje, dat al aanwezig was in de publieke of semi-publieke ruimte op het moment dat het 
slachtoffer daar aankwam. In 18 gevallen dachten slachtoffers dat de daders bewust naar de 
holebi-buurt of naar een evenement kwamen uit nieuwsgierigheid of met het voornemen 
homo’s uit te lachen of te bestelen. Dit ging om incidenten die op de Pride en in de holebi-buurt 
plaatsvonden. In 40 gevallen was de ontmoeting zeker niet toevallig, omdat de dader gevolgd 
werd met het doel geweld te plegen of omdat daders of slachtoffers in de buurt woonden waar 
het incident plaatsvond, er met een welbepaalde reden aanwezig waren of omdat zij een 
functie uitoefenden in de publieke ruimte. In dat laatste geval ging het meestal om geweld door 
portiers, één keer om homofoob politiegeweld en één keer door personeel van een ambulance. 
Bij materieel en seksueel geweld werd in de meeste gevallen vermoed dat daders bewust 
aanwezig waren met het voornemen geweld te plegen. Bij fysiek geweld zijn er maar enkele 
gevallen waarvan geweten is of vermoed wordt dat ze niet berusten op een toevallige 
ontmoeting.  

6.1.2.7 Verloop van het conflict 

Door de onderverdeling binnen elk type van geweld, gaven we al aan dat er verschillende 
manieren zijn waarop een conflict kan beginnen. Hier bespreken we de reacties van slachtoffers 
of derden tijdens en vlak na het incident. 

Bij verbaal en psychisch geweld reageren zowel vrouwen als mannen even vaak passief, door 
het geweld te negeren of weg te gaan, als actief, door weerwoord te bieden of fysiek te 
reageren. De acht incidenten waarbij derden een rol speelden, waren gevallen van geweld 
binnen de holebi-buurt of in een gay-bar. In vier gevallen ging het om geweld tegen lesbische 
vrouwen. Derden die tussenkwamen waren een vriendin, een vriend en twee keer een groep 
onbekende homomannen.  In de twee gevallen tegen homomannen ging het om een blanke 
homoman die kennissen met Marokkaanse immigratie-achtergrond verdedigde tegen een 
portier en een portier die de daders buitenzette. In één geval werd vermeld dat een 
politieagent getuige was van verbaal geweld door een blanke toerist tegen een groep holebi’s 
met Noord-Afrikaanse immigratie-achtergrond. Hij kwam niet tussen tot een één van hen een 
koffieschoteltje naar de toerist gooide. De man werd gearresteerd en de toerist werd niet 
meegenomen. In één geval haalden twee blanke slachtoffers de politie ter plaatse erbij en 
bemiddelde de politie een gesprek met de dadergroep. 

In de meeste gevallen eindigde het conflict nadien gewoon, ongeacht de reactie van het 
slachtoffer. In twee gevallen waarin het slachtoffer de dader negeerde, ging het conflict gewoon 
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door. In één geval begon de dader te dreigen na een boze reactie op een opmerking. In de twee 
gevallen waarin het slachtoffer humor gebruikte, reageerden de daders positief. 

Ook bij fysiek geweld zien we even vaak een actieve als een passieve reactie. Bij ‘passieve’ 
reacties ging het meestal om slachtoffers die wegliepen en in de meeste gevallen slaagden de 
slachtoffers er in te ontkomen. Actieve reacties waren meestal reacties van fysieke 
zelfverdediging, maar het was dikwijls onduidelijk of deze het verloop van het conflict 
beïnvloedden. In drie gevallen kwamen derden spontaan te hulp na afloop van het conflict, 
maar geen van deze personen liet zijn gegevens achter voor het slachtoffer. In één geval kwam 
een vriend van het slachtoffer te hulp en werd de dader overmeesterd. In drie gevallen werd 
het slachtoffer alleen gelaten door de persoon die hem of haar vergezelde. In één geval keek 
een politieagent toe terwijl een slachtoffer werd aangevallen door een groep jongeren. In 
negen gevallen werd meteen na of tijdens de feiten hulp van derden gevraagd. Daar werd niet 
altijd op ingegaan. Een keer werden de daders met behulp van de politie ter plaatse gepakt. Een 
keer weigerde een buschauffeur een slachtoffer te laten opstappen, een keer weigerde een 
werkgever de politie te bellen, een keer weigerde veiligheidspersoneel zich te bemoeien, een 
keer bedreigde een politie agent ter plaatse het slachtoffer met meer geweld in plaats van hulp 
te bieden en een andere keer confronteerde de politie ter plaatse het slachtoffer ongevraagd 
met de daders en raadde het slachtoffer uiteindelijk af klacht in te dienen. In de meeste 
gevallen waarbij hulp van derden werd ingeroepen tijdens het conflict, schrikte dit daders af en 
eindigde het conflict. 

Materieel geweld gebeurde dikwijls zo snel dat het slachtoffer geen tijd had om te reageren. In 
de gevallen van schade aan goederen, waren de slachtoffers niet aanwezig toen het gebeurde. 
In één geval reageerde het slachtoffer verbaal en mondde het incident uit in een gevecht. In 
één geval riep het slachtoffer na het incident om hulp, maar werd door voorbijgangers 
genegeerd tot een groep hem overeind hielp en de politie opbelde.  

Bij één geval van seksueel geweld reageerde het slachtoffer niet en eindigde het conflict op dat 
moment, in het andere geval greep een onbekende vrouw in en zette de barman de dader 
buiten.  

Terwijl reacties van slachtoffers van homofoob geweld in de publieke ruimte geen duidelijke 
invloed op het verloop van het incident hadden, leidde de tussenkomst van derden of het 
inroepen van de hulp van derden meestal tot een beëindiging van het conflict. Actieve 
tussenkomst van derden was dikwijls niet nodig omdat hun aanwezigheid alleen al daders 
afschrikte. In de praktijk komen onbekende derden echter bijna nooit tussen. Omstaanders 
hadden ook niet de reflex hun gegevens na te laten als getuige van een incident.  

6.1.2.8 Nasleep 

Verbaal en psychisch geweld 

Meer dan de helft van de slachtoffers van verbaal en psychisch geweld vermeldde dat het 
incident een negatieve psychische impact had gehad. Dit ging voornamelijk om gevoelens van 
schaamte, angst, vernedering en onveiligheid na het gebeuren. In de tweede plaats ging het om 
aanpassingsgedrag in de publieke ruimte. Participanten vonden de impact groter wanneer het 
incident gebeurde op een vertrouwde plaats, op een onverwachte plaats, door personen van 
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wie men het niet zou verwachten of (mede) door mensen die een publieke functie uitoefenden 
op het moment van het incident. Het ging dan over gebeurtenissen in de eigen woon- of 
werkomgeving, in welgestelde buurten, in hippe cafés en geweld dat gepleegd werd door een 
blanke, door een vrouw, door een bejaarde, door een ambulancier of door politieagenten.  

Meer dan een vierde van de slachtoffers ontkende dat het incident een negatieve impact had. 
In de eerste plaats vermeldden slachtoffers hier een gevoel van controle. Zij stelden zich boven 
de daders en hadden het gevoel door hun reactie op het moment een escalatie te kunnen 
voorkomen of zagen de incidenten als alleenstaande gevallen. In enkele gevallen zeiden 
slachtoffers dat zij door het gebruik van humor de situatie konden ontmijnen. In de tweede 
plaats ging het om gewenning. Participanten zeiden dat ze zo gewend waren aan opmerkingen, 
dat het hen niet raakte. In de derde plaats gaven participanten aan dat zij verbaal en psychisch 
geweld een normale interactie vonden, dat het hen niet stoorde of dat het hun eigen schuld 
was.  Hun reactie of uiterlijk had het geweld uitgelokt, maar dit was een eenmalig gebeuren. Als 
zij zich gedroegen zoals zij gewend waren, zou het geweld zich niet herhalen. 

Meer dan een tiende van de mannen zei zich meer of anders aan te passen in de publieke 
ruimte naar aanleiding van verbaal en psychisch homofoob geweld. Dit ging meestal over een 
aanpassing van als gendernonconform te interpreteren gedrag en uiterlijk, maar ook om het 
vermijden van plaatsen en de keuze van transport of voor een andere route naar huis. Een 
participant verhuisde van de Anneessenswijk naar de holebi-buurt ten gevolge van verbaal en 
psychisch geweld. Slechts één vrouw paste zich meer aan na het incident, door een 
‘vrouwelijker’ kapsel.  Vrouwen vermeldden vooral gevoelens van schaamte, angst, vernedering 
en onveiligheid na het gebeuren. 

Blanke mannen vermeldden in minder gevallen een negatieve impact dan een impact die zij als 
eerder neutraal evalueerden. Als vrouwen een neutrale impact vermeldden, was dit nooit 
omdat zij het geweld normaal vonden of zichzelf de schuld gaven. Zij vermeldden meestal een 
gevoel van controle of gewenning.  

Geen van de gevallen van verbaal geweld werd aangegeven bij de politie. In één geval ging het 
slachtoffer wel melden dat hij bedreigd was door jongeren uit zijn woonomgeving omdat hij 
wilde dat de politie op de hoogte was, maar hij deed geen formele aangifte. In één geval 
meldde het slachtoffer het geweld bij politie die in de publieke ruimte aanwezig was, maar ook 
hij deed niet formeel aangifte. In beide gevallen werd het contact met de politie als zeer positief 
ervaren.  

Fysiek en materieel geweld 

Slachtoffers vermeldden bijna altijd een negatieve impact bij gevallen van fysiek geweld en 
materieel fysiek geweld. In drie gevallen vermeldde het slachtoffer geen impact. In de drie 
gevallen waren de slachtoffers mannen. Zij zeiden dat het incident geen impact had omdat dit 
het enige homofobe geweld was dat zij hadden meegemaakt en omdat zij geen of nauwelijks 
fysieke letsels hadden opgelopen. In 16 gevallen raakten slachtoffers gewond bij het incident en 
in vijf gevallen volgde een periode van werkonbekwaamheid. Als psychologische impact 
vermelden participanten meestal angst en onveiligheidsgevoelens en in de tweede plaats 
wantrouwen in de politie. Dit laatste werd enkel door mannelijke slachtoffers vermeld. Een 
vijfde van de slachtoffers zei ook het uiterlijk, gedrag of de mobiliteit te hebben aangepast vlak 
na de feiten of op langere termijn.  
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Zeven participanten legden klacht neer bij de politie en van die zeven deden er vier ook melding 
bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Twee participanten dienden klacht 
in bij Comité P voor het al dan niet homofoob gewelddadig optreden van politie bij een geval 
van homofoob geweld. Het ging steeds om geweldincidenten die fysieke letsels hadden 
veroorzaakt en participanten gingen naar de politie omdat zij dat vanzelfsprekend vonden in dit 
geval. Zij deden melding bij het centrum omdat het centrum hen zelf contacteerde, omdat zij 
steun zochten voor een eventuele rechtszaak of omdat zij zich daar als goede burger toe 
verplicht voelden. Een participant begon ook werkelijk een rechtszaak. 

Andere participanten deden geen aangifte bij de politie omdat zij het incident daar niet ernstig 
genoeg voor vonden, omdat zij dachten dat de dader toch niet gevonden zou worden of dat de 
politie zulke voorvallen onbelangrijk zou vinden. In twee gevallen dienden participanten geen 
klacht in omdat de politie hen ontmoedigde, in één geval omdat de dader zo erg gewond was 
dat het slachtoffer bang was zelf vervolgd te worden, in één geval omdat de daders leerlingen 
waren van de school waar het slachtoffer werkte en omdat de directrice met ontslag dreigde als 
zij het zou aangeven. 

In vijf van de zeven gevallen hadden slachtoffers negatieve ervaringen tijdens de aangifte bij de 
politie. Slachtoffers moesten soms erg lang wachten zonder dat er medische hulp werd 
geboden, werden onbeleefd behandeld, werden niet serieus genomen omdat ze gedronken 
hadden of er werd geïnsinueerd dat zij het geweld zelf uitgelokt zouden hebben. Slachtoffers 
die zwaar gewond waren, moesten zelf naar het ziekenhuis gaan en er werd niet altijd 
informatie gegeven over slachtofferhulp. De mogelijkheid om camerabeelden op te vragen 
werd niet gesuggereerd door de politie, waardoor de beelden dikwijls gewist waren voordat het 
slachtoffer zelf aan deze mogelijkheid dacht. Ook konden zowel Nederlandstalige als Franstalige 
slachtoffers hun verhaal niet steeds in de eigen moedertaal doen en in één geval ging het 
dossier verloren. Slachtoffers hadden het gevoel dat de politie het geweld niet belangrijk vond 
en dat zij geen moeite zouden doen om de daders te pakken. In één geval werd de beschrijving 
die het slachtoffer gaf van de dader niet genoteerd. 

De slachtoffers die klacht indienden bij Comité P kregen geen bevestiging dat de klacht goed 
ontvangen was en hoorden tot op heden niet wat er met hun zaak zou gebeuren. Dit gaf hen 
het gevoel dat zij tegen de politie toch niets konden beginnen. Een participant begon een 
rechtszaak na een geval van fysiek geweld waarvan de daders bekend waren. Hij vond dat de 
rechtszaak hem uiteindelijk meer schade berokkende dan het gebeuren zelf, omdat het jaren 
aansleepte en omdat de dader waarschijnlijk onbestraft zou blijven. Volgens hem gaf de 
Belgische samenleving aan daders en slachtoffers op die manier de boodschap dat homofoob 
geweld getolereerd werd door de Belgische samenleving. 

De participanten die melding deden bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrijding (CGKR), waren heel positief over de professionele aanpak en het 
engagement van de medewerkers. 

Participanten vermeldden meermaals dat negatieve of homofobe ervaringen met instellingen in 
de nasleep van een homofoob incident meestal met de politie en een keer met een werkgever, 
de impact van het geweld vergrootte. Zij kregen het gevoel kregen zelf de schuldige te zijn, 
begonnen te twijfelen aan hun eigen verhaal en kregen het gevoel nog steeds niet als 
volwaardig burger van de Belgische samenleving beschouwd te worden. 

Vijf van de gevallen van fysiek en materieel fysiek homofoob geweld waarover participanten 
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vertelden, kwamen op televisie of in de gedrukte media. In drie gevallen stapten de 
participanten vlak na de feiten met hun verhaal naar de media, in twee gevallen werkten 
participanten mee aan een reportage. Zij brachten hun verhaal in de media omdat zij het 
belangrijk vonden dat de buitenwereld op de hoogte was van wat er gebeurt. Het ging dan om 
homofoob geweld tegen etnisch-culturele minderheden, tegen lesbische vrouwen en over 
gewelddadig- al dan niet homofoob - optreden van de politie in een homofoob geweldsincident. 

De drie participanten die met hun verhaal naar de pers stapten, kwamen eerst met hun verhaal 
naar buiten op Facebook, voor of nadat zij contact hadden gehad met de organisatie Outrage! 
Het bestaan van een organisatie als Outrage!, die geweldsincidenten van nabij opvolgt en 
slachtoffers helpt hun verhaal naar buiten te brengen, betekende een grote steun voor de drie 
participanten die vlak na de feiten met de organisatie in contact kwamen. 

Participanten vermelden dat zij veel steun ervaren door reacties op Facebook van mensen die 
hetzelfde hebben meegemaakt of hun steun betuigen. Ook het feit dat er vanuit de LGBT-sector 
en de lokale politiek gereageerd wordt op de berichten in de media, wordt als positief ervaren. 
Anderzijds vermelden participanten kwetsende en homofobe reacties op persberichten en 
Facebookberichten. Slachtoffers hadden ook het gevoel dat hun verhaal hen niet langer 
toebehoorde eens het in de media kwam en het middenveld en de politiek bereikte. De media 
maakt de verhalen sensationeler dan ze eigenlijk zijn en middenveld en politici gebruiken de 
verhalen om hun eigen strijd te voeren. 

De participanten die deelnamen aan de reportages werden niet voldoende onherkenbaar 
gemaakt en werden achteraf herkend door hun familie, door buren en door onbekenden op 
straat. Daardoor werden zij het slachtoffer van homofobe bedreigingen. 

6.1.3 OVERGELEVERDE VERHALEN EN POLITIEKE ACTIES 

6.1.3.1 Overgeleverde verhalen 

Naast de ervaringen die participanten zelf beleefden, waren een aantal incidenten van 
homofoob geweld waarover zij gehoord of gelezen hadden zeer aanwezig in de verhalen van 
participanten. In totaal vertelden participanten 23 verhalen die zij rechtstreeks van vrienden en 
kennissen hadden en 54 verhalen over onbekenden die zij via de media of via vrienden en 
kennissen hadden vernomen. 

Hoewel specifiek gevraagd werd naar incidenten die vrienden en kennissen hadden 
meegemaakt, werd veel vaker verwezen naar verhalen die gekend waren door de media of via 
via. De verhalen van vrienden en kennissen over eigen ervaringen en over onbekenden waren 
meestal minder gedetailleerd dan de gemediatiseerde verhalen. Bovendien waren de 
gemediatiseerde verhalen beperkt tot negen cases die opnieuw en opnieuw herhaald en 
aangepast werden door participanten. 

Er waren achttien verhalen over drie gevallen van verbaal en psychisch geweld. De case in 
café Fontainas die plaatsvond in november 2011 werd zeven keer vermeld. Barpersoneel werd 
homofoob lastiggevallen en bedreigd in een gay-friendly café in de holebi-buurt. De barman 
verdedigde zich met een mes. De Volt-reportage ‘Hommes de la rue’ van november 2012 werd 
ook zeven keer vermeld, vaak samen met de kortfilm ‘Femmes de la rue’. De reportage toont de 
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reacties op een holebi-koppel dat hand in hand over straat loopt in verschillende grote steden, 
onder andere in Brussel. Na de vertoning van de reportage werd een homovriendelijke imam 
uitgenodigd voor de bespreking. Het concept voor de reportage kwam van de kortfilm ‘Femme 
de la rue’ over seksisme op straat, die werd vertoond in juli datzelfde jaar. Daar loopt de 
reportagemaakster met een verborgen camera over straat in de Brusselse Anneessensbuurt. De 
reacties van mannen worden getoond en verschillende vrouwen die in de buurt wonen, krijgen 
het woord. Vier verhalen waren gelijkaardige verhalen over taxichauffeurs in Brussel, die 
homomannen uitschelden of hen zelfs uit de taxi zetten. 

Negentien verhalen gingen over vier gevallen van fysiek geweld. Het incident in een pita-zaak 
op de Anspachlaan in juni 2011 werd zes keer vermeld. Het gaat om een geval waarbij een 
jonge man, die een pita-zaak in vlucht omdat hij buiten het slachtoffer van homofoob geweld 
dreigt te worden, in de pitta-zaak zwaar wordt aangevallen door verschillende klanten. De 
moord op Ishane Jarfi in Luik in april 2012 werd vijf keer vermeld. Het gaat om een jonge man 
die uit een homobar komt en beslist met drie onbekenden mee te gaan. Hij wordt mishandeld 
en anderhalve week later in een veld teruggevonden. Het geweld tegen lesbische vrouwen van 
augustus 2011 op de Lemonnierlaan werd 2 keer vermeld. Een jong lesbisch koppel wordt door 
een man alleen aangevallen. Zes verhalen gingen over geweld tegen de praalwagen van een 
LGBT-vluchtelingenwerking tijdens de Pride van 2012. Jongeren gooien appelsienen of stenen of 
rotte eieren naar de praalwagen. 

Er waren zeven verhalen over twee gevallen van materieel geweld. Vier daarvan gingen over 
een homokoppel dat weggepest werd uit de Anneessensbuurt in 2011. Het koppel had een 
huis gekocht in De Anneessensbuurt, maar werd voortdurend het slachtoffer van psychisch en 
materieel geweld door andere buurtbewoners en verhuizen. Omdat ze er nog niet lang genoeg 
woonden, vorderde het Brussels Gewest premies terug. Drie verhalen gaan over twee 
roofmoorden die werden gepleegd door prostituees in de zomer van 2013. De klanten werden 
verleid in een gay-bar en werden thuis overvallen en vermoord.  

Twee verhalen gingen over één geval van seksueel geweld in oktober 2012, waarbij een 
student die zich voor een studentendoop verkleed had in een vrouw, verkracht werd door twee 
jongeren. 

De gebeurtenissen en debatten in Frankrijk naar aanleiding van de ‘Manif pour tous’ werden 
acht keer vermeld. De ‘Manif pour tous’ is de motor van een brede protestbeweging die op 
gang kwam in Frankrijk naar aanleiding van een wetsvoorstel voor de goedkeuring van het 
huwelijk en adoptie voor holebi-koppels in 2012. Ook na de goedkeuring van het wetsvoorstel 
in mei 2013 bleef de beweging actief. 

6.1.3.2 Acties van middenveld en politiek 

Participanten vermelden ook een aantal acties van het middenveld en de politiek die volgens 
hen plaatsvonden naar aanleiding van de hierboven beschreven verhalen over homofoob 
geweld.  

Participanten vermelden de oprichting van de Rainbow Cops, een vzw die de belangen van 
LGBT-politiepersoneel behartigt en meewerkt aan de sensibilisering van collega’s met 
betrekking tot situaties die aan het LGBT-thema gerelateerd zijn. Ook de vormingen voor politie 
die het Brussels Gewest organiseert via de Rainbow Cops, het Regenbooghuis en het CGKR, 
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worden dikwijls vermeld. De oprichting van Outrage! en het ontstaan van de GAS-boetes voor 
homofobie naar aanleiding van incidenten in 2011 zijn ook veelbesproken thema’s. Veel 
participanten zijn op de hoogte van de acties van Outrage! naar aanleiding van verschillende 
homofobe incidenten in Brussel en de gay-bashing-applicatie die zij ontwikkelden. De Meld 
Geweld campagne van Gelijke Kansen Brussel waarbij seksisme, racisme en homofobie tegelijk 
in beeld komen, wordt verschillende keren vermeld.  Enkele participanten vermelden het 
ontstaan en bestaan van het Interfederaal Actieplan tegen homofobie en transfobie en de 
aanwezigheid van een LGBT-referentiepersoon in het commissariaat aan de Kolenmarkt  

6.2 GEPERCIPIEERDE CONTEXT 

Rik, homoman, 53 jaar: Alles zat in de Steenstraat, er waren nergens terrassen, 
behalve aan de Brasserie Charbon, die niet expliciet gay is. Je moest overal 
aanbellen, door een gordijn heen, het was allemaal wat duister (…) De Pride ging 
niet door het centrum. Alles speelde zich binnen af en je moest echt opletten als je 
buiten kwam, daar stond de Steenstraat voor bekend. Nu is het helemaal anders, 
dat is de charme van deze wijk, alles is heel open, de Stad helpt daar ook aan mee, 
iedereen staat hier buiten. (…) Dat moeten we vasthouden. In deze straat voelt 
iedereen zich veilig. (…) We hebben de politie, de rainbow-cops, de burgemeester, 
de premier. Het is zo gegroeid dat een straatje als dit extra in het oog gehouden 
wordt en dat de bareigenaars hun maatschappelijke functie opnemen, dingen 
signaleren, hun klanten waarschuwen, gewoon om te zorgen dat het hier een leuke 
plek blijft. 

6.2.1 PERCEPTIE VAN DE DIRECTE CONTEXT 

6.2.1.1 Sociale constructie van de publieke ruimte 

De wijk waarin deze gevalstudie plaatsvindt, heeft niet enkel een meetbare en waarneembare 
kant. Het is ook een plaats die geconstrueerd wordt door de betekenis die mensen eraan 
toekennen op basis van eigen ervaringen en verhalen van anderen. Deze sociale constructie van 
de ruimte ontstaat in voortdurende interactie met de ‘meetbare’ sociale geografie en bepaalt in 
grote mate hoe mensen de ruimte gebruiken en met elkaar interageren. Zij bepaalt 
bijvoorbeeld mee of investeerders zich interesseren in een bepaalde plaats, welke sociale 
groepen zich met een bepaalde ruimte identificeren, wie er komt wonen, welke handelszaken 
er komen, welke politieke maatregelen worden genomen in een bepaalde buurt, hoe de sociale 
sector er vorm krijgt en wat hun bekommernissen zijn op het terrein. In de context van 
homofoob geweld is de sociale constructie van een homoseksuele ruimte van belang, omdat 
deze tegelijk als een beschermende factor wordt ervaren en als een oorzaak van specifieke 
vormen van homofoob geweld.  

Sociale constructie van een homoseksuele publieke ruimte 

De publieke ruimte in centrum Brussel is opgedeeld in vele mentale territoria die door 
buitenstaanders herkend worden en tegen bedreigingen ‘beschermd’ worden op basis van 
zichtbare kenmerken zoals de huidskleur, leeftijd, gedrag, kledij en geslacht van de mensen op 
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straat, de staat van de gebouwen en straten en de handelszaken die aanwezig zijn. Deze 
zichtbare kenmerken dienen als symbolen die allerlei betekenissen in zich dragen die te maken 
hebben met seksuele oriëntatie, etniciteit, gender en socio-economische status.  

Het ontstaan van een duidelijk zichtbare ‘homoseksuele publieke ruimte’ in Brussel centrum is 
onder andere een resultaat van een verbeterd legaal kader voor holebi’s in België en van 
maatregelen van de lokale politiek in Brussel Stad. De vergrote zichtbaarheid van de holebi-
buurt zorgt voor een homoseksueel territorium, dat door deze zichtbaarheid een deel is 
geworden van de ‘strijd’ om of ‘onderhandeling’ van de publieke ruimte. Aanwezigheid in de 
buurt maakt bezoekers van de wijk ‘zichtbaar’ als homoseksueel en potentieel slachtoffer voor 
homofoob geweld in de publieke ruimte. 

Sévérine, LGBT-sector, 38 jaar: Les gays ont plus de droits, se montrent plus 
facilement. Donc forcément, si c'est caché, si c’est vécu dans la clandestinité. Mais 
si on se montre tel qu’on est, ça engendre des confrontations quoi. L'agression on 
avait avant. On a toujours eu. On n’a pas une augmentation nette. Juste que c'est 
plus visible. On a des moyens de communication.13 

César, homoman, 60 jaar: Vroeger was alles verborgen. Toen ik jong was, waren er 
enkele verborgen bars die je kende de bouche à oreille. De homogemeenschap was 
redelijk groot maar alles gebeurde in ’t cachette. We hadden codes om elkaar te 
herkennen: kledij, een zakdoek in de broekzak, een bepaalde manier van een hand 
geven die enkel homo’s herkenden. 

Het gaat hier om de zichtbaarheid van een klein deel van de holebi-bevolking, voornamelijk 
blanke mannen met een zekere koopkracht. 

Khaled, Iraanse homoman, 33 jaar: In de Déjà Vu bijvoorbeeld, zal je geen 
Marokkanen zien. Enkel een blank, Europees publiek. Niet dat ze buitengezet 
worden, maar ze zullen snel een opmerking geven als je niets drinkt. Een 
hoogopgeleide Marokkaan, of iemand als ik zullen ze wel binnenlaten, dat 
verschil zien ze aan je kleren, je gedrag, de dingen waarover je spreekt. 

Marie, lesbische vrouw, 42 jaar: Mais le quartier Saint-Jacques, en tout cas 
personnellement, quand j'y allais, je ressentais un renfermement. En tant que 

13 “Holebi’s hebben meer rechten, tonen zich gemakkelijker. Dus vanzelfsprekend, als het verstopt is, als het in 
clandestiniteit beleefd wordt … Maar als men zich toont zoals men is, brengt dat ook confrontaties met zich mee. De 
agressie bestond voordien al. Het heeft altijd bestaan. Er is niet echt een toename. Alleen dat het meer zichtbaar is. We 
hebben communicatiemiddelen.”  
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lesbienne, tout le temps. Je ne me sens pas chez moi. Je ne me sens pas avec 
d’autres lesbiennes. Je me sens chez les gays, chez les copains.14 

De aanwezigheid van een beperkte groep homomannen die naast hun seksuele oriëntatie ook 
een aantal andere kenmerken delen, zoals geslacht, leeftijd en socio-economische status, zorgt 
voor het ontstaan van een gevoel van gemeenschap. De lokale verankering van die 
‘gemeenschap’ op een beperkte ruimte, namelijk de Kolenmarktstraat, zorgt voor het ontstaan 
van een ‘territorium’ in de publieke ruimte waar iedereen elkaar lijkt te kennen en iedereen een 
gelijkaardige achtergrond lijkt te hebben. Wie nieuw is of niet aan de kenmerken van de 
gemeenschap voldoet, zal dikwijls een zekere vorm van psychisch geweld of uitsluiting ervaren 
die te maken heeft met de invulling van de publieke ruimte, eerder dan met individuele 
handelingen of uitspraken.  

Piet, homoman, 45 jaar: Hier ga je uit als alles goed met je gaat, als het werk 
goed gaat ook. Het is belangrijk veel vrienden te hebben. Je spreekt hier af met 
een groep vrienden, moet eerst een tiental mensen dag zeggen voordat je bij je 
vrienden gaat zitten en de volgende twee drie mensen die toekomen ken je dan 
best ook. Best heb je ook internationale vrienden. 

Aangezien dit de enige publieke ruimte in Brussel is die als homoseksueel gedefinieerd wordt, 
trekt de wijk ook – zij het in beperkte mate - holebi’s aan met een ander profiel, namelijk 
lesbische vrouwen en holebi’s van etnisch-culturele minderheden. De onderhandeling van de 
publieke ruimte vindt plaats tussen deze groepen onderling en tussen deze en andere groepen. 
In de context van homofoob geweld is de sociale constructie van een homoseksuele ruimte van 
belang, omdat deze tegelijk als veilige ruimte wordt ervaren en als een oorzaak van homofoob 
geweld door ‘insiders’ en ‘outsiders’. Een deel van deze agressies resulteert volgens 
participanten uit het zichtbare imago dat de holebi-wijk uitstraalt. 

Dit imago geeft homofoob geweld mee vorm op verschillende manieren. Ten eerste omdat het 
door een verhoogde herkenbaarheid van een bepaald ‘type’ homo – de goed geklede man 
tussen 25 en 45 jaar – het risico op publiek homofoob geweld voor deze groep groter maakt. 
Ten tweede omdat stereotypen rond etniciteit, socio-economische status, leeftijd en gender die 
gecreëerd worden en in stand gehouden worden binnen de holebi-buurt resulteren in 
specifieke vormen van homofobie. Deze specifieke vormen van homofobie ontstaan in de 
intersectie van seksuele oriëntatie met andere ongelijke sociale relaties op het terrein. We zien 
hoe etniciteit, socio-economische status, leeftijd en gender van ‘outsiders’ en ‘insiders’ 
homofoob geweld mee vorm geven. Zo is de aanwezigheid van homomannen met een Noord-
Afrikaans uiterlijk en vrouwen dikwijls voorwaardelijk, worden niet-blanke jonge mannen 

14 “Maar de Sint-Jacobswijk, in elk geval voor mij persoonlijk, als ik daar was voelde ik mij opgesloten. Als 
lesbienne, heel de tijd. Ik voel mij niet thuis. Ik voel mij niet onder lesbiennes. Ik voel mij op bezoek bij de 
homo’s, bij de vrienden.” 
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gereduceerd tot seksueel object, wordt misbruik gemaakt van het verondersteld exotisme van 
oudere mannen en kan de veronderstelde koopkracht van homomannen in het algemeen een 
trigger zijn voor materieel homofoob geweld. 

Quentin, homoman, 32 jaar: Ici, c’est un peu le même principe qu’au Village ou 
le BarBar. Ce ne sont pas seulement les Maghrébins. Si quelqu’un n’est pas très 
cliché, je veux dire, ça peut être un Européen qui fait très, très hétéro, il y aura 
la même remarque quoi. Ce n’est pas ciblé. On fait attention avec tous les 
hommes qui ont une apparence hétéro. Les vêtements. Si tu es trop normale. 
Trop fort. Jeans normale. Basket. Couleurs sombres. Ou si t’es un Marocain. Et 
on a un radar quand même, on le sait généralement. L’attitude aussi, une 
personne qui arrive en sachant pas vraiment où il est.15  

Hamza, homoman, 28 jaar: Je connais les endroits où je sais que les portiers 
vont me laisser entrer si je suis accompagné par des européens, mais jamais 
avec d’autres Arabes.16  

Emily, lesbische vrouw, 36 jaar: Quand tu es en groupe de femmes lesbiennes, 
ce n’est pas sûr que tu entres. Tu dois être femme, amie de gay.17 

Laurence, lesbische vrouw, 29 jaar: Il y a quelques jours encore, un gay qui me 
disait ‘toutes les camionneuses ont raté leur vie parce qu’elles veulent être 
homme.’18  

Stéphane, homoman, 36 jaar: Oui, c’est de l’homophobie parce qu’ils abusent 
du fait que ces vieux sont homos. Ils savent : ‘je suis jeune et j’attire’. Les 
Marocains, ça va encore, ils se prostituent, oui. Mais les Roumains, les Bulgares, 

15 “Het werkt hier een beetje volgens hetzelfde principe als in de Village of de Barbar. Het zijn niet enkel 
Noord-Afrikanen. Als iemand niet heel cliché is, ik wil zeggen, dat kan ook een Europeaan zijn die heel 
hetero overkomt, hij zal dan ook dezelfde opmerking krijgen. Het is niet doelgericht… Wij zijn voorzichtig 
met alle mannen die er hetero uitzien. De kleren. Als je té normaal bent. Normale jeans. Sportschoenen. 
Donkere kleuren. Of als je een Marokkaan bent. En we hebben toch ook een radar, normaal gezien weten 
we het gewoon. De houding ook, een persoon die hier aankomt en duidelijk niet weet waar hij is.” 

16“Ik ken de plaatsen waar ik weet dat de portiers mij zullen binnenlaten als ik in het gezelschap ben van 
Europeanen, maar nooit wanneer ik met andere Arabieren kom.” 

17 “Wanneer je met een groep lesbische vrouwen gaat, weet je nooit of je binnen mag. Je moet als vrouw 
vriendin van een homo zijn.” 

18 “Een paar dagen geleden was er hier nog een homo die mij aansprak: ‘alle cammioneuses hebben hun 
leven mislopen omdat zij eigenlijk mannen willen zijn.’” 
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ils tuent pour avoir 20 euros. Ils sont homos ou hétéro, ils se prostituent ou font 
semblant. Ils t’approchent et vont dans tes poches.19 

Stéphane, homoman, 36 jaar: Parfois j’ai un complexe ‘Mère Thérèse’. Quand je 
vois arriver un jeune Arabe ou noir dans le village, et je vois qu’il reçoit 
beaucoup d’invitations, de tout le monde. Je lui explique comment ça 
fonctionne. Qu’ils veulent être avec lui, mais que ce n’est que le sexe, pas plus 
que ça.20  

Django, homoman, 41 jaar: C’est aussi une question de classe sociale. Tu as les 
gays qui sont de la classe moyenne, au moins ils ont l’apparence, d’avoir assez 
d’argent. Ils ont l’argent de sortir dans le quartier gay, d’acheter des vêtements 
de marque. Parfois c’est juste ça. Parfois c’est mixte : ‘toi, le gay, tu as plus 
que moi’21   

Mentale kaart van veilige en onveilige ruimten 

De mentale kaart van de publieke ruimte is een belangrijk element in de context van homofoob 
geweld omdat zij bepaalt hoe en op welke plaatsen participanten zich tonen als homoseksueel, 
op welke plaatsen zij wel en niet komen en op welke momenten om homofoob geweld te 
vermijden. Participanten hadden een duidelijk beeld van gevaarlijke plaatsen waar het risico op 
homofoob geweld volgens hen groter was. Dit was niet enkel een weerspiegeling van seksuele 
oriëntatie. De perceptie van participanten werd ook bepaald door andere ongelijke sociale 
relaties zoals gender, leeftijd, socio-economische status en etniciteit. Ook de aanwezigheid van 
institutionele actoren zoals de politie en de aard van economische activiteiten op het terrein 
speelde een rol in hun veiligheidsgevoel. De perceptie van bepaalde delen van de wijk als 
risicozones bepaalde de beweging van participanten en versterkte de psychologische grens 
tussen de verschillende buurten in het Brusselse stadscentrum.  

19 “Ja, het is homofobie omdat zij misbruik maken van het feit dat die oudjes homo zijn. Ze weten: ik ben 
jong en aantrekkelijk. De Marokkanen, dat valt nog mee, zij prostitueren zich, ja. Maar de Roemenen, de 
Bulgaren, die vermoorden je voor 20 euro. Het zijn homo’s of hetero’s en ze prostitueren zich of doen 
alsof. Ze benaderen je en gaan in je zakken.” 

20 “Soms heb ik een Moeder Theresa complex. Als ik een jonge Arabier of zwarte zie aankomen in de 
homobuurt, en ik zie dat hij veel uitnodigingen krijgt, van iedereen. Dan leg ik hem uit hoe het werkt. Dat 
ze bij hem willen zijn, maar dat het enkel voor de seks is, niet meer dan dat.” 

21 “Het is ook een kwestie van sociale klasse. Je hebt de homo’s die van de middenklasse zijn, tenminste ze 
zien eruit alsof ze genoeg geld hebben. Ze hebben geld om uit te gaan in de homobuurt, om merkkledij te 
kopen. Soms is het gewoon dat. Soms is het beide: ‘Jij, de homo, hebt meer dan ik’” 
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Afbeelding 4: Mentale kaart van veiligheid met betrekking tot homofoob geweld 

 

De Lemonnierlaan, voornamelijk ter hoogte van metro Lemonnier en op het Fontainasplein, 
wordt gezien als de plaats waar het risico op homofoob geweld het grootst is. De Stalingradlaan 
vanaf het Rouppeplein naar het Zuidstation toe komt op de tweede plaats. Daarna komen de 
twee populaire buurten die aan de holebi-buurt grenzen: Anneessens en de Marollen. Op de 
vierde plaats komen de Beurs en de buurt van het Centraal Station. Op de voorlaatste plaats 
komt de Unesco-zone, behalve de Beurs en de holebi-buurt. De holebi-buurt zelf wordt als de 
meest homofobie-veilige zone ervaren.  

De mentale kaart van risicogebieden en veilige zones in het Brusselse stadscentrum was bij de 
meeste participanten gelijkaardig. Hoe beter participanten bekend waren met het Brusselse 
stadscentrum, hoe duidelijker de psychologische grenzen tussen veilige en onveilige zones 
afgebakend waren.  

De Anspach-Lemonnierlaan, de Stalingradlaan, de Anneessensbuurt en de Marollen en 
worden als onveilig ervaren omwille van de dominante aanwezigheid van Marokkaanse mannen 
op straat en omwille van de aanwezigheid van groepjes jongeren. Zij zien dit als hetero-
seksistische publieke ruimtes die geproduceerd wordt door de traditionele 
genderverwachtingen in de Marokkaanse cultuur, in de islam en/of door socio-economische 
achterstelling.  

Eefje, lesbische vrouw, 26 jaar: Da’s gewoon een laaggeschoolde, werkloze 
probleembuurt. Daar komt het op neer hé. (…) Ja, die zijn ni altijd laag opgeleid, 
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maar gemiddeld komt da gewoon meer voor. Je voelt daar altijd een beetje de 
dreiging, er hangt daar altijd die machocultuur gewoon. ’t Is daarom ook da ze 
vrouwen zo lastig vallen. (…) Als je langs zo’n groep wilt gaan. Ge merkt ook vaak 
dat er bijna alleen maar mannen in die straat zijn. Ook gewoon het feit, al die 
theehuizen, ja. Ik heb het daar ni op. (…) Da’s misschien in een gay-bar ook wel, 
maar da’s dan iets minder, da’s voor mij minder dreigend ook. (…) Maar, het 
geweld in die buurt in het algemeen heeft te maken met frustraties van mensen 
en ‘k weet niet wat allemaal. Ik denk dat dat heel veel machocultuur, euh, 
uitzichtloosheid, euh, ik denk ook wel, ja... 

Sakher, homoman, 27 jaar: Ixelles is okay, Louisa, here in Anspach, de Brouckère 
is okay. Some parts of the city where you find many of them, not only Arabs, 
also the Turkish area around rue de Brabant where you find a lot of people of 
one group, what will they say if you pass? When you have mixed people you can 
at least have diversity. But when you have many of them around that area you 
will be like ‘oh ow’! Believe me.22   

Yasmina, lesbische vrouw, 40 jaar: C’est un quartier de magasins, ou des gens 
vont pour dépenser leur argent, quelle que soit leur orientation sexuelle. Ce 
quartier-là est entouré d’un quartier très pauvre. De gens qui n’ont pas accès 
au boulot et donc ça clash là. Ce n’est pas l’orientation sexuelle qui fait le 
clash, c’est la richesse supposée quoi. En fait, l’agression se met là-dessus. 

Het stuk Anspachlaan dat tussen de Steenstraat en het Fontainasplein aan de holebi-buurt 
grenst en in het verlengde daarvan de Lemonnierlaan wordt door veel mensen uit de holebi-
buurt omschreven als de straat waar het grootste risico op homofoob geweld bestaat, net 
omdat het de grens is tussen een populaire woonwijk en de holebi-buurt. Het is de grens waar 
verschillende sociale realiteiten met elkaar in aanraking komen. Participanten beschrijven deze 
straat als ‘de frontlinie’, een ‘grens’ of een ‘rivier’. Het Fontainasplein wordt ‘Checkpoint Charly’ 
genoemd en ‘het epicentrum van de homohaat’.  

Gorik, homoman, 36 jaar: Waarom dat Brussel zó'n gevaarlijke stad is voor 
homo's, is dat de homowijk grenst aan grote moslimwijken. Ge moet de straat 
oversteken en ge zit in een hele andere wereld. Waar de opvattingen volledig 
anders zijn. (…) En daardoor ziet ge dus vaak die conflicten op die as van de 
Anspachlaan, da's echt de frontlinie hé, da's de lijn van de clashes. 

Renaud, 52 jaar, homoman en bewoner holebi-buurt: L’homophobie, pour moi, c’est 
propre à Bruxelles. Le premier nom ici, c’est Mohamed. Qu’est-ce que ça va donner 

22 “Elsene is ok, Louisa. Hier in Anspach is De Brouckère ok. Sommige delen van de stad waar ze met veel 
zijn, niet alleen Arabieren maar ook de Turkse zone rond de Brabantstraat waar je veel mensen van één 
groep vindt, wat zullen ze zeggen als je voorbijkomt? Als je verschillende groepen hebt dan is er ten 
minste diversiteit. Maar wanneer je veel van hen rond dezelfde zone hebt zal het zijn van ‘oh-ow!’ geloof 
mij.”  
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dans 20 ans. Il y a presque des frontières ici. C’est quelle frontière? C’est le 
périmètre Fontainas-Anneessens, le Boulevard jusqu’à la Bourse, le boulevard de 
l’Impératrice jusqu’à la gare centrale. Le Sablon c’est tranquille. Et Saint-Cathérine 
ça va aussi.23  

Rik, homoman, 53 jaar: Je ziet dat hier als je van het centrum naar de Zuidmarkt 
loopt en het Fontainasplein passeert. Ze noemen dat ‘Checkpoint Charly’, het 
Fontainasplein. En daar moet je dwars doorheen als je naar de markt gaat. Ook de 
Stalingradlaan, waar ze de Ramblas van Brussel zouden maken maar ik hoor er niets 
meer van. Al die terrasjes, die andere cultuur, dat zou een troef moeten zijn van 
Brussel. Maar daar ga je niet hand in hand lopen of je vriend een kus geven.  

Manon, lesbische bewoonster onderzoeksterrein, 35 jaar: En vivant dans le quartier, 
on devient raciste. On reste avec les petites occidentales. Il y a beaucoup de 
ségrégation à Bruxelles. J’avais attendu autre chose de la multiculturalité de 
Bruxelles. C’est la même chose à Lemonnier, Molenbeek, la communauté Française 
et Flamande. C’est très communautaire, les gens ne passent pas d’un quartier à 
l’autre. Il y a des frontières virtuelles très fortes! Quand tu vois Matonge et Saint 
Boniface. A St Boniface tu ne vois aucun noir et c’est à côté de Matongé.24  

Heteroseksuele ruimtes waar het publiek minder etnisch homogeen is, zoals de Beurs en de 
buurt rond het centraal station, worden vooral ’s nachts als gevaarlijk ervaren, wanneer er 
minder vrouwen op straat zijn en de invloed van alcohol en drugs op het gedrag van holebi’s en 
hetero’s groter wordt.  

Pierre, homoman, handelaar in de holebi-buurt en inwoner onderzoeksterrein, 60 
jaar: La nuit au tour de la Bourse aussi est un endroit dangereux pour avoir des 
agressions homophobes. Le problème est que la nuit, il n’y a plus de police à pied. 
Et l’alcool et la sortie font que c’est un moment dangereux au centre-ville. Les 
autres endroits, par exemple Anneessens, ce n’est pas sur ma route. Sur le 
boulevard, il y a toujours beaucoup de jeunes qui traînent, qui sont sans boulot.25  

23 “Homofobie is voor mij eigen aan Brussel. De eerste naam hier is Mohamed. Wat gaat dat geven binnen 20 
jaar? Er zijn hier bijna grenzen. Welke grens? Het is de perimeter Fontainas-Anneessens, de Anspachlaan tot 
aan de Beurs, de Keizerinnenlaan tot aan het Centraal Station. De Zavel is rustig. En Sint-Kathelijne valt ook 
mee.”   

24 “Door in de wijk te wonen, wordt je racistisch. We blijven onder Westerlingen. Er is heel veel segregatie in 
Brussel. Ik had wel iets anders verwacht van de multiculturaliteit van Brussel. Het is hetzelfde aan Lemonnier, 
in Molenbeek, de Franse en de Vlaamse Gemeenschap. Het is heel communautair, de mensen gaan niet van 
de ene naar de andere wijk. Er zijn zeer sterke virtuele grenzen! Wanneer je Matonge en Sint-Bonifatius ziet. 
Aan Sint-Bonifatius zie je geen enkele zwarte en het ligt vlak naast Matongé.” 

25 “‘s nachts in de buurt van de Beurs is ook heel gevaarlijk voor homofoob geweld. Het probleem is dat er ’s 
nachts geen politie te voet meer is. En de alcohol en het uitgaan, maken het tot een gevaarlijk moment in het 
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De inschatting van het risico op homofoob geweld van participanten wordt hier gescheiden van 
het algemeen veiligheidsgevoel op bepaalde plaatsen en tijdstippen, maar hangt er in feite 
sterk mee samen. Homoseksualiteit wordt gezien als een extra risico op plaatsen waar ook het 
risico op ander geweld als groter wordt ingeschat.  

Matti, homoman en bewoner onderzoeksterrein, 27 jaar: Het is niet enkel mijn 
homozijn. De straten op zich in deze buurten komen al bedreigend over. Er is 
minder politie aanwezig, de panden liggen er onverzorgd bij. Het idee dat je een 
indringer bent in een gesloten gemeenschap. Dat geeft gewoon al een 
onveiligheidsgevoel. Je voelt dat er een groot gemeenschapsgevoel is daar en je 
weet dat homo-zijn door die gemeenschappen wordt afgekeurd. Hoe verder je je 
van de grote assen verwijdert, hoe minder politie er is op straat. En hoe minder 
sociale controle. En dan krijg je het gevoel: als mij iets overkomt… Maar in de 
buurten die jij noemt, is er toch net veel volk op straat, dus je zou zeggen meer 
sociale controle? Ja, veel mensen maar allemaal van dezelfde gemeenschap. 
Sociale controle is er als je een mengeling hebt van mensen die komen werken, 
toeristen, wijkbewoners zoals in het centrum. 

Serge, homoman, 33 jaar: Il faut dire que je me protège dans plus de situations. 
Mais je pense que c’est pareil pour tout le monde. C’est un facteur de plus, c’est 
un facteur aggravant, on va dire, qui va faire que je vais avoir plus de chances 
de me faire agresser que quelqu’un d’autre parce qu’il y a ça et que c’est une 
raison d’agression.26 

De toeristische zones rondom de holebi-buurt worden overdag en ’s avonds als eerder veilig 
ervaren. De gebouwen, toeristische winkels en andere handelszaken trekken een gemengd en 
over het algemeen koopkrachtiger publiek aan. Met andere woorden: op plaatsen met een 
overwegend koopkrachtig en blank publiek, waar vrouwen goed vertegenwoordigd zijn, is er 
volgens participanten minder risico op homofoob geweld. De intensievere patrouillering door 
de politie op toeristische plaatsen draagt bij tot dit veiligheidsgevoel.  

Cathérine, lesbische vrouw, 41 jaar: Pour rentrer, je prends rue du Midi, vers 
l'église, vers place de la Monnaie, puis rue Neuve: il y a de la lumière, il y a des 
magasins; puis la Botanique. Je ne prends jamais le boulevard Anspach, c'est 
vraiment dangereux quand il fait noir. Il y a les sans-abris, il y a toujours quelqu'un 
qui demande de l'argent. Il fait sombre, les voitures vont vites, il n'y aura pas de 
témoins si quelque chose te passe. Rue du midi vers place de la Monnaie, il y a des 

stadscentrum. De andere plaatsen, zoals Anneessens, dat is niet op mijn route. Op de Anspachlaan hangen 
altijd veel jongeren rond, die geen werk hebben.”   

26 “Ik moet zeggen dat ik mij wel in meer situaties bescherm. Maar ik denk dat dat hetzelfde is voor 
iedereen. Het is een extra factor en een verzwarende factor, laten we zeggen, die maakt dat ik meer kans 
loop om aangevallen te worden dan iemand anders. Er is dat en ook dat het een reden voor geweld is.”   
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touristes, il y a plus de lumière, il y a les établissements qui sont ouverts toute la 
nuit. Et la police est partout pour te protéger. Le bourgmestre fait des efforts 
pour protéger les touristes et a enlevé des policiers du boulevard pour mieux 
pouvoir protéger les touristes. Quand je prends un taxi, je le prends sur rue 
Lombard. Les Bruxellois savent quels endroits venir et pas.27  

De holebi-buurt zelf wordt algemeen als de meest homofobie-veilige plek in Brussel Centrum 
ervaren. Het is de enige plaats waar holebi’s in de meerderheid zijn. Participanten vermelden de 
aanwezigheid van het politiekantoor in de wijk als een belangrijke factor. Zij kennen de wijk, 
hebben opleidingen over homofobie gekregen en zouden daardoor sterk gesensibiliseerd zijn. 
Als er al meer klachten omwille van homofobie zijn in deze buurt, is dat niet omdat het meer 
zou gebeuren, maar omdat de verontwaardiging groter is als er hier iets gebeurt en omdat er 
een groot vertrouwen bestaat in de lokale politie.  

Dennis, homoman, 40 jaar: Maar hier, ik heb wel het gevoel dat dat ónze wijk is. 
Allez, ik zou da veel erger vinden mocht er mij hier iets gebeuren, moest ik hier 
samen rondlopen met ne vriend en der zou mij iemand aanspreken, ook door de 
nabijheid van de politie, da speelt mee, allez, ge weet dat die kortbij zitten. 

Dennis, homoman, 40 jaar: Ik denk ook da ’t veel meer overal is dan hier, ik denk 
dat het hier relatief weinig is, ik denk ook trouwens, zeker in de zomer, moest er 
hier dan op straat iemand lastiggevallen worden en hier zit heel veel volk, de 
mensen zouden reageren. Het is hun mannelijkheid bewijzen meestal en dat gaan 
die dan niet doen als ze op hun bakkes gaan krijgen.  

Levi, homoman, 35 jaar: C’est partout en fait. A Rogier c’est la même chose. C’est 
juste, ces gens-là; ils ne portent pas plainte, ils rentrent chez eux et ici, on ose ça 
un peu plus. Ici, On a plus de force d’aller porter plainte. Le commissariat est en 
plein milieu gay et on a peut-être l’idée de se faire mieux comprendre par les 
policiers.28 

27 “Om naar huis te gaan, neem ik de Zuidstraat, richting de kerk, richting Muntplein, dan de Nieuwstraat: 
er is licht, er zijn winkels. Dan de Kruidtuin. Ik neem nooit de Anspachlaan, dat is echt gevaarlijk als het 
donker is. Er zijn daklozen, er is altijd iemand die geld vraagt. Het is er donker, de auto’s gaan snel, er 
zouden geen getuigen zijn mocht er iets gebeuren. Zuidstraat richting Muntplein, daar heb je toeristen, 
meer licht, zaken die de hele nacht open blijven. En de politie is overal om je te beschermen. De 
burgemeester doet moeite om de toeristen te beschermen en heeft politie van de Anspachlaan 
weggehaald om de toeristen beter te kunnen beschermen. Wanneer ik een taxi neem, neem ik die op de 
Lombardstraat. Brusselaars weten op welke plaatsen je beter wel en niet komt.” 

28 “Maar het is niet omdat er meer klachten zijn hier, dat het meer gebeurt. Ja, het is omdat de mensen zich 
hier beter beschermd voelen dat er meer klachten zijn. Het commissariaat is hier. Het zijn de uitgangen 
van de wijk. Het is eigenlijk overal. Aan Rogier heb je hetzelfde. Gewoon, die mensen dienen geen klacht 
in, ze gaan naar huis. En hier durft men dat een beetje meer. Hier heeft men meer kracht om aangifte te 
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Binnen de homoseksuele meerderheid in de holebi-buurt zijn lesbische vrouwen en holebi’s 
van etnisch-culturele minderheden een kleine minderheid. Hun ervaring van veiligheid binnen 
de buurt is daarom ook verschillend en minder vanzelfsprekend. Zowel vrouwen als 
homomannen van etnisch-culturele minderheden hadden het gevoel dat homofoob geweld het 
minst zou voorkomen binnen de holebi-buurt zelf, maar zij hadden niet het gevoel deel uit te 
maken van een meerderheid en vanzelfsprekend door deze meerderheid in bescherming te 
worden genomen.  

Vrouwen zeiden vooral last te hebben van seksisme van homo’s en hetero’s en seksuele 
avances van hetero’s in de buurt. Verschillende gevallen van seksisme van homomannen 
werden ook als lesbofoob geweld gezien. Vooral jonge vrouwen zagen ook hun eigen 
aanwezigheid en zichtbaarheid als lesbische vrouw in de holebi-buurt als een factor die het 
risico op verbaal en psychisch homofoob geweld door heteromannen verhoogde. De 
aanwezigheid van portiers werd enkel als beschermend ervaren als men door de portier in 
kwestie herkend werd of bij vrouwenavonden. Verschillende participanten hadden negatieve 
ervaringen met de portiers.  

Emily, lesbische vrouw, 36 jaar: Maintenant le portier il est très chiant. Il ne laisse 
pas entrer tout le monde. Tu lui plais pas la tête il te laisse pas entrer. Le portier, il 
a eu déjà aussi des propos homophobes du style… Une fois j’étais avec mon 
copain. Il a dit ‘il y a assez de vagins à l’intérieur’. Le copain, c’était un 
transformiste qui venait avec les bagages et tout, il a dit ‘tu la laisse entrer, c’est 
ma copine, elle va partout et s’il y a un problème on va parler avec le patron.’ Le 
gars il a compris qu’il devait être gentil.29 

Gamze, lesbische vrouw, 22 jaar: C’est vraiment comme si il y a une échelle ou les 
gays sont en haut et les lesbiennes tout en bas. Nous sommes traitées comme de la 
merde. Avant il y avait même des bars ou les filles ne pouvaient pas entrer. Il n’y a 
pas de bars pour lesbiennes et on doit attendre des soirées très spécifiques. (…) Une 
fois, il y a deux mois, j’ai voulu m’installer sur la terrasse du Brasserie Charbon, il y 
avait une table mais il manquait une chaise. J’ai demandé une chaise. Le gay a 

doen. Het commissariaat is midden in het homomilieu en daardoor heeft men misschien het idee beter 
begrepen te worden door de politie.”  

 
29 “Maar nu is de portier echt vervelend. Hij laat niet iedereen binnen. Als je kop hem niet aanstaat, laat hij 

je niet binnen.  De portier heeft ook al homofobe opmerkingen gegeven. Een keer was ik met een vriend. 
Hij zei: ‘er zijn al genoeg vagina’s binnen’. De vriend was een drag-queen die met heel zijn bagage kwam 
en hij heeft gezegd: ‘Je laat haar binnen, het is mijn vriendin, zij gaat waar zij wil en als er een probleem 
is, gaan we wel met de baas praten.’ De gast heeft toen begrepen dat hij lief moest zijn.”   
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répondu ‘non’, puis on est parti. Mais en me retournant, j’ai vu comme un autre gay 
est arrivé, lui a demandé la chaise, l’a reçu et s’est installé à la table.30  

Lesbische vrouwen dachten wel dat de aanwezigheid van homomannen in de wijk fysiek 
lesbofoob geweld zou voorkomen. Zij hadden het gevoel beschermd en aanvaard te zijn als zij 
op stap waren met homovrienden of op die manier gekend waren.  

Manon, lesbische vrouw, 35 jaar: Une fois, j’ai eu une expérience au Prince Albert. 
C’était une heure du matin et on était dehors devant le Prince Albert avec une 
dizaine de clients. Il y passait un groupe de trois personnes qui étaient bourrés dans 
la rue qui étaient excités. Ils ont jeté une bouteille qui s’est éclaté à nos pieds. Ils 
faisaient comme ça: (grepen naar hun kruis) «vous êtes pédés ? ». Le plus excité 
faisait comme si les autres le retenaient et ça m’a fait rigoler. Ça les a énervés 
encore plus. Comme on était au Prince Albert on avait des gardes de corps et je 
n’étais pas choquée. Mais si j’aurais été seule; j’aurais vraiment eu très peur.31 

Verschillende vrouwen verkiezen gay-friendly cafés in de buurt omdat ze er de bescherming van 
de holebi-buurt genieten, zich niet op het ‘territorium’ van de homomannen bevinden en 
minder zichtbaar zijn als lesbische vrouw. Deze ervaring leek dezelfde te zijn voor lesbische 
vrouwen met verschillende etnische achtergronden.  

Homomannen van etnisch-culturele minderheden voelden zich beschermd en aanvaard 
wanneer zij gekend waren in het milieu, herkenbaar waren als homo en/of in het gezelschap 
van blanke homomannen. Vooral mannen van etnisch-culturele minderheden zeiden last te 
hebben van racistische opmerkingen en seksuele avances en opmerkingen op basis van hun 
etniciteit, die dikwijls tegelijk als homofoob werden ervaren.  

Homomannen van etnisch-culturele minderheden voelden zich veiliger voor fysiek homofoob 
geweld in de wijk. Jongere participanten ervoeren ook een hoger risico op seksueel homofoob 

30 “Het is echt een ladder waar de homo’s bovenaan staan en de lesbiennes helemaal beneden. Wij worden 
behandeld als stront. Voordien waren er zelfs bars waar meisjes niet binnen mochten. Er zijn geen bars 
voor lesbiennes en we moeten wachten op specifieke avonden. Een keer, twee maanden geleden, wou ik 
op het terras van de Plat gaan zitten, er was een tafel maar er ontbrak één stoel. Ik vroeg een stoel. De 
homo antwoordde ‘nee’, dus zijn we vertrokken. Maar toen ik omkeek, zag ik een andere homo 
aankomen, hij vroeg om de stoel, kreeg hem en is aan het tafeltje gaan zitten.” 

31 “Ik heb eens een ervaring gehad in de Prince Albert. Het was één uur ’s morgens en we zaten buiten voor de 
Prince Albert met een tiental klanten. Er kwam een groep van drie personen langs in de straat, ze waren 
dronken en opgewonden. Ze hebben een fles gesmeten die kapot gevallen is voor onze voeten. Ze deden 
zo (grepen naar hun kruis) ‘zijn jullie homo’s?’ De meest geëxciteerde deed alsof de anderen hem moesten 
tegenhouden en daar moest ik om lachen. Dat enerveerde hen nog erger. Omdat we aan de Prince Albert 
waren en we onze lijfwachten bij ons hadden, was ik niet geshockeerd. Maar mocht ik alleen geweest zijn, 
zou ik heel bang geweest zijn.” 
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geweld door oudere homomannen. De aanwezigheid van portiers werd ook door hen enkel als 
een extra bescherming ervaren als men door de portier in kwestie herkend werd. In andere 
gevallen vormde de portier soms een bedreiging. Enkele participanten gaven aan dat de 
aanwezigheid van het politiekantoor in de buurt hen geen veilig gevoel gaf, omdat de politie 
volgens hen in de eerste plaats blanken beschermt. 

Arnaud, ex-portier gay-bar, 45 jaar: Et quand il y a des gens qui entre, on sait 
directement s'ils sont gays, on fait moins attention. Et si on n'identifie pas, on 
est beaucoup plus attentif. Voir si il est là pour voler, si il est là pour ennuyer, si 
c'est juste pour boire un verre et c'est tout ; on est plus beaucoup d'attentives à 
ça. Et quand il y a des maghrébins qui veulent entrer, vous faites plus 
attention ou ? Il y a un grand noyau et on les connait tous. Mais c'est vrai qu'on 
est beaucoup plus attentives. Je pense que sans vouloir stigmatiser, sans, je n’ai 
pas de chiffres, pas connu pas du tout, mais je pense que huit pickpockets sur 
dix qu’on a dans les bars, ce sont des marocains, pas des maghrébines, ce sont 
des marocains, chaque fois, forcément.32 

Adel, Algerijnse homoman,30 jaar: J’ai plein d’expériences avec la police qu’on 
ne m’a pas pris au sérieux. On dit souvent ‘ils sont formés et…’ Même rue 
marché au charbon, le commissariat au quartier gay, il y a des agressions dans 
le quartier gay et je pars à la police et… Et aller porter plainte autant que autre 
origine que Belge et autant que Belge, ça n’a pas la même valeur. Le Belge, on 
est beaucoup plus à l’écoute. En plus, s’il commence à parler le flamand, p. e. on 
nous prend plus en considération que si on parle Français.33  

Blanke homomannen gaven aan dat precies de beperkte aanwezigheid van lesbische vrouwen, 
van mannen met een lage socio-economische status en van etnisch-culturele minderheden hun 
veiligheid binnen de holebi-buurt verhoogde. De aanwezigheid van vrouwen op bepaalde 

32 “En wanneer er mensen binnenkomen, weet je meteen of ze homo zijn, dan letten we minder 
op. En wanneer we hen niet zo identificeren, zijn we veel oplettender. Kijken of hij hier is om te 
stelen, om mensen lastig te vallen, of gewoon om een glas te drinken, we zijn daar veel 
waakzamer mee. En wanneer er Maghrebijnen willen binnenkomen, ben je dan ook meer op je 
hoede? Er is een grote harde kern en die kennen we allemaal. Maar het is waar dat we veel 
meer oppassen. Ik denk, zonder te willen stigmatiseren, zonder, ik heb geen cijfers, die ken ik 
helemaal niet, maar ik denk dat acht op de tien pickpockets die wij hier in de bars hebben 
Marokkanen zijn, geen Maghrebijnen, Marokkanen, steevast.”  

33 “Ik heb een heleboel ervaringen met de politie waarbij zij mij niet au sérieux hebben genomen. Men zegt 
vaak: ‘Ze zijn gevormd en…’ Zelfs in de Kolenmarktstraat, het commissariaat in de holebi-buurt, er zijn 
agressies in de holebibuurt en ik ga naar de politie en… En aangifte doen als iemand met een andere dan 
een Belgische herkomst en als Belg, dat heeft niet dezelfde waarde. Naar de Belg gaat men veel meer 
luisteren. Als hij bovendien Vlaams begint te spreken bijvoorbeeld, dan gaan ze meer rekening met ons 
houden dan wanneer men Frans spreekt.” 
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avonden en in bepaalde, dikwijls goedkopere, bars, zou heteromannen aantrekken en het risico 
op homofoob geweld vergroten. Homo’s van etnisch culturele minderheden werden als ‘veilig’ 
ervaren als ze gekend waren in het milieu. Hun beperkte aanwezigheid maakt hen een 
controleerbare groep en speelt op die manier een rol in het veiligheidsgevoel van blanke 
homomannen. Duurdere bars en bars die bezocht worden door een hoger opgeleid publiek 
werden gezien als veilige plaatsen, omdat verondersteld wordt dat groepen die voor problemen 
kunnen zorgen er wegblijven: mannen met een lage socio-economische status, prostitués en 
hun klanten, jonge pickpockets. De aanwezigheid van portiers wordt door de meesten ervaren 
als een extra bescherming. 

Pierre, homoman, handelaar in de holebi-buurt en inwoner onderzoeksterrein, 60 
jaar: La rue de Pierres c’est dangereux aussi parce qu’il y a le Lendemain qui est mal 
fréquenté. Il y a des prostitués. Il y a toujours des gens qui font semblant de te 
draguer. C’est souvent tard la nuit, quand on est soule et sans défense. C’est des 
professionnels, ce n’est pas des prostitués.34  

Quentin, homoman, 32 jaar: Maintenant aussi, il y a des sorteurs partout, même 
un bar comme le BarBar qui est simplement un bar. Ils ont un sorteur. C’est rue de 
Pierres. Et là, les insultes aussi ça vole, il y a un bar à chicha en face. Avec les 
sorteurs, ils n’osent pas. Quand on fume sa cigarette dehors, le moindre gars qui 
va s’arrêter, je suis sûr que si on m’emmerde, il n’y a pas de soucis. C’est une des 
raisons pour lequel j’aime bien aller là-bas.35 

Aanpassingsstrategieën in de publieke ruimte 

De mentale kaart van de publieke ruimte bepaalt in grote mate hoe participanten gebruik 
maken van de ruimte. Participanten pasten hun uiterlijk en gedrag aan naargelang het mentale 
territorium waar ze zich in bevonden en vermeden ook bepaalde plaatsen, al dan niet op 
bepaalde uren van de dag.  

Dennis, homoman, 40 jaar: Ik vind het ook heel intrigerend als ik hierheen kom 
dat vanaf na de beurs, vanaf Fontainas tot aan de Grote Markt lijkt het alsof de 

34 “De Steenstraat is ook gevaarlijk omdat er de Lendemain is die een slecht publiek heeft. Er zijn prostitués. Er 
zijn altijd mensen die doen alsof ze je versieren. Het is vaak laat ’s avonds, wanneer men dronken is en zonder 
verdediging. Het zijn professionelen, het zijn geen prostitués.” 

35 “Er zijn nu ook overal buitenwippers, zelfs in een bar als de BarBar die gewoon een bar is, hebben ze een 
buitenwipper. Het is in de Steenstraat. En ook daar vliegen de beledigingen: daartegenover is er een Chicha-
bar. Met de buitenwippers durven ze dat niet. Als je buiten een sigaret rookt. De eerste die stopt, ik weet 
zeker, als die mij lastigvalt, dat er geen probleem is. Dat is één van de redenen waarom ik daar graag naartoe 
ga.” 
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gays uit de grond komen zo. Maar waar zijn die daarvoor, waarom zijt ge die niet 
daarvoor tegengekomen? Die groeien hier precies toektoektoektoek uit de grond. 
Ik heb dat ooit is meegemaakt, iemand die in de Ribaucourt opstapte met mij, 
iemand die ik wel gezien had omdat die er niet slecht uitzag. Ik stap af in 
Anneessens en ga naar de Dulci op ne zondagavond, ik ben daar twee minuten en 
ik zie die daar ook binnenstappen. Heel zijn body-language was gewoon anders. 

Gorik, homoman, 36 jaar: Ik was hier eens met mijn vriend en we liepen - zelfs 
overdag hé, klaarlichte dag - we liepen voorbij het Anneessensplein, het 
epicentrum van de homohaat. Euh, met mijn beste vriend en me zijn vriendje, 
liepen voor mij, hand in hand op straat. En ik zeg euh gasten, zoude da niet 
liever hier laten, want... Tenzij ge een probleem wilt, hier niet doen hé. 
Zelfcensuur. 

Frank, homoman, 41 jaar: Ja, mijn vrienden zouden da wel zeggen tegen mij, 
want ik heb nu bijvoorbeeld zo ne gele regenjas gekocht en de mannen in Brussel 
zeggen altijd, mijn kameraden, ja doet da geel frakske maar niet aan als ge 
naar Brussel komt. Onbewust zijn wij daar allemaal mee bezig, maar dat is zo 
gegroeid in onze leef-cultuur. 

De specifieke Brusselse context wordt vernoemd als een reden waarom participanten zich in 
meer situaties denken te moeten aanpassen dan in andere steden. Het culturele aanbod en 
nachtleven speelt zich niet af in één als veilig ervaren centrum, maar in de verschillende 
Brusselse gemeenten. Om van de ene plaats naar de andere te gaan moeten participanten 
telkens door ‘territoria’ die zij als gevaarlijk ervaren.  

Quentin, homoman, 32 jaar: C’est ça, ici, tout est mélangé, Bruxelles est éclaté. 
Pour passer d’un endroit à l’autre, tu dois passer des endroits qui sont mal 
fréquenté, à Anvers, ce n’est pas comme ça, n’importe quel quartier est 
connecté à un autre, et Liège c’est comme ça aussi, … Que Bruxelles, il faut aller 
à Rogier, il faut aller à Anneessens, il faut monter à Ixelles, ou… Il faut bouger 
plus! Tout est partout, rien n’est centralisé.36  

In wat volgt beschrijven we de aanpassingsstrategieën die participanten op het 
onderzoeksterrein toepasten om homofoob geweld te vermijden. 

De meeste holebi’s gaven aan in de publieke ruimte buiten de holebi-buurt geen handen of 
kussen te geven. Veel van hen vermeden de Anneessensbuurt, de Marollen, de Lemonnierlaan 

36 “Dat is het, hier is alles gemengd, Brussel is uit elkaar gespat. Om van één plaats naar de andere te 
gaan, moet je plaatsen voorbij waar een louche publiek rondloopt, in Antwerpen is dat niet zo, om het even 
welke wijk is verbonden met de andere. En in Luik is het ook zo. Maar Brussel, je moet naar Rogier, naar 
Anneessens, op naar Elsene, of… Je moet meer bewegen, niets is gecentraliseerd.” 
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en de Stalingradlaan zoveel mogelijk, omdat zij de dominant mannelijke Noord-Afrikaanse 
bevolking daar als potentiële daders zien. Verschillende holebi’s vertelden dat zij zich onder 
invloed van alcohol of drugs minder aanpasten aan de plaats en het tijdstip en op die manier 
een groter risico liepen.  

Homomannen die zichzelf als gendernonconform beschreven, gaven aan hun gedrag en uiterlijk 
sterk aan te passen wanneer zij door de hierboven genoemde buurten moesten.  

Lionel, Congolese homoman, 19 jaar: Je me sens à l’aise dans le centre en 
générale. J’évite les trams. Et Molenbeek aussi. Là je vais toujours avoir peur que 
quelqu’un va remarquer que je suis gay. Anneessens, c’est la même chose. Il 
vont insulter. Et le soir, il y a beaucoup d’agressions là-bas.37  

Isaac, homoman, 23 jaar: Éviter, non, je n’évite aucun endroit. Mais c’est vrai que 
je trace certains rues, je ne vais pas y rester, surtout après une certaine heure. 
C’est le Boulevard Anspach. Je mets des capuches. Comme j’ai dit, j’habite près de 
la gare du midi. Mais ici dans le quartier, je fais comme je veux. Et mon copain 
habite ici dans le quartier gay. Je reste très souvent chez lui.38  

Mannen dachten dat een zelfzekere houding geweld hielp vermijden en gaven aan andere 
mannen slechts kort in de ogen te kijken om te vermijden zij het idee zouden krijgen verleid te 
worden. De meeste homomannen zeiden contact met onbekende mannen en jongens met 
Arabisch uiterlijk in de publieke ruimte te vermijden. Verschillende participanten pasten ook 
hun kledij aan naargelang de route die ze moesten volgen.  

Serge, homoman, 33 jaar: J’ai évité énormément de conflits parce que je hérisse 
le poil, comme on dit. Comme les animaux [imite un animal] comme ça. Et 
j’avance quoi, et j’y vais. Je n’ai pas peur. Même si au fond de moi, je ne me sens 
pas tranquille, je ne montre pas ça, je me persuade, c’est de l’auto persuasion que 
je suis plus fort, que je passe au travers et que ça m’évite énormément de conflits. 
Les gens me laissent passer, ne m’interpellent pas plus que ça et voilà.39  

37 “Ik voel mij op mijn gemak in het centrum over het algemeen. Ik vermijd trams. En Molenbeek ook. Daar 
ben ik altijd bang dat iemand zal opmerken dat ik homo ben. Anneessens, net hetzelfde. Ze gaan mij 
beledigen. En ’s avonds zijn er daar veel agressies.” 

38 “Vermijden, nee, ik vermijd geen enkele plaats. Maar het is waar dat ik sommige plaatsen ‘doorkruis’, ik ga 
er niet blijven, zeker niet na een bepaald uur. Het is de Anspachlaan. Ik zet kappen op. Zoals ik al zei, woon ik 
dicht bij het Zuidstation. Maar hier in de buurt doe ik zoals ik wil. En mijn vriend woont hier in de holebi-buurt. 
Ik blijf heel vaak bij hem.” 

39 “Ik heb enorm veel conflicten vermeden omdat ik mijn haar overeind zet, zoals men zegt. Zoals de dieren, 
zo. En ik zet er de pas in en ik ga. Ik ben niet bang. Zelfs als ik mij diep vanbinnen niet rustig voel, toon ik 
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Ben, homoman, 32 jaar: Ik heb geleerd van mensen niet te lang aan te kijken, 
veel gasten hebben het gevoel dat jij iets uitlokt als ge ze te lang bekijkt. (…) 
Dus dat doe ik sowieso al niet, ja, probeer ik toch niet te doen. Als er natuurlijk 
ne knappe gast op de metro, om daar niet naar te kijken, ja… 

Quentin, homoman, 32 jaar: Avant que je sors, je pense aux remarques que je 
vais avoir, je m’adapte. Une fois que c’est comme ça, tu sais, je dois arriver de 
là à là. Je ne marche pas de la même manière avec les baskets qu’avec des 
bottes. Tout s’adapte en fait. Et les écouteurs, ça aide aussi! C’est ça, regardes 
bien ce qu’il y a à fort loin devant toi, comme ça tu peux éventuellement 
changer de trottoir. Le slalom urbain. Je fais systématiquement. Si je vois deux 
gars devant moi, je vais changer de trottoir, ou je fais un détour40. 

Oudere homomannen pasten zich op meer plaatsen aan dan jongere mannen. Zij zagen de 
publieke ruimte in het algemeen als het territorium van de heteroseksuele meerderheid en 
beschouwden uitingen van homoseksualiteit als iets wat tot de privésfeer behoort. 
Verschillende oudere participanten zagen dit niet als een aanpassing, maar als ‘normaal doen’.  

Freddy, homoman en bewoner onderzoeksterrein, 53 jaar: Voor de rest, ik krijg 
ook nooit opmerkingen. Ik ben nog van de oude generatie he, wij tonen niet zo 
dat wij homo zijn. Wij hebben geleerd ons aan te passen aan de 
heterosamenleving, want we leven in een heterosamenleving he, wij zijn de 
uitzondering. Ik heb niet de gewoonte om hand in hand te lopen met mijn vriend, 
wij hebben dat zo aangeleerd, om niet te provoceren. Wij doen dat nooit. Ik let 
ook op met wie ik over straat loop. Ik ga vermijden met ‘folles’ over straat te 
lopen. 

Christian, homoman en bewoner holebi-buurt, 70 jaar: Et moi je pense qu’il ne 
faut pas provoquer non plus. Il ne faut pas s’embrasser sur la bouche en espace 
publique, pas se tenir la main. La société hétéro n’est pas mûre à accepter ça. 
C’est inutile, il faut respecter la mentalité de tout le monde. S’ils font ça, ça 
donne une mauvaise image de la communauté gay. A l’époque il y avait la 
répression policière, c’était punissable pour les homos de s’embrasser en espace 

het niet, ik overtuig mezelf. Het is door die zelfoverreding dat ik de sterkste ben, dat ik erlangs geraak en 
dat bespaart mij enorm veel conflicten. De mensen laten mij passeren, roepen mij niet verder na en voilà.” 

40 “Voordat ik naar buiten ga, denk ik aan de opmerkingen die ik ga krijgen, ik pas mij aan. Een keer dat het 
zo is, weet je, dan moet ik van punt a naar punt b geraken. Ik loop niet op de zelfde manier met baskets als 
met laarzen. Alles past zich eigenlijk aan. En een koptelefoon, dat helpt ook! Dat is het, kijk goed wat er ver 
voor je is, zo kan je eventueel van voetpad verwisselen. De stadsslalom. Ik doe het systematisch. Als ik twee 
gasten voor mij zie, ga ik van voetpad veranderen of maak ik een omweg.” 
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public. Même en quartier gay, il vaut mieux pas le faire, parce que c’est un espace 
public qui appartient à tout le monde, il y a beaucoup d’hétéros qui y passent.41 

Jongere mannen zagen de publieke ruimte als een ruimte die aan iedereen toebehoort en elke 
aanpassing die zij deden om geweld te voorkomen, werd gezien als een beperking van hun 
vrijheid die hen ten onrechte werd aangedaan door andere groepen in de publieke ruimte.  

Serge, homoman, 33 jaar: Et je trouve ça important parce que moi, quand j’étais 
gamin, je n’ai pas pu voir ça et ça m’aurait aidé. Parce qu’il faut revendiquer 
aussi sa différence. Il ne faut pas avoir honte de ce qu’on est ni de qui on est et 
que quand on peut le faire, qu’on se sent assez fort pour assumer le regard de 
l’autre sur soi, il faut y aller quoi.42 

Matti, homoman en bewoner onderzoeksterrein, 27 jaar: Dat hand in hand lopen 
is eigenlijk een bewuste keuze. Anderhalf jaar geleden zijn mijn vriend en ik 
begonnen en ongeveer op hetzelfde moment was er heel die discussie in de media 
over homofoob geweld. Wij hebben toen gezegd: wij lopen gewoon hand in 
hand. Ten eerste omdat we het graag doen en ten tweede omdat we het niet 
willen laten omwille van een ander zijn opinie. Een heterokoppel kan toch ook 
overal hand in hand lopen. 

De meeste lesbische vrouwen letten er ook op een zelfzekere houding aan te nemen op straat, 
tegenliggers kort aan te kijken en ‘low-profile’ kledij te dragen om homofoob geweld en 
seksistische opmerkingen die zouden kunnen uitmonden in lesbofoob geweld te vermijden. De 
meeste vrouwen gaven aan doelgericht en snel door te lopen en niet te veel rond te kijken. 
Verschillende vrouwen gaven aan dat zij de aanpassingsstrategieën die zij gebruikten ook los 
van hun seksuele oriëntatie zouden toepassen, aangezien zij zich in de publieke ruimte in de 
eerste plaats als potentieel slachtoffer van seksisme zien. De vrouwelijke participanten die hun 
houding of kledij aanpasten, deden dit op alle plaatsen in de publieke ruimte, inclusief de 
holebi-buurt. Daar voelden zij zich wel vrijer om hun partner aan te raken.  

41 “En ik denk dat je ook niet moet provoceren. Je moet niet op de mond zitten kussen in de openbare ruimte, 
handjes houden. De hetero-samenleving is niet rijp om dat te aanvaarden. Het heeft geen zin, je moet de 
mentaliteit van eenieder respecteren. Als ze dat doen, geeft dat een slecht imago van de holebi-gemeenschap. 
Indertijd was er politie-repressie, het was strafbaar voor homo’s elkaar te kussen in het openbaar. Zelfs in de 
holebi-buurt kan je dat beter niet doen, want het is een openbare ruimte die aan iedereen toebehoort, er zijn 
veel hetero’s die er langskomen.”  

42 “En dat vind ik belangrijk omdat ik, toen ik een jongetje was, dat nooit heb kunnen zien en dat had mij 
kunnen helpen. Omdat men ook zijn verschil moet kunnen opeisen. Men moet niet bang zijn van wat men 
is of van wie men is en wanneer iemand het kan, zich sterk genoeg voelt om de blik van de ander te 
verdragen, dat die er gewoon voor gaat.” 
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Yasmina, lesbische vrouw, 40 jaar: Par exemple, je préfère prendre la rue Haute 
à la rue Blaes parce que tu es à l’envers du sens unique. S’il y a une voiture, elle 
te croise, lorsque quand tu es dans le même sens, elle peut te suivre. Tout ça 
c’est en réfléchissant que je me réalisais que je faisais ça, je fais ça d’une 
manière intuitive. Comme beaucoup d’autres de mes connaissances, je pense 
qu’en tant que femme on développe des stratégies de protection dans la rue. 
C’est éviter, en vélo il y avait des feux rouges que je traversais d’office, quand je 
revenais du boulot par exemple, pour pas rester toute seule là. Parce que depuis 
petite on dit aux filles de ne pas traîner dans la rue. On est élevé comme ça. 
Quand tu fais un travail pendant la nuit en tant que femme, tu fais attention.43  

Cathérine, lesbische vrouw, 41 jaar: Quand tu te sentes en sécurité, tu te sentes 
forte et tu ne te fais pas agresser. Je dis toujours à ma fille: il faut marcher la 
tête en haut, avec l'air décidé. Si tu prends une position de soumise, ils vont 
vouloir te dominer. Prends pas un sac à main, parce que c'est tenter les gens 
pauvres et malheureux. Aussi la manière dont tu t'habilles change le regard. 
J'évite le trop féminin parce que l'homme est dragueur et faible à la chaire. 
J'évite les regards et les remarques comme ça. Et j'évite le sentiment 
d'insécurité.44 

Verschillende holebi’s die niet in het centrum woonden, gaven aan ’s nachts uit 
veiligheidsoverwegingen naar huis te gaan met een bestelde taxi of met hun eigen wagen om 
het openbaar vervoer en de Anspachlaan te vermijden en niet te voet of met de fiets door de 
verschillende buurten te hoeven. Als ze niet met de auto gingen, verplaatsen zowel mannen als 
vrouwen zich dikwijls in groep. Deze keuze was ook afhankelijk van de route naar huis. 
Participanten hadden er bijvoorbeeld geen probleem mee door de Zavel te wandelen, maar wel 
door de Stalingradlaan of langs de Beurs en het De Brouckèreplein. Participanten die, onder 
meer uit financiële overwegingen niet met de taxi of auto konden of wilden, kozen er eerder 
voor te voet of met de fiets naar huis te gaan dan met het openbaar vervoer. 

43 “Bijvoorbeeld, ik verkies de Hoogstraat boven de Blaesstraat omdat je in de tegengestelde richting van 
eenrichting fietst. Als er een auto is, zal die je kruisen, terwijl, wanneer je in dezelfde richting gaat, kan de 
auto je volgen. Door na te denken heb ik me gerealiseerd dat ik dat allemaal op zeer intuïtieve manier 
doe. Zoals veel andere van mijn kennissen, denk ik dat je als vrouw veel beschermingsmechanismen 
ontwikkelt op straat. Het is vermijden, op de fiets waren er rode lichten waar ik sowieso overstak als ik 
van het werk terugkwam, om daar niet stil te staan. Omdat men ons van kleinsaf zegt dat meisjes niet op 
straat mogen rondhangen. Wij zijn zo opgevoed. Wanneer je ’s nachts werkt als vrouw, dan ben je 
voorzichtig.” 

44 “Wanneer je je veilig voelt, voel je je sterk en zullen ze je niet aanvallen. Ik zeg altijd tegen mijn dochter: 
wandel met geheven hoofd, zorg dat je er vastbesloten uitziet. Als je een nederige houding aanneemt, 
zullen ze je willen domineren. Neem geen handtas mee, want zo verleid je arme en ongelukkige mensen. 
Ook je manier van kleden verandert de blik. Ik vermijd te vrouwelijk omdat de man een verleider is en het 
vlees zwak. Ik vermijd blikken en opmerkingen op die manier. En ik vermijd een onveiligheidsgevoel.” 
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Gorik, homoman, 36 jaar: Ja maar ja, eerlijk gezegd ook, homo's gaan zich niet, 
met de problemen die er nu zijn, ze gaan zelf niet bewust gaan baladeren in de 
wijken waar dat er Moslims wonen, natuurlijk hé. De grote assen, ja, de grote 
assen die nemen we wel, ja. Stalingrad... Da’s te zien, misschien bepaalde uren 
zijn er misschien een aantal die liever de tram nemen of de taxi, zeker als ze 
alleen zijn. Da's gelijk hier ook, hier staan wij, in deze straat staan wij hand in 
hand, staan wij te lebberen tegen mekaar, met mekaar enzo, en vanaf als wij die 
wijk buitengaan, dat is zo een automatisme zo, hand los, handen in de zak, allez 
ja, dat zit er genetisch ingeprent gewoon. 

Serge, homoman, 33 jaar: Dans les situations un peu plus tendues, la nuit, en 
centre-ville, quand il y a de la faune qui traine, tu sais que si tu montres que tu es 
pédé, tu sais que tu as de grandes chances de te faire attraper. Tout, la Bourse, le 
boulevard Anspach jusqu’à la gare du Midi. Vers les Marolles… Mais en général, 
moi, je passe par Louise, par le Sablon. Alors là, je dis qu’on est dans la veine à 
pédé, moi. Je veux dire, c’est tous les quartiers un peu plus bourgeois, un peu plus 
bobo où les homos vont s’installer parce que c’est plus tranquille de fait hein euh. 45 

Quentin, homoman, 32 jaar: D’’ici à la rue Neuve par exemple, je ne prends 
jamais le boulevard Anspach. Je me fais insulter tout le temps. Je ne croise pas 
Anneessens à pied, c’est rare. Même à Lemonnier, je ne croise pas à pied, il y a 
deux ou trois commerces ou je vais, mais je ne croise pas à pied quoi, si je peux 
éviter, j’évite. Et, passer à pied, en plein après-midi oui, mais comme j’ai dit 
tantôt, le soir… Je fais tout un détour, ça devient un automatisme quoi.46  

Holebi’s van etnisch-culturele minderheden dachten dat zij in het algemeen minder snel als 
holebi herkend zouden worden, aangezien homoseksualiteit met blank-zijn geassocieerd wordt. 
Ook zij pasten hun gedrag en uiterlijk aan, maar leken iets minder moeite te moeten doen om 
niet als holebi herkend te worden. Buurten waar de eigen etnisch culturele minderheid sterk 
vertegenwoordigd was, werden door hen ook minder vermeden. 

Hakim, homoman, 32 jaar: Mais en ville en générale je me sens à l’aise, aussi à 
boulevard Anspach, la Bourse. Là où il y a les commerces Arabes, Stalingrad et 
Lemonnier, je vais toujours dire bonjour en Arabe. Quand un Marocain leur parle 

45 “In gespannen situaties, ’s nachts, in het stadscentrum, wanneer er fauna rondhangt, dan weet je dat als 
je toont dat je homo bent, je grote kans hebt gegrepen te worden. Alles, de Beurs, de Anspachlaan tot aan 
het Zuidstation. Naar de Marollen toe… Maar in het algemeen ga ik langs Louisa, langs de Zavel. Daar zijn 
we, zoals ik het zeg, in de homo-ader. Ik wil zeggen, het zijn alle buurten die een beetje meer bourgeois zijn, 
een beetje meer bobo waar homo’s gaan wonen omdat het daar ook echt rustiger is.”  

46 “Van hier naar de Nieuwstraat bijvoorbeeld, neem ik nooit de Anspachlaan. Ik wordt de hele tijd 
beledigd. Ik ga niet te voet door Anneessens, dat is zeldzaam. Zelfs door de Lemonnierlaan ga ik niet te 
voet. Er zijn daar twee of drie winkels waar ik kom, maar niet te voet als ik dat kan vermijden. Overdag, ja, 
maar ’s avonds maak ik een omweg. Dat wordt een automatisme.”  
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en Français, ils vont se sentir insultés. Je vais au coiffeur à côté de l’ING. Il est 
toujours très gentil mais je vais tout devoir expliquer en Arabe. Et je fais ‘ouioui, je 
fais le ramadan’.47  

Hicham, homoman, 30 jaar: Op straat heb ik geen last. Ik kan zonder problemen 
door Anneessens lopen. Het is niet aan mij te zien en zolang het niet te zien is, 
biedt mijn huidskleur een bescherming tegen geweld. Als het zichtbaar is, is het net 
erger voor Marokkanen dan voor Belgen. Van blanken vinden ze het normaler dat ze 
homo zijn. Maar ik ben een speciaal geval: ik ben racist, homo en ik eet varken. 

In zogenaamd ‘heteroseksistische’ ruimtes, werd deze beperktere zichtbaarheid ervaren als een 
voordeel. In de ‘homoseksuele’ publieke ruimte echter, moesten homomannen van etnisch-
culturele minderheden zich sterk aanpassen aan stereotypen om als holebi herkend te worden, 
als deel van het ‘milieu’ aanvaard te worden en de bescherming van het milieu te genieten. De 
enkele participanten die deel uitmaakten van ‘het milieu’ in de Kolenmarktstraat, trokken het 
liefst op met blanke middenklasse holebi’s en vermeden de bars in de Steenstraat, onder 
andere uit angst om voor prostituee aanzien te worden. 

Hakim, homoman, 32 jaar: En fait, j’ai rencontré très peu de gays Africains ou 
Marocains dans le milieu. Et je n’ai jamais été dragué par un Marocain. C’est triste 
de le dire, mais je ne les rencontre pas parce que souvent c’est des prostitués, qui 
volent. Et ça donne de nouveau une image des ‘arabes’ dans le milieu. Les gens me 
disent ‘tu n’es pas comme les autres’ sous-entendu pour les hétéros : ‘pas voyou’, 
pour les gays ‘pas prostitué, ni voyou’. Il y a des préjugés.48  

De holebi-buurt wordt dikwijls vermeden omdat de verhoogde zichtbaarheid ook het risico 
inhoudt om herkend te worden door de eigen gemeenschap. 

Lionel, Congolese homoman, 19 jaar: Dans le quartier gay, tu ne vas pas voir des 
homosexuels Congolais. Les Congolais sont discrets, il y a la honte, ils vont se 
cacher. Ils font connaissance sur l’internet et vont se rencontrer dans des boîtes 
hétéros ou chez quelqu’un, mais ils ne vont pas venir dans le centre. C’est une autre 

47 “Maar in de stad in het algemeen voel ik mij op mijn gemak, ook op de Anspachlaan, de Beurs. Daar waar 
er Arabische winkels zijn, Stalingrad en Lemonnier, ga ik altijd begroeten in het Arabisch. Wanneer een 
Marokkaan met hen praat in het Frans, voelen zij zich beledigd. Ik ga naar de kapper naast de ING. Hij is altijd 
heel vriendelijk maar ik moet alles in het Arabisch uitleggen. En ik doe van ‘jaja, ik doe de ramadan’.”  

48 “Eigenlijk ben ik heel weinig Afrikaanse of Marokkaanse homo’s tegengekomen in het milieu. En ik ben 
nooit verleid door een Marokkaan. Het is triest om te zeggen, maar ik ontmoet hen niet omdat het prostitués 
zijn, die stelen. En dat geeft opnieuw een beeld van de ‘Arabieren’ in het milieu. De mensen zeggen mij: ‘jij 
bent niet zoals de anderen’, voor de hetero’s betekent dit ‘geen uitschot’, voor de homo’s ‘geen prostitué, 
noch uitschot’. Er zijn vooroordelen.” 
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sociabilité. En plus, ils auront toujours peur d’être reconnu par quelqu’un de la 
communauté.49  

Aanpassingsstrategieën werden niet enkel in het centrum van Brussel gebruikt, maar maakten 
deel uit van het dagelijks leven. Om uit te drukken hoe aanpassingsstrategieën deel uitmaakten 
van hun dagelijkse routine, werd ernaar verwezen met woorden als ‘genetisch 
geprogrammeerd’, ‘een automatisme’, ‘zelfcensuur’, deel van de ‘leef-cultuur’. Hoewel 
verschillende van de boven vermeldde aanpassingsstrategieën niet enkel voor holebi’s 
herkenbaar zullen zijn, dachten participanten dat zij zich door het extra risico op homofoob 
geweld vaker en in meer situaties aanpasten.  

Participanten die Brussel goed kenden, hetzij uit eigen ervaring, hetzij uit verhalen van anderen 
en door de beeldvorming in de media, gaven aan dat de gedetailleerde mentale kaart die zij 
hadden van het Brusselse stadscentrum voor hen tegelijk een bescherming en een last was. Zij 
ervoeren het aanpassingsgedrag dat hieruit resulteerde als een beperking van hun vrijheid en 
verschillende participanten dachten dat het aanpassingsgedrag veel groter was dan het 
werkelijke risico op homofoob geweld. In steden die zij minder goed kenden en waarvan zij 
geen mentale kaart hadden, voelden zij zich vrijer. Zij vermeldden dat zij door zich minder aan 
te passen vaak positieve ervaringen en ontmoetingen hadden die zij in Brussel zouden mislopen 
door aanpassingsgedrag. 

Piet, homoman, 45 jaar: Hier is de visibiliteit heel hoog. Er zijn ook veel toeristen 
hier en zij zijn sowieso anoniem en hebben geen behoefte aan discretie. Brusselaars 
zullen zich al veel meer aanpassen als zij buiten de homobuurt komen. Dan doen 
ze hun heterojas aan om het zo te zeggen. 

Jairo, homoman, 21 jaar: Yes , in London for example, I am holding hands and so 
on, because it’s no problem in a big city like that. But in smaller towns, like 
Bruges and Leuven, I suppose their mentality is more provincial. (…)I didn’t think 
of Brussels as a dangerous place, but now people tell me about the bad 
reputation of Brussels. They say ‘That’s Brussels, where they beat you up for being 
gay’. I went to the Gay Parade this year, we were holding hands all day, there 
were so many gays and people sympathetic to homosexuals. So I thought ‘in 
Brussels, there’s no problem’.50  

49 “In de holebi-buurt ga je geen Congolese homo’s tegenkomen. Congolezen zijn discreet. Er is schaamte, ze 
gaan zich verstoppen. Ze maken kennis op het internet en ontmoeten elkaar in heteroclubs of bij iemand thuis, 
maar ze komen niet in het centrum. Het is een andere sociabiliteit. Bovendien zijn ze altijd bang herkend te 
worden door iemand van de gemeenschap.” 

 
50 “Ja, in Londen bijvoorbeeld hou ik handjes enzovoort, omdat het geen probleem is in zo een grote stad. 

Maar in kleinere steden, zoals Brugge of Leuven veronderstel ik dat hun mentaliteit provincialer is. Ik 
kende Brussel niet zo goed maar ik kom hier een keer per maand ongeveer en ik hou ervan. Ik zag Brussel 
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Dennis, homoman, 40 jaar: Mijn vriend, die is niet van hier, en die komt hier dus 
regelmatig en dus, we lopen hand in hand en da ’s typisch als ge in een ander land 
zijt, voor hem is da ‘t zelfde, dan denkt ge, ik ben in een wettelijk vrij land dus ik 
kan doen wat da ‘k wil en g’ hebt ook niet de voeling met de buurt en zijt ook 
minder vooringenomen en dan doet ge ook veel meer dinges. En wij lopen bijna 
altijd in de buurt, hand in hand, waar ook, ook in onze buurt, ook in Molenbeek. 

6.2.1.2 Perceptie van potentieel daderschap 

Zoals we reeds aangaven, zijn zichtbare kenmerken de aanleiding tot een heel aantal sociale 
interacties in de publieke ruimte. De betekenissen waarvoor deze kenmerken symbool staan, 
verklaren de aard van deze interacties. De machtsrelaties en instituties waarbinnen deze 
betekenissen ‘zin’ krijgen, vormen de achterliggende context, die we in een volgend hoofdstuk 
analyseren. Hoewel de relatie tussen teken en betekenis arbitrair is en de relatie tussen beide 
dus niet per sé ‘waar’ is, bieden symbolen een houvast om de wereld bevattelijk te maken en 
sociale interacties te structureren.  

Dennis, homoman, 40 jaar: Ik zie een wasserette met parking voor. Ik denk ‘goh, 
ik kan dat beter hier doen’, dus ik draai en ik ga voor die waserette, en ik zie dat 
daar drie jongeren, duidelijk van Marokkaanse origine, binnen in die wasserette 
zitten. En ik zeg tegen mijne vriend ‘nee, we gaan niet binnen’ Hij zegt ‘Maar 
jawel, wa’s da nu voor zever?’ Ik zei, neenee, da’s goed voor een joke te 
beginnen vertellen ‘twee homo’s stapten een waserette binnen waar drie 
Marokkanen zaten’ Ik bedoel, da’s voor ambras vragen. Hij zegt ‘Zijdegij zot, 
wij gaan wél binnen’ en ik dacht van ‘okee’ maar ik besefte van oei ik ben hier 
vanuit mijn vooroordeel aan’t binnengaan en wij gingen dus allebei binnen met 
onze was, ziede, het mannengezinneke dat met zijne was binnengaat, en in 
eerste instantie begonnen die jongeren wat te lachen, in hun taal wat te 
spreken. Nu, t was heel lang geleden dat ik een wasserette was binnen geweest 
en ik wist niet goed hoe dat werkte dus ik vroeg dat gewoon ‘hoe werkt dat’ Die 
hebben mij geholpen, daarna hebben we samen sigaretten gerookt, hebben 
we wat gekletst, da was gewoon heel leuk.  

Bij de beschrijving van de publieke ruimte kregen we al een beeld van hoe participanten op 
basis van zichtbare kenmerken zoals geslacht, huidskleur, gepercipieerde leeftijd en socio-
economische status de publieke ruimte indeelden in veilige en onveilige zones en hun gedrag 
aanpasten. Deze kenmerken werden dikwijls ingevuld met betekenissen die een daderprofiel 
blootleggen dat veel specifieker is dan de concreet waarneembare kenmerken. Bovendien zien 

niet als een gevaarlijke plaats, maar nu vertellen mensen mij over de slechte reputatie van Brussel. Zij 
zeggen ‘dat is Brussel, waar ze je ineen slagen omdat je homo bent’. Ik ben naar de Gay Pride geweest dit 
jaar, we hebben de hele dag elkaars hand vastgehouden, er waren zoveel holebi’s en zoveel 
sympathisanten. Dus ik dacht ‘in Brussel is er geen probleem.’” 
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we dat de selectie van kenmerken veel beperkter is dan daderprofielen die zouden kunnen 
afgeleid worden uit de concrete verhalen over homofobe geweldervaringen van participanten. 
Het daderprofiel blijft hetzelfde voor alle vormen van geweld behalve materieel geweld. Zowel 
mannen als vrouwen en zowel blanke als niet-blanke participanten deelden een zelfde 
daderbeeld. Participanten met Noord-Afrikaanse immigratie-achtergrond participanten waren 
dikwijls nog strenger in hun beoordeling van de eigen etnische gemeenschap.  

Potentiële daders zijn mannen, ‘buitenlanders’, ‘moslims’, ‘Arabische’ mannen, ’Noord-
Afrikanen’, meestal ‘Marokkanen’. Ze zijn heteroseksueel of niet-geoute homo’s. In de eerste 
plaats gaat het om groepjes jongeren, meestal hangjongeren met Marokkaanse immigratie-
achtergrond en een lage socio-economische status. Daders zijn voornamelijk mensen met een 
onwettig verblijf in België of tweede en derde generatie migranten. Als het om andere 
buitenlanders gaat dan personen met een immigratie-achtergrond uit Noord-Afrika of het 
Midden Oosten, gaat het in de eerste plaats om mensen die recent uit de nieuwe EU-landen 
naar België kwamen, voornamelijk Bulgaren en Roemenen. Als achterliggende context voor 
hun potentieel daderschap, worden alle sets van sociale relaties en alle institutionele domeinen 
aangehaald, met een nadruk op traditionele genderverwachtingen, cultuur, opvoeding, 
migratiegeschiedenis –en beleid en integratiebeleid. Homofoob geweld door mannen van 
binnen de EU-15 landen wordt in het algemeen als uitzonderlijk gezien. Het wordt door de 
meeste participanten ook niet meteen verbonden met hun etniciteit, leeftijd of socio-
economische status maar met de individuele psychologische toestand van de dader op het 
moment van het incident, al dan niet onder invloed van alcohol of drugs. Als achterliggende 
context worden hier voornamelijk genderverwachtingen genoemd en de invloed van media en 
onderwijs en bij oudere daders soms ook religie. Marokkanen worden gezien als de eerste 
potentiële daders van verbaal en psychisch geweld, fysiek geweld en seksueel geweld. Voor 
materieel geweld komen Roemenen en Bulgaren mee op de eerste plaats. Ook mannen van 
binnen de EU-15 worden als potentiële daders van seksueel geweld en seksueel en seksistisch 
psychisch geweld gezien, weliswaar na de Marokkanen. 

6.2.1.3 Perceptie van de situaties waarin conflict ontstaat 

De meeste participanten zagen de situatie waarin het homofoob geweld ontstond eerder als 
toevallig, ‘de verkeerde persoon op de verkeerde plaats en het verkeerde tijdstip’. Dader en 
slachtoffer zijn meestal onbekenden van elkaar. Dit beeld komt overeen met de context van 
incidenten. 

Homofoob geweld zou volgens alle participanten eerder ’s nachts plaatsvinden. Verbaal en 
psychisch geweld zou vaker overdag plaatsvinden dan andere vormen van geweld. Daders en 
slachtoffers komen volgens participanten toevallig met elkaar in contact in de publieke ruimte. 
Tijdens holebi-evenementen en in de holebi-buurt zouden daders soms wel opzettelijk 
aanwezig zijn. De perceptie van participanten is dat zij over het algemeen niet komen met de 
bedoeling om fysiek geweld te plegen, maar eerder uit nieuwsgierigheid, om te lachen, dingen 
te roepen of te stelen. Tijdens de Pride zouden er volgens participanten wel groepen komen 
met de bedoeling hun ongenoegen te tonen. Deze verhalen verwijzen meestal naar de Pride van 
2012, waar een praalwagen bekogeld werd met fruit.  

Deze perceptie van homofoob geweld als een toevallige gebeurtenis, zorgt ervoor het geweld 
moeilijk te voorspellen en te bestrijden valt. De opdeling van de publieke ruimte in homofobie-
veilige en –onveilige zones op basis van interpretaties van zichtbare kenmerken is voor 
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participanten een manier om vat te krijgen op de situatie. Voor velen is 
zichtbaarheidsmanagement de enige manier om toevallig homofoob geweld te voorkomen. 
Door zich aan te passen op de ‘verkeerde plaatsen en tijdstippen’, proberen zij de 
bestaansvoorwaarde ervoor weg te halen.  

6.2.1.4 Perceptie van potentieel slachtofferschap 

In de context van homofoob geweld in de publieke ruimte, wordt ook het profiel van potentiële 
slachtoffers ontwikkeld op basis van waarneembare kenmerken.51 Participanten zagen hun 
herkenbaarheid als homoseksueel in de ogen van de dader als de aanleiding van homofoob 
geweld. Deze waarneembare kenmerken zijn vormen van gender-expressie, omdat ze in de 
ogen van de dader geassocieerd worden met of symbool staan voor een relatie die conform de 
genderorde enkel tussen man en vrouw bestaat. Zonder zichtbare tekenen die in de perceptie 
van de dader ‘homoseksualiteit’ symboliseren, zou het homofoob motief niet aanwezig zijn, 
tenzij daders op een andere manier op de hoogte waren van de seksuele oriëntatie van het 
slachtoffer.  

In wat volgt zullen we zien dat de zichtbare kenmerken die volgens participanten aanleiding 
geven tot homofoob geweld niet enkel kenmerken zijn die te maken hebben met 
gepercipieerde mannelijkheid en vrouwelijkheid, maar ook met huidskleur, geschatte leeftijd en 
veronderstelde socio-economische status. Deze kenmerken worden een vorm van gender-
expressie omdat ze in de perceptie van de dader homoseksualiteit symboliseren. Op die manier 
worden aanleidingen van homofoob geweld gevormd door zichtbare tekenen die naast seksuele 
oriëntatie dikwijls ook andere ongelijke sociale relaties zoals gender, etniciteit, leeftijd en socio-
economische status symboliseren.  

Perceptie van aanleidingen 

Gedrag 

Participanten vermelden gendernonconform gedrag bij zichzelf of bij de groep waar zij zich in 
bevinden als een belangrijke aanleiding. Zij gaven aan dat het gebruik van alcohol en drugs en 
de groepsdynamiek dit gendernonconform gedrag konden versterken. 

Voor vrouwen betekende gendernonconform gedrag het zichtbaar zijn als koppel door 
affectieve uitingen, maar ook als niet-vrouwelijk gepercipieerd gedrag zoals een boer laten, een 
bepaalde manier van lopen, een grote mond hebben, weerwoord bieden bij seksistische 
opmerkingen. Hoewel het bij alle vormen van homofoob geweld tegelijk over seksistisch geweld 

51 In één verhaal van verbaal en psychisch geweldwaren de daders op een andere manier op de hoogte van de seksuele 
oriëntatie van het slachtoffer.  
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gaat, is het belangrijk de intersectie van seksisme en homofobie bij lesbofoob geweld apart te 
analyseren omdat het hier enerzijds om publiek geweld gaat waarvoor ook vrouwen in het 
algemeen een risicogroep vormen en anderzijds om een vorm van lesbofoob geweld waarvan 
ook homomannen soms dader zijn. Hier kan de bedenking gemaakt worden of het feit dat 
slachtoffers van fysiek geweld in de openbare ruimte meestal mannen zijn, niet ook een vorm 
van seksisme is die homofoob geweld tegen mannen mee vormgeeft.  

Bart, werkt in holebi-buurt, 53 jaar: Wel, laat ons zo zeggen, ik denk dat iedere 
jongere die in Brussel naar school gaat, op z’n minst een keer serieus mep heeft 
gehad. En elke vrouwelijke jongere achterna geroepen is van, hé. 

Voor mannen betekende gendernonconform gedrag zichtbaar zijn als koppel door affectieve 
uitingen, maar ook een specifieke interactie binnen de groep homo-vrienden. Deze interactie 
bestond uit een bepaalde manier van praten of ‘tetteren’, een bepaalde toonhoogte of 
intonatie, een bepaalde lichaamstaal tijdens de conversatie of de manier van elkaar begroeten 
en afscheid nemen door een kus of een omhelzing. Ook een als niet-mannelijk gepercipieerde 
lichaamstaal werd als aanleiding gezien. Dit kon gaan om een manier van zitten, van lopen en 
van kijken. Blikken of andere gedragingen die geïnterpreteerd werden door de dader als een 
blijk van seksuele interesse, werden ook gezien als aanleiding. 

Nabijheid van een homoseksuele ruimte 

Daders leiden homoseksualiteit ook af van de locatie waar slachtoffers zich bevinden: in een 
homo-gelegenheid, in de holebi-buurt of in de nabijheid ervan. Zoals we in de beschrijving van 
veilige en onveilige ruimten al uitlegden, kan de aanwezigheid van participanten in de 
homoseksuele ruimte zowel aanleiding zijn tot geweld van outsiders als van insiders en spelen 
ook hier associaties van het homoseksueel ‘territorium’ met etniciteit, gender en socio-
economische status een rol in de ontwikkeling van homofoob geweld.  

Uiterlijk 

Zowel vrouwen als mannen zien een gendernonconform uiterlijk, bij zichzelf of bij de groep 
waar zij zich in bevinden, als een belangrijke aanleiding van homofoob geweld. Vrouwelijke 
participanten vermeldden vooral een opzettelijk of onopzettelijk androgyn voorkomen en het 
dragen van expliciete tekens die verwijzen naar homoseksualiteit en in mindere mate het niet 
dragen van ‘vrouwenkledij’ zoals rokjes, getailleerde jassen en truien, T-shirts met decolleté, 
schoenen met hakken enzovoort. Homomannen dachten dat het ‘mannelijk’ uiterlijk en gedrag 
van lesbische vrouwen daders net zou afschrikken. Lesbische vrouwen dachten dat hun kledij 
door veel potentiële daders niet als een verwijzing naar homoseksualiteit zou worden opgevat. 
Tegelijk zagen vrouwen een genderconform, ‘vrouwelijk’ voorkomen en het dragen van 
‘vrouwenkledij’ evenzeer als een aanleiding, in combinatie met een ander waarneembaar 
kenmerk van hun homoseksualiteit. Ook hier is de intersectie lesbofobie-seksisme duidelijk.  

Aurélie, LGBT-sector, 41 jaar: Il y a aussi le sexisme derrière l’homophobie qu’elles 
subissent, l’articulation des rapports de domination. D’accord que tu es sportive, 
d’accord que ci mais il faut quand même que tu rentres dans les codes de séduction 
pour plaire aux garçons, que tu intéresses les garçons. Et donc, l’homophobie par 
rapport aux hommes et aux garçons, elle va être plus sur des questions d’expression 
de genre. Pour les femmes, l’expression de genre va être tolérée à un certain âge de 
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l’adolescence mais pas après. Mais par contre, le sexisme, elles le vivent sur toute la 
ligne. Et le sexisme, c’est ce qu’il y a derrière l’homophobie. C’est la racine.52 

Voor mannen was er een veel uitgebreider gamma aan uiterlijke kenmerken die volgens 
participanten met homoseksualiteit verbonden konden worden door de dader. Soms ging het 
over een opzettelijk of onopzettelijk androgyn voorkomen en soms net over een zeer 
‘mannelijk’ voorkomen dat binnen een bepaalde homo-subcultuur paste en het dragen van 
expliciete tekens die verwijzen naar homoseksualiteit. Kledij die hen voor daders herkenbaar 
maakte, noemden zij ‘vrouwelijke’ kledij. Daarmee werd geen vrouwenkledij bedoeld, maar in 
de eerste plaats ‘speciale’ en/of verzorgde kledij, volgens de laatste mode en kledij die bij een 
bepaalde subcultuur binnen het homomilieu hoort.  

Jérôme, homoman, 23 jaar: Je pense que tu peux le voir, t’as beaucoup 
d’hétéros qui le voient… Par exemple cet écharpe rouge, peut-être un hétéro va 
pas le porter.  Je connais plein d’hétéros qui portent des écharpes en couleurs. 
Oui, les flamands, ils savent s’habiller, mais en Wallonie. J’ai des amis qui 
habitent à Louvain et chaque fois, tout le monde est beau. Vous êtes tous 
beaux, tous les flamand sont beaux. I : Et quand ces flamands viennent à 
Bruxelles, ils auront des problèmes? Oui, parce qu’ils ont l’air homosexuel, 
hahaha53  

Participanten zagen hier een verband met homofoob geweld op basis van socio-economische 
status: de zichtbaarheid van homo’s die volgens de laatste mode gekleed zijn, creëert bij daders 
de perceptie dat homo’s over het algemeen rijk zijn en bijgevolg zijn alle homo’s een perfect 
doelwit voor materieel geweld.  

52 “Er zit ook seksisme achter de homofobie die zij ondergaan, de uitdrukking van verhoudingen van 
dominantie. Akkoord dat je sportief bent, akkoord dat je iets anders, maar je moet tenminste binnen de 
code van verleiding passen, om de jongens te behagen, dat jij de jongens interesseert. En dus, de 
homofobie wat betreft mannen en jongens speelt zich meer af op het vlak van genderexpressie. Voor 
vrouwen gaat genderexpressie tot op een zekere leeftijd in de adolescentie getolereerd worden maar niet 
nadien. Seksisme daarentegen, maken zij over de hele lijn mee. En seksisme is wat achter de homofobie zit. 
Dat is de wortel.”   

53 “Ik denk dat je het kan zien, er zijn veel hetero’s die het zien… Bijvoorbeeld die rode sjaal hier, misschien 
gaat een hetero die niet dragen. Ja, de Vlamingen, die weten zich te kleden, maar in Wallonië. Ik heb 
vrienden die in Leuven wonen en elke keer is iedereen mooi. Jullie zijn allemaal mooi, alle Vlamingen zijn 
mooi. En als Vlamingen naar Brussel komen, zullen zij dus problemen hebben? Ja, omdat ze er 
homoseksueel uitzien.”  
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Blanke mannen zagen hun huidskleur als een extra aanleiding voor homofoob geweld in de 
publieke ruimte, aangezien daders blanken zien als zwakkelingen die niet kunnen vechten. Hun 
huidskleur wordt volgens participanten ook gezien als een symbool voor de Belgische 
samenleving en de Westerse cultuur. Hier wordt een link gelegd tussen homofobie en 
etniciteit. Participanten waren er van overtuigd dat niet-blanke homomannen daders meer 
angst inboezemden, maar dat zij wel de eerste slachtoffers waren van etnisch homofoob 
geweld54 door hun eigen gemeenschap.  

Matieu, homoman, 46 jaar: Het gebeurt altijd als ik alleen ben. In groep, 
je kent mij he, ik zit altijd tussen de Afrikanen. Als er dan een opmerking 
wordt gegeven en een Afrikaan draait zich om, dan zijn ze snel weg. Zo 
zit dat, Afrikanen, Maghrebijnen en dan Belgen. Een Maghrebijn zal niet 
snel met een Afrikaan durven vechten. 

Niet-blanke participanten zagen hun huidskleur tegelijk als een reden om aangevallen te 
worden door de eigen gemeenschap, maar ook als een bescherming. Homoseksualiteit wordt 
immers met blanken geassocieerd en dat zorgt ervoor dat een niet-blanke homo minder 
gemakkelijk als homo zal worden herkend en onbekende homoseksuele mannen minder 
gemakkelijk als lid van de eigen gemeenschap worden herkend. 

Adel, Algerijnse homoman, 30 jaar: Ça devrait poser plus de problèmes, tu les 
agresses plus, parce que je viens de leur culture et je casse cet image qu‘on n’a pas 
de pédés chez nous. Voilà, je suis là, j’existe. Je suis très open, ça devrait poser plus 
de problèmes. Mais avec moi ils pensent : lui, c’est un blanc, il est pédé, chez les 
blancs, on n’a pas chez nous. En fait, ils ne voient pas que je suis de leur 
communauté. 55  

Binnen het homomilieu zagen zij hun huidskleur als de aanleiding voor etnisch homofoob 
geweld, dat sterker was naargelang de mate waarin zij aan het mentaal daderprofiel 
beantwoordden. Deze perceptie was zeer sterk aanwezig bij homo’s met Noord-Afrikaanse 
immigratie-achtergrond. Hun huidskleur werd geassocieerd met heteroseksualiteit, homofobie, 
prostitutie en een dubbel leven. Zoals we reeds beschreven, slaagden zij er in de negatieve 

55 “Dat zou net meer problemen moeten opleveren. Je valt hen sterker aan omdat ik van hun cultuur kom en 
het beeld dat wij bij ons geen homo’s hebben doorbreek. Kijk, ik ben er, ik besta. Ik ben heel open, dat zou 
meer problemen moeten stellen. Maar bij mij denken ze: hij is een blanke, hij is homo, bij de blanken, dat 
hebben wij niet bij ons. Eigenlijk zien zij niet dat ik van hun gemeenschap ben.”  

55 “Dat zou net meer problemen moeten opleveren. Je valt hen sterker aan omdat ik van hun cultuur kom en 
het beeld dat wij bij ons geen homo’s hebben doorbreek. Kijk, ik ben er, ik besta. Ik ben heel open, dat zou 
meer problemen moeten stellen. Maar bij mij denken ze: hij is een blanke, hij is homo, bij de blanken, dat 
hebben wij niet bij ons. Eigenlijk zien zij niet dat ik van hun gemeenschap ben.”  
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perceptie van hun huidskleur uit te wissen door bepaalde ‘tekenen’ van homoseksualiteit te 
dragen, zoals een blanke vriendenkring en een verzorgd, modieus uiterlijk.  

Gepercipieerde leeftijd 

Gepercipieerde leeftijd is een waarneembaar kenmerk dat mee vorm geeft aan homofoob 
geweld, maar pas in combinatie met minstens één van de andere zichtbare kenmerken als een 
vorm van genderexpressie geïnterpreteerd wordt. We hebben het dan over de 
genderexpressie van jonge vrouwen, oudere mannen en jonge niet-blanke mannen.  

Participanten zagen de jonge leeftijd van lesbische vrouwen als aanleiding voor seksistisch-
agistisch-lesbofoob geweld. Dit is seksueel getint verbaal en psychisch geweld en seksueel 
lesbofoob geweld dat jonge lesbische vrouwen als doelwit heeft. De jonge leeftijd van niet-
blanke homomannen werd gezien als een aanleiding voor seksueel getint verbaal en psychisch 
etnisch homofoob geweld en seksueel homofoob geweld op basis van etniciteit door oudere 
blanke homomannen. Etnisch-agistisch-homofoob geweld gebeurt ook in de andere richting. 
De oudere leeftijd van blanke homomannen wordt dan gezien als aanleiding van materieel 
homofoob geweld met seksuele avances als aanloop. De leeftijd, huidskleur en seksualiteit van 
de man staan voor de jonge niet-blanke dader symbool voor een verlangen naar jonge 
mannen, een verlangen naar ‘exotische’ mannen en een zekere socio-economische status.  

Lionel, Congolese homoman, 19 jaar: Il y a beaucoup de vieux blancs qui 
profitent des jeunes Africains sans position dans les centres. Ils viennent 
d’arriver et ne connaissent rien et ne demandent rien. Les blancs aiment 
bien le sexe avec un beau jeune Africain. Les Africains croient ‘peut-être il va 
me marier’. Quand tu arrives ici, c’est comme ça. Tu reçois beaucoup 
d’attention, tout le monde veut sortir avec toi. Après, quand tu es sorti déjà 
avec tel et tel, ce n’est pas la même chose. Tu commences à comprendre les 
choses. T’as besoin de faire les soldes. Ils n’ont pas envie de te prendre en 
charge.56 

In veel gevallen gebeurt de uitwisseling van seksuele handelingen en financiële middelen of 
goederen met wederzijdse instemming en begint het psychisch geweld pas wanneer de balans 
uit evenwicht is: de jonge, niet-blanke man voelt zich seksueel misbruikt of de oudere man voelt 

56 “Er zijn veel oude blanken die profiteren van jonge Afrikanen zonder positie in de opvangcentra. Zij komen 
hier net aan en kennen niets en vragen niets. De blanken houden veel van seks met een mooie jonge Afrikaan. 
De Afrikanen geloven ‘misschien zal hij met mij trouwen’. Wanneer je hier aankomt, is het zo. Je krijgt veel 
aandacht, iedereen wil met je uitgaan. Daarna, wanneer je al met zus en zo bent uitgegaan, is het niet meer 
hetzelfde. Je begint de dingen te begrijpen. Je moet naar de solden maar ze hebben geen zin om het op zich te 
nemen.” 
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zich gebruikt ‘voor zijn geld’. Ook dit geweld is homofoob omdat het zich op ‘een bepaald soort’ 
homo’s richt: de oudere blanke homoman met geld en de jonge niet-blanke homoman in 
geldnood. Hier zijn zowel leeftijd en huidskleur als socio-economische status in het spel. 

Verklaringen voor het uitblijven van homofoob geweld  

Aan participanten die zeiden geen of nauwelijks homofoob geweld mee te maken, werd 
gevraagd hoe dat volgens hen kwam. Tot deze groep behoorden zowel participanten met een 
duidelijk gendernonconform gedrag en/of uiterlijk in de perceptie van de onderzoekster of van 
de participanten zelf, als participanten bij wie dat niet het geval was. Verschillende 
participanten zagen het feit dat zij geen geweld meemaakten als puur toeval en de meeste 
participanten die wel redenen zagen, zagen deze redenen eerder als elementen die het risico op 
victimisatie verkleinden, maar daarom hun potentieel slachtofferschap niet wegnam.  

Participanten dachten onder andere dat zij minder risico liepen omwille van hun 
uitgaanspatroon, dat verschillend was volgens leeftijd en geslacht. Vooral mannen van boven 
de 45 en vrouwen spraken dikwijls overdag, na het werk of in de vroege avond af en zeiden 
minder vaak uit te gaan dan jongere mannen en mannen in het algemeen. Vrouwen waren 
dikwijls veel sporadischer aanwezig in de wijk. Sommigen kwamen er enkel als er specifieke 
vrouwenavonden georganiseerd werden. De meeste vrouwen gingen ook uit op andere 
plaatsen, terwijl de meeste mannelijke participanten voornamelijk binnen de holebi-buurt 
uitgingen. Participanten zeiden ook dat zij met het ouder worden minder nood hadden om hun 
seksuele oriëntatie via gedrag en uiterlijk te tonen. Vooral oudere mannen zeiden nooit gewoon 
te zijn geweest hun seksuele oriëntatie te uiten in gedrag en uiterlijk.  

Julia, LGBT-sector, 41 jaar: Er zijn verschillende redenen voor waarom er minder 
vrouwen slachtoffer van geweld in openbare ruimtes zijn. Ik denk dat vrouwen 
veel, veel meer bezig zijn dan mannen met voortdurend nadenken over 
geweldspreventie, zeker in de openbare ruimte. En hun strategieën werken 
misschien. De tweede reden is dat vrouwen gewoon minder aanwezig zijn in de 
openbare ruimten, dus gaan ze ook minder slachtoffer worden van geweld in 
een openbare ruimte, ze zijn er ni genoeg. 

Rik, homoman, 53 jaar: Ik besef stilaan dat ik na één uur niets meer ga horen 
dat ik niet om zeven uur had kunnen horen en dat de interessantere 
conversaties eerder na het werk zullen plaatsvinden. Vroeger deed ik dat wel, 
maar nu ga ik niet meer de deur uit als het 10u is, dan heb ik al geen zin meer 
en blijf ik liever thuis. 

Hakim, homoman, 32 jaar:  À l’époque, la seule chose dont j’étais sûr, c’était 
d’être homo. J’étais différent. Je voulais montrer ‘je suis ici et je suis homo’. 
Peut-être je provoquais. Je ne veux pas dire que c’était ma faute, ce n’est 
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jamais ta faute si quelqu’un t’agresse comme ça. Je n’étais pas conscient à ce 
moment-là et je me suis mis en danger. Il faut être soi-même mais au même 
temps être conscient de la réalité à Bruxelles. Il faut essayer d’éviter.57  

Freddy, homoman en bewoner onderzoeksterrein, 53 jaar: Wij hebben nooit de 
vrijheid gekend die jongeren nu hebben. Dat is ook een soort geweld, maar er 
was niet het geweld dat er nu is, dat komt omdat homoseksualiteit zo zichtbaar 
is op straat. Dat bestond vroeger niet. Ja, binnen, in de wijk, we hadden hier 
betere feestjes dan nu, maar het was allemaal zeer underground.  

Vrouwen zagen hun oudere leeftijd ook als een bescherming voor seksuele toenaderingen en 
seksueel geweld. Participanten met een genderconform uiterlijk en gedrag verwezen 
voornamelijk naar het eigen uiterlijk en gedrag en dat van hun vriendengroep als een reden 
waarom zij geen geweld meemaken. Verschillende homomannen verwezen naar hun eigen 
lichaamsbouw in deze context. Participanten dachten dat een groot en gespierd voorkomen 
daders ontmoedigde. Participanten met een gendernonconform uiterlijk en gedrag, die 
voldeden aan het hierboven beschreven slachtofferprofiel, wezen op hun zelfbewustzijn, hun 
psychische stabiliteit en de afstraling hiervan op potentiële daders. Holebi’s met een non-
conform gedrag en uiterlijk zijn volgens hen dikwijls tegelijk onzelfzekere mensen die een 
identiteitscrisis doormaken en een laag zelfbeeld hebben en het is die combinatie die hen tot 
potentiële slachtoffers maakt.  

Matti, homoman en bewoner onderzoeksterrein, 27 jaar: Wij hebben een baard 
en aan mij zou je denk ik toch niet kunnen zien dat ik een homo ben. Maar ik 
denk ook, ook al lopen wij hand in hand, dat wij een soort mentale sterkte 
uitstralen. Het is een combinatie van hoe je je voelt en hoe je eruitziet. 
‘Gedraag je niet als een slachtoffer, want dan ga je het als een slachtoffer 
ervaren’. 

Ook het aanpassingsgedrag in als onveilig gepercipieerde ruimtes dat hierboven beschreven 
werd, en waarvan het uitgaanspatroon en de keuze voor een bepaalde genderexpressie van 
participanten ook voorbeelden kunnen zijn, wordt gezien als een reden waarom zij geen 
homofoob geweld meemaken. Niet-blanke participanten zagen hun huidskleur, in combinatie 
met aanpassingsgedrag, als een bescherming voor homofoob geweld door de eigen 
gemeenschap.  

57 “Het enige waarvan ik vroeger zeker was, was homo te zijn. Ik wilde tonen: ik ben hier en ik ben homo. 
Misschien provoceerde ik. Ik wil niet zeggen dat het mijn fout was, het is nooit jouw fout als iemand je zo 
aanvalt. Ik was niet bewust op dat moment en ik heb mezelf in gevaar gebracht. Je moet jezelf zijn maar 
tegelijkertijd rekening houden met de Brusselse realiteit. Je moet het proberen te vermijden.”  
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6.2.1.5 Perceptie van triggers voor geweld 

Naast de aanleidingen voor geweld die participanten vonden in zichtbare kenmerken van 
slachtoffers en hun omgeving, identificeren zij ook een aantal drijfveren of triggers in de directe 
context die ertoe bijdragen dat een potentiële dader ook werkelijk overgaat tot homofoob 
geweld tegen een potentieel slachtoffer. De drijfveren die participanten identificeren, houden 
allemaal in zekere mate verband met genderverwachtingen en/of ‘mannelijkheid’ van de dader, 
maar krijgen mee vorm door de socio-economische achtergrond, leeftijd-specifieke 
eigenschappen, culturele en religieuze achtergrond en de seksuele oriëntatie van de dader. 
Dikwijls komen meerdere triggers samen voor. 

Empowerment 

Homofoob geweld wordt gezien als een daad die gedreven wordt door een situatie van 
machteloosheid. Geweld geeft een gevoel van macht en controle aan mensen die zich op het 
moment van het incident machteloos voelen omwille van een individuele situatie en/of van hun 
positie in de samenleving.  

Structurele machteloosheid door socio-economische achterstelling en discriminatie maken dat 
homofoob geweld meer gepleegd wordt door bepaalde groepen in de samenleving. Een gebrek 
aan hoop op verbetering van de maatschappelijke positie zorgt ervoor dat het belang van de 
positie binnen de eigen groep of gemeenschap op de eerste plaats komt en dat het verkrijgen 
van status binnen die groep niet noodzakelijk overeenkomt met de manier waarop iemand 
hogerop geraakt volgens de normen van de samenleving. 

Julia, LGBT-sector, 41 jaar: Hoe meer ze zich gediscrimineerd voelen, hoe meer 
zijn ze homofoob. Als je daarvan uitgaat, denk ik, heeft het veel te maken 
met, ja, voel ik mijzelf machtig genoeg om niemand te moeten aanvallen of 
moet ik mijn macht bewijzen door iemand aan te vallen?  

Geweld draagt bij tot een beter zelfbeeld, dient als een bewijs van de eigen mannelijkheid voor 
zichzelf en voor anderen, bevestigt de morele superioriteit van de eigen groep of draagt bij tot 
materieel gewin.  

Socio-economische frustratie en onzekerheid 

Participanten zien socio-economische frustratie en een laag zelfbeeld van daders als belangrijke 
triggers voor het overgaan tot geweld wanneer zij met holebi’s in contact komen. Hun perceptie 
van holebi’s als zwakke slachtoffers, als minderwaardig en als representanten van de 
samenleving waardoor zij zich uitgesloten voelen, maakt dit soort geweld ‘winstgevend’. Het 
risico is klein en de kans op winst is groot: het plegen van geweld is een uitlaatklep voor 
frustratie en geeft de dader een moment van autonomie. Als een vorm van mannelijke 
genderexpressie, kan het geweld ook bij dragen tot een grotere zelfwaardering en tot een 
verbeterde status binnen de peer-group. De kans dat de dader gezichtsverlies lijdt, is klein.  

Julia, LGBT-sector, 41 jaar: Dat zijn allemaal mensen die niet veel 
zelfvertrouwen hebben, anders hadden ze dat niet nodig. En dus gaan ze niet 
veel risico’s nemen bij dat soort geweld of beginnen ze in een groep aan te 
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vallen of beginnen ze heel zachtjes om eens aan te voelen, gaat die reageren, is 
het een makkelijk slachtoffer, enzovoort. 

Bart, werkt in holebi-buurt, 53 jaar: In eerste instantie omdat zij van, vanuit een 
braniegevoel heel laf zijn. Ik zeg het, zij lopen nooit een blauwtje. Ze pakken 
altijd zwakken. En het gaat altijd over het, het oerang, alé, ja, ik zeg het, gorilla 
gedoe. Hard schreeuwen, op de borst slagen. En als ge boe doet, lopen ze weg. 
Of ge moet gaan liggen op de grond, dan zijde ineens weer den brave – nee nee, 
maar ge moet dat terugbrengen naar meer onnozele, primitieve zaken. 

Jongens worden gezien als de potentiële daders bij uitstek. De onzekerheid die gepaard gaat 
met de adolescentie, de zoektocht naar de eigen mannelijke identiteit en de nood om die te 
bewijzen binnen de peer-group, maar ook de socio-economische positie van veel jongeren, 
maken van homofoob geweld een gemakkelijke manier om macht uit te oefenen en een 
mannelijke status te bereiken.  

 Hakim, homoman, 32 jaar: À l’école, dans la société d’ici, ils ont le 
sentiment d’être rejeté, ils sont frustrés. Comme ça, ils sont élevés pour être des 
petits machos. Des hommes qui doivent montrer leur domination parce qu’ils 
ne se sentent pas bien dans la peau, qui donnent la faute toujours aux autres. 
Parce qu’ils n’ont pas appris à s’exprimer, ils vont réagir de manière agressive. 
Mes parents n’ont pas été à l’école. Comme beaucoup de parents qui sont 
venus ici pour travailler. C’est une culture orale, on apprend en racontant. Mais 
il n’y a pas de réflexion là- dedans. Ce n’est pas qu’ils ne sont pas intelligents, 
mais ils ne sont pas habitués qu’on leur pose des questions. (…) Je pense qu’ici, 
10% des jeunes se sentent bien dans tout ça, 10% comme moi qui ne l’accepte 
pas et 80% qui vit une double vie. Les sœurs qui ne peuvent pas avoir des petits-
amis. Tout le monde le sait, mais ça ne se dit pas. Si les jeunes vont mal, c’est la 
responsabilité des deux côtés et une partie c’est à cause des pays qui les ont 
accueillis.58  

Matti, homoman en bewoner onderzoeksterrein, 27 jaar: Dat sommigen geweld 
gebruiken, heeft te maken met frustratie. Laaggeschoolden, pubers in de 
adolescentie, groepsdruk. Op een bepaald moment bereikt een persoon zijn 

58 “Op school, in de samenleving hier, krijgen ze het gevoel verworpen te worden, zij zijn gefrustreerd. Op 
die manier worden zij opgevoed tot kleine macho’s. Mannen die hun dominantie moeten tonen omdat zij 
zich niet goed in hun vel voelen, die altijd de schuld geven aan anderen. Omdat zij niet geleerd hebben 
zich uit te drukken, reageren zij agressief. Mijn ouders zijn niet naar school geweest, zoals veel ouders die 
naar hier kwamen om te werken. Het is een orale cultuur, men leert door te vertellen. Maar er zit geen 
reflectie in. Het is niet dat zij niet intelligent zijn, maar zij zijn niet gewoon dat er vragen worden gesteld. 
Ik denk dat tien procent van de jongeren zich daar goed bij voelen, tien procent zoals ik die het niet 
accepteren en 80 % die een dubbel leven leiden. Als het slecht gaat met de jongeren, is dat de 
verantwoordelijkheid van twee kanten en een deel daarvan is veroorzaakt door de onthaallanden.”   
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kookpunt en dan is een slachtoffer snel gevonden. Wat Maghrebijnen betreft, 
bepaalde origines hebben echt minder kansen op een job. Zij worden als groep 
uitgesloten. Een Jan Peeters zal bij veel werkgevers veel gemakkelijker 
aangeworven worden dan Mohamed dinges. Dus de grote schuldige achter dit 
alles is de xenofobie en de overheid van de jaren ’60-’70 die hen naar hier 
haalde met de belofte op werk. Maar ze kregen geen integratie, geen 
opvoeding. 

Claude, homoman, 60 jaar: Da zijn achtergestelde jongeren die ergens steun 
zoeken bij mekaar. En dan hebt ge als het om vrouwen gaat of homo’s of 
mensen die als zwakker worden beschouwd, dan zijn dat gemakkelijke 
doelwitten waar da men sterk tegenover staat. Maar dus dat heeft, ik denk, ik 
heb gehoord van in den tijd gingen, in de Marollen gingen de jongerengroepen 
van de Marollen die gingen homo-bashing doen in de Hoogstraat. En dat waren 
blanken, waarschijnlijk katholieken. Ge had daar de Disco Rouge, waar de Fuse 
nu is en daar waren regelmatig homofeestjes. Dus ik denk, het zijn die 
achtergestelde jongeren en het feit dat ge, als jonge man en als macho, u 
moeten bewijzen aan uzelf en aan uw vrienden. 

Participanten zien homomannen als gemakkelijke doelwitten voor pickpockets omdat ze door 
daders als zwak gepercipieerd worden, maar ook omdat daders de kans dat er iets te stelen 
valt, groter inschatten. Bovendien zouden sommige daders de homoseksualiteit van hun 
slachtoffer zien als een kans om dichtbij te komen en te stelen.  

Zelfverdediging 

Participanten vermeldden als trigger voor homofoob geweld ook de angst of het gevoel van 
daders een object van verlangen te zijn voor iemand van hetzelfde geslacht. Participanten 
verbonden dit met de perceptie die daders hebben van homoseksuelen als hyper-seksuele 
wezens. Voor mannelijke daders zou het idee verleid te worden door een andere man als een 
aanval op hun mannelijkheid ervaren worden. Participanten zagen deze trigger in de meeste 
gevallen als inbeelding van de dader. 

Cathérine, lesbische vrouw, 41 jaar: En fait, les gens pensent sexuellement parlant. 
C’est triste d’avoir un esprit limité comme ça. Ils voient toujours le côté « sexe ». T’es 
une femme, une lesbienne te fait la bise, elle veut coucher avec toi. Un homme 
homosexuel te fait la bise ou te dit bonjour, t’es un homme, il veut coucher avec toi. 
Tu vois ? Voilà. Ils associent l’homosexualité, homme ou femme, au sexe. Et 
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uniquement au sexe. Ils considèrent ça comme une perversion sexuelle. Et ça s’arrête 
à ça.59 

Aline, lesbische vrouw, 41 jaar: Tuurlijk zijn er mensen die weten dat dat niet oké is, 
maar die dat als een soort van zelfverdediging zien. Zo, bijvoorbeeld, als cliché hé, ik 
ben een jonge man, ik zie een homo op straat, ik voel mij daar misschien ook, ni op 
mijn gemak mee en ik ga mij daartegen verdedigen. Met totaal niet legitieme 
middelen hé, ma toch voel ik dat hij het toch wel heeft uitgelokt. 

Peter, LGBT-sector, 37 jaar: In hoeverre voelde de dader zich uitgedaagd? Er zijn een 
aantal gays die vallen op Noord-Afrikaanse jongetjes. Ja, jongeren, in elk geval niet op 
bejaarde Noord-Afrikanen. Niet dat dat een reden is om op iemand te slaan, maar het 
kan uitgelokt worden door versiergedrag, zo’n verhalen heb ik al wel gehoord. 

Seksueel verlangen  

Het heteroseksueel verlangen van daders naar vrouwen wordt als een belangrijke trigger voor 
lesbofoob geweld gezien. Doordat lesbische seksualiteit deel uitmaakt van de heteroseksuele 
verbeelding, zoeken heteromannen lesbische vrouwen op of ‘hindert’ het hen niet als een 
vrouw die zij willen verleiden lesbisch is. Lesbische vrouwen ervaren de seksuele avances die 
naar hun homoseksualiteit verwijzen dikwijls als lesbofoob. Bovendien zagen participanten de 
frustratie ten gevolge van een afwijzing door lesbische vrouwen als een trigger voor homofoob 
geweld.  

Aline, lesbische vrouw, 41 jaar: Het kan zijn: ah mag ik meedoen, hahaha? Wat 
natuurlijk dan ook nog gevoed is door al die typische heteroporno waar lesbiennes 
altijd blij zijn als de man aankomt want ja tussen vrouwen is toch ni echt iets… In 
iedere hetero porno komt het voor, dus dat is een fantasme die goed gevoed is. Er zijn 
van die opmerkingen en seksuele handelingen. 

Manon, lesbische vrouw, 35 jaar: Aussi, il y a le fantasme de ‘lesbiennes’. Ce n’est pas 
vraiment l’homophobie, mais c’est quand même entrer dans la bulle intime. ‘Ça me 
dérange pas’ etcetera. Quand je sors dans le milieu hétéro avec ma copine, il y a 
toujours des mecs qui viennent, d’abord sympa, puis c’est ‘quel gâchis’. Qu’est-ce que 
ça veut dire? Qu’est-ce qui est gâché? (…) La semaine passée encore, à l’arrêt de bus. 

59 “Eigenlijk denken de mensen seksueel gesproken. Het is triest zo een gelimiteerde geest te hebben. Zij zien 
altijd de seks-kant. Ben je een vrouw, een lesbienne geeft je een zoen, dan wil zij met je naar bed. Een 
homoseksuele man geeft je een zoen of zegt hallo, je bent een man, hij wil met je slapen. Zie je? Zij associëren 
homoseksualiteit, man of vrouw, met seks. En alleen met seks. Zij zien dat als een seksuele perversie. En daar 
stopt het bij.”  
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Il y a un mec qui nous a demandé : ‘tu veux venir avec nous?’ Et quand nous avons 
refusées il a dit ‘que des putes!’ 60 

Elvis, bezoeker gay-bars, 25 jaar: Oui, quand je vois une jolie femme ici (dans un bar 
gay), je peux la draguer, même la suivre dans les toilettes. C’est un compliment, 
même si elle est lesbienne, que je la trouve attirante. Ça fait partie du jeu. Comme les 
gays suivent leur mec. Je n’aime pas le communautarisme, tous ces petits groupes. 
J’aime bien les endroits mixtes. Je viens ici parce que j’aime l’ambiance. Et je ne dois 
pas m’adapter parce que je suis hétéro.61 

Ook het homoseksueel verlangen van daders die daar niet voor kunnen of willen uitkomen, 
wordt aangehaald als trigger voor homofoob geweld. Doordat zij hun eigen seksualiteit niet 
aanvaarden, zouden zij net sterker reageren tegen mensen die openlijk homo zijn om hun eigen 
heteroseksualiteit en mannelijkheid te bevestigen voor zichzelf en/of voor anderen.  

Gorik, homoman, 36 jaar: Omdat ze zelf zodanig worstelen met die identiteit, 
die seksuele identiteit, meestal als ze leven in een cultuur waar dat da taboe 
is, die in streng orthodoxe of islam, islamomgeving ofzo, dat die die nood 
hebben om daar zeer sterk tegen te reageren. Want ze zullen zelf, want ze 
komen zelf nooit met een vriendinnetje thuis. Want daar moet g’ u ook wel 
voor forceren hé om met een meisje te zijn en met een meisje te slapen, ja, ze 
hebben zelf ook nooit geen meisje. Dus ja hoe bewijst ge dan da ge zo hetero 
mogelijk zijt? Als ge met uw vrienden zijt? Ja, door zo hard mogelijk te 
reageren op de vuile jannetten.  

Sommige van deze mensen worden ook aangetrokken door de homo-wijk en hopen op een 
homoseksuele ervaring. Geïnternaliseerde homofobie zorgt er echter voor dat zij dikwijls ook in 
de homobars de nood blijven voelen om hun heteroseksualiteit te bevestigen door vrouwen 
lastig te vallen en homomannen te beledigen, vooral in het bijzijn van vrouwen.  

Hajar, lesbische vrouw, 42 jaar: Les hommes Maghrébins qui sortent dans le 
milieu ont tellement besoin de sortir leur côté hétéro. Une fois à P(V) un type 
était en train de me dire ‘je vais les tuer, les pédés, ils le méritent’ et puis après 
il est parti quand même avec un homme. Je lui ai demandé après et il a dit que 

60 “Er is ook de lesbische fantasie. Dat is niet echt homofobie, maar het is wel een binnendringen in de 
intieme sfeer. ‘Dat stoort mij niet’ enzovoort. Als ik in het heteromilieu uitga met mijn vriendin zijn er altijd 
mannen die komen, eerst sympathiek, daarna is het ‘wat een verspilling’. Wat wil dat zeggen? Wat is er 
verspild? Verleden week nog, aan de bushalte, was er een gast die ons vroeg ‘Wil je met ons meekomen?’. 
En wanneer wij weigerden, zei hij ‘allemaal hoeren!’” 

61 “Ja, als ik een mooie vrouw zie hier, mag ik haar verleiden en zelfs volgen in de toiletten. Het is een 
compliment, zelfs als zij lesbisch is, dat ik haar aantrekkelijk vind. Dat maakt deel uit van het spel. Zoals de 
homo’s hun man volgen. Ik hou niet van communautarisme, al die kleine groepen. Ik hou van gemengde 
plaatsen. Ik kom hier omdat ik van de sfeer hou. En ik moet mij niet aanpassen omdat ik hetero ben.” 
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le mec était venu dans les toilettes et lui a proposé d’aller à sa maison. C’est 
grave, que même devant une barmaid ouvertement lesbienne, ils ont besoin 
de se montrer hétéro.62 

Gamze, lesbische vrouw, 22 jaar: Dans le quartier, c’est surtout des hétéros qui 
viennent qui causent des problèmes. Il y en a qui viennent pour mater les 
lesbiennes et il y a ceux qui viennent pour avoir une expérience sexuelle avec un 
homme sans que les autres le sachent. Je me fais toujours plus embêter quand 
je suis avec une fille. Ils insistent. Ça se passe tout le temps, vraiment: toujours. 
(…) C’est aussi ce qu’on appelle les ‘homos refoulés’. Ils regardent avec 
insistance, c’est ce côté pervers qui me dérange et qui crée des tensions et des 
disputes.63  

Lionel, Congolese homoman, 19 jaar: Ils viennent dans une boîte gay et osent 
dire ‘je ne suis pas gay’ et draguer les femmes. Il y a d’autres qui ne sont pas 
gays et le font pour l’argent. (…)Oui, dans le sauna, ou pour l’argent, ça va, mais 
pas pour avoir une relation. Il y a une très très mauvaise image des Marocains. 
Ils se cachent même dans le milieu, ils vont à la mosquée.64 

Straatcultuur  

Ook de straatcultuur wordt gezien als belangrijke trigger. Onder mannen die veel tijd op straat 
doorbrengen tussen andere mannen, zou homofoob geweld meer waarschijnlijk zijn. 
Participanten zien hier verschillende redenen voor. Ten eerste wordt de straat voornamelijk 
door mannen als sociale ruimte gebruikt. Seksistisch en homofoob geweld zijn manieren om de 

62 “Maghrebijnse mannen die uitgaan in de wijk hebben zoveel nood om hun hetero-kantje tevoorschijn te 
halen. Een keer was er iemand die tegen mij bezig was ‘ik ga ze vermoorden, de homo’s, zij verdienen dat. 
En uiteindelijk is hij toch met een man vertrokken. Toen ik de man er daarna achter vroeg, zei hij dat de 
gast naar de toiletten was gekomen en hem had voorgesteld naar zijn huis te gaan. Dat is erg, dat zij zelfs 
tegenover een barvrouw die openlijk lesbische is, de nood hebben om zich als hetero voor te doen.”  
 

63 “In de wijk zijn het vooral hetero’s die komen die voor problemen zorgen. Er zijn er die komen om naar 
lesbiennes te gluren en er zijn er die komen voor een seksuele ervaring met een man zonder dat anderen 
daarvan weten. Ik word altijd meer lastiggevallen als ik met een meisje ben. Zij dringen aan. Dat gebeurt 
de hele tijd, echt: altijd. Het zijn ook wat men noemt ‘verdoken homo’s’.”  

64 “Ze komen naar een gay-club en durven te zeggen ‘ik ben geen homo’ en dan vrouwen versieren. Er zijn 
anderen die geen homo zijn en het doen voor het geld. Ja, in de sauna of voor het geld, dat gaat, maar niet om 
een relatie te hebben. Marokkanen hebben een heel heel slecht imago. Ze verstoppen zich zelfs binnen het 
milieu. Ze gaan naar de moskee.”   
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eigen mannelijkheid te tonen binnen een dominant mannelijke groep en om duidelijk te maken 
dat het slachtoffer zich op ‘mannelijk’ terrein bevindt. 

Ten tweede worden de huisvestingssituatie, werkloosheid en de spijbelproblematiek 
aangehaald als redenen waardoor vooral mannen met een lage socio-economische positie, 
waaronder veel jongeren, veel tijd op straat doorbrengen. Geweld in de publieke ruimte is dan 
het resultaat van de hierboven beschreven triggers. Ten derde wordt de aantrekkingskracht van 
het stadscentrum voor jongeren van overal in Brussel vermeld. Zij komen naar de stad om vrije 
tijd door te brengen en brengen die tijd voornamelijk op straat door.  

Gorik, homoman, 36 jaar: Dat is gewoon puur logica, hoogopgeleiden hebben 
geen straatcultuur hé. Da zijn lager opgeleiden, in groepjes met vrienden die 
op straat rondhangen. Als die hoogopgeleiden da zouden doen dan zouden ze 
dat misschien ook doen. I don't know. Of ze voelen zich misschien te goed om 
hun vuisten te gebruiken, hun handen vuil te maken. Ja ik zeg het hé, dat is 
haantjesgedrag. Euh, tegenover uw andere maten laten zien hoe sterk da ge 
zijt en da ge homo's ni tolereert. Ja, da's mega stoer. You're the man dan hé. 
Gorilla's noem ik da, die doen hetzelfde hé. Stoerdoenerij. Op nen homo. 

Participanten gaven ook aan dat publiek geweld vanzelfsprekend vaker gepleegd wordt door 
mensen die veel tijd doorbrengen in de publieke ruimte. De zichtbaarheid van deze vorm van 
homofoob geweld zorgt ervoor dat er veel aandacht gaat naar deze vormen van geweld en dat 
kansarme groepen gestigmatiseerd worden in het debat rond homofobie. Het is belangrijk 
andere vormen van homofoob geweld die door mensen met een andere maatschappelijke 
status worden gepleegd in de privésfeer, op de werkvloer en in allerhande maatschappelijke 
instellingen niet uit het oog te verliezen.  

Serge, homoman, 33 jaar: Il y a des bourgeois, ils n’ont pas des comportements… Même 
si ça n’empêche pas qu’ils peuvent le penser hein, qu’il y a beaucoup d’homophobes 
dans ce milieu-là. Mais, en tout cas, pas d’agressions dans la rue, pas de comportements 
d’agression violente.65 

Hajar, lesbische vrouw, 42 jaar: Chez les intellectuels tout se dialogue. En 
espace privé c’est autre chose mais en espace public ils ne vont pas t’agresser. 
Mais oui, privé, si leur fils est homosexuel, ça c’est autre chose.66  

65 “Je hebt bourgeois-mensen, zij gedragen zich niet… Zelfs als dat niet betekent dat zij het niet kunnen 
denken, er ook veel homofobie is in dat milieu. Maar in elk geval, geen geweld op straat, geen gedrag van 
gewelddadige agressie.” 

66 “Bij de intellectuelen wordt over alles gedialogeerd. In de privé-ruimte, dat is iets anders maar in de 
publieke ruimte gaan zij je niet aanvallen. Maar ja, privé, als hun zoon homoseksueel is, dat is iets anders.” 
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Tijdverdrijf en amusement  

Homofoob geweld door groepen wordt ook gezien als een vorm van tijdverdrijf en amusement. 
De beperkte mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding voor mensen met weinig financiële middelen 
en veel vrije tijd, vooral voor spijbelende en werkloze jongeren, wordt gezien als een 
achterliggende reden hiervoor.  

Hamza, homoman, 28 jaar: Il n’y a pas que des Arabes qui le font, bien sûr, mais 
je suis Marocain d’origine, je peux parler de ça. Je suis né en Belgique. Je vais 
t’expliquer. Ici, on est entouré par un quartier des Marocains. Les gens du 
Maghreb, il y en a beaucoup qui sont au chômage. Ils s’ennuient. Ou ils vont 
dans la délinquance, ou ils sont dans les rues. Ils sont toujours en bande. Et ça 
fait qu’ils osent plus. Ça et la frustration affective, le manque d’éducation.67  

Clément, sociaal werker, 40 jaar: Le problème de cette tranche d’âge, c’est 
surtout de pouvoir gérer leur temps libre. Ils vont au parc, au boulevard et font 
des bêtises parce qu’ils s’ennuient. Selon moi, leur violence n’est pas ciblée à un 
certain groupe. Il y a beaucoup de décrochage scolaire, il y a des mineurs qui 
sont dans le métro toute la journée, c’est des jeunes à l’errance.68 

Groepsdynamiek 

De jonge leeftijd en het belang van de peer-group voor jongeren worden gezien als 
elementen die gewelddadig gedrag van groepen faciliteren. Als triggers worden 
groepsdruk, de drang om zich te bewijzen binnen de groep en het feit dat men 
meer durft als men in groep is, genoemd. Alcohol en drugs, die door jongeren 
vooral in groep worden gebruikt, zouden deze groepsdynamieken versterken. 

Benazir, sociaal werkster, 28 jaar: C’est leur façon de s’exprimer. C’est con hein. 
J’pense que c’est leur façon de passer le temps. C’est une façon de se faire 
remarquer en groupe. Ces jeunes-là, quand tu vas en voir un tout seul, il ne va pas 

67 “Het zijn niet alleen Arabieren die het doen, natuurlijk, maar ik ben zelf van Marokkaanse herkomst dus 
ik mag erover praten. Ik ben geboren in België. Ik ga het je uitleggen. Hier zijn we omringd door een wijk 
van Marokkanen. De mensen van de Maghreb, veel van hen staan op de werkloosheid. Zij vervelen zich. Zij 
gaan in de delinquentie of ze zijn op straat. Zij zijn altijd in groep. En dat maakt dat zij meer durven. Dat is 
affectieve frustratie, een gebrek aan opvoeding.” 

68 “De problemen van die leeftijdsgroep is vooral hun vrije tijd te kunnen beheren. Zij gaan naar het park, 
naar de Anspachlaan en doen stommiteiten omdat zij zich vervelen. Volgens mij is hun geweld niet gericht 
op één groep. Er is veel schooluitval, er zijn minderjarigen die hele dagen in de metro doorbrengen, het zijn 
jongeren op de dool.” 
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réagir. Le même jeune, quand tu vas le voir dans un groupe, il va réagir, tu vois. 
Donc c’est ce côté ‘groupe’ qui joue énormément.69  

Morele shock 

Volgens participanten wordt geweld soms ook getriggerd door een morele shock. Deze shock 
wordt meestal teweeggebracht door een plotse confrontatie met iets wat daders niet gewoon 
zijn en dat ingaat tegen de normen en waarden waarmee zij zijn opgegroeid. De trigger kan 
echter ook een morele verontwaardiging zijn die vertrekt vanuit de ideologische overtuiging van 
de dader en het geweld tot een weloverwogen en te rechtvaardigen zaak maken in diens 
perceptie.  

Adel, Algerijnse homoman, 30 jaar: C’est surtout les petits, mais en fait je 
pense que c’est pas seulement dans le quartier gay, ça coincide aussi qu’il y 
a Saint-Géry à côté, la rue des pitta, la Grande Place, les gens viennent ici et 
ils se font agresser quand ils voient la quantité d’hommes qui … Il vient au 
quartier hétéro pour passer son weekend et du coup il se choque à voir 
deux garçons qui s’embrassent … C’est souvent des jeunes en passage, ils 
disent ‘au, merde, t’a vu les pédés’.70  

In het geval van geweld door daders van etnisch culturele minderheden tegen slachtoffers van 
dezelfde gemeenschap, wordt morele verontwaardiging dikwijls als de belangrijkste trigger 
aangehaald. Het slachtoffer wordt dan gestraft in naam van de gemeenschap, omdat hij niet 
voldoet aan de regels van die gemeenschap. 

Gaetan, homoman, 46 jaar: Ils ont été agressé dans le métro par des 
Marokselois, frappé. Sal pédé. C’est eux les premiers victimes : ‘on ne va pas 
les laisser, les gens de notre communauté’. Ils sont un peu efféminés, enfin, 
ça se voit plus ou moins. C’est grave, comme demandeur d’asile, qu’on est 

69 “Het is hun manier van zich uit te drukken. Dat is stom he. Ik denk dat het hun manier is om de tijd te 
verdrijven. Hun manier om zich te laten opmerken in groep. Deze jongeren, als je er eentje alleen ziet, gaat 
hij niet reageren. Dezelfde jongere, als je hem in groep ziet, gaat hij reageren, zie je. Dus die groepskant is 
heel belangrijk.” 

 
70 “Het zijn vooral de kleintjes, maar eigenlijk denk ik dat het niet enkel in de holebi-buurt is, het is gewoon 

toevallig ook dat Sint-Goriks ernaast ligt, het pittastraatje, de Grote Markt, de mensen komen hierheen en 
voelen zich aangevallen als zij de hoeveelheid mannen zien die… Hij komt naar de heterobuurt om zijn 
weekend door te brengen en plots is hij geshockeerd bij de aanblik van twee jongens die elkaar kussen… 
Het zijn vaak jongens die voorbijkomen en ze zeggen ‘verdorie, heb je de homo’s gezien’” 
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agressé dans le pays qui te protège.71  

Middelengebruik 

Dronkenschap en het gebruik van uitgaansdrugs worden gezien als belangrijke triggers die 
ervoor zorgen dat daders overgaan tot geweld. Deze trigger is sterk aanwezig in de verhalen van 
participanten, aangezien het hier om een uitgaansbuurt gaat. 

Arnaud, ex-portier gay-bar, 45 jaar: À leur âge on n'a pas le droit de leur 
vendre l’alcool et on les voit dans les rues avec des bouteilles. Et ça c'est un 
peu étrange. C'est un âge qu'on fait de bêtises, c'est normal. Ça monte en 
violence, mais c'est un âge quand c'est normal. On est rebelle, on fait plein 
de chose. C'est un drôle de discothèque. Si on voit les gens si jeunes, souls, 
ça demande quand même, les parents, la police, qu’est-ce que ça veut dire. 
C'est ça que je dis, les agressions, les insultes en soi homophobes, à mon 
avis c'est plus lié à ça, à être soul, à l'âge.72 

Omer, eigenaar gay-bar, 42 jaar: Toen Omer de bar sloot was er eens een 
groep zatte hetero’s, deze keer blanke ‘gamins’ van rond de 20 jaar, die 
zich wilden amuseren en hem begonnen uitschelden voor ‘pédé’. ‘Ze waren 
met acht of zo en dat was wel beangstigend. Ze zijn ook gewoon 
weggegaan. Wij hebben hier eigenlijk meer last van hetero’s die zich als 
homo voordoen om te stelen van de klanten. En dat is dan soms wel 
gemengd met homofobie. En soms is het geen homofobie maar gewoon 
zoeken naar zwakke slachtoffers.’ 

Territorium 

Participanten zien homofoob geweld in sommige gevallen ook als een manier om het eigen 
‘territorium’ te verdedigen of om zich te verzetten tegen de uitsluiting en het geweld dat daders 

71 “Ze werden aangevallen in de metro door Marokkaanse Brusselaars, geslagen. Vuile homo. Zij zijn de 
eerste slachtoffers: ‘we laten hen niet begaan, de mensen van onze gemeenschap.’ Zij zijn een beetje 
verwijfd, je ziet het min of meer aan hen. Het is erg dat je als asielzoeker aangevallen wordt in het land 
dat je beschermt.” 

72 “Op hun leeftijd heeft men niet het recht hen alcohol te verkopen en we zien hen in de straten met 
flessen. Dat is een beetje merkwaardig. Het is een leeftijd waarop je stommiteiten begaat, het is normaal. 
Het wordt gewelddadiger, maar het is een leeftijd waarop dat normaal is. Je bent rebels, je doet van alle 
dingen. Het is een gekke discotheek. Als wij zulke jonge mensen dronken zien, dat roept vragen op, de 
ouders, de politie, wat wil dat zeggen? Dat wil ik zeggen, het geweld, de homofobe beledigingen, volgens 
mij is het daarmee verbonden. Aan dronkenschap en leeftijd.” 
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ervaren wanneer zij op het terrein van de blanke meerderheid of in het homoseksueel 
‘territorium’ komen.  

Zoals we reeds vermeldden bij de beschrijving van de rol van de straatcultuur, kunnen 
seksistisch en homofoob geweld dienen om het slachtoffer zijn of haar plaats te tonen en 
duidelijk te maken dat men zich op ‘mannelijk’, ‘heteroseksueel’ terrein bevindt. In dit geval 
gaat het volgens participanten dikwijls om het verdedigen van het ‘mannelijk’, ‘heteroseksueel’ 
territorium door mannen met Marokkaanse immigratie-achtergrond die in een situatie van 
sociale en economische uitsluiting leven.  

Yasmina, lesbische vrouw, 40 jaar: Je pense plus que le centre-ville est un lieu de 
sortie pour les jeunes, tu vois, ils vont à la rue Neuve, et au milieu de ça, un 
quartier ouvertement gay, tout près ou trop près et ça les dérange.73 

Quentin, homoman, 32 jaar: C’était ici à Anneessens, c’était limite, c’était 
verbale mais ça allait très loin. Il y a un jeune Marocain qui arrive près de moi. Il 
a commencé par une question: t’es où ici ? Tu te dis ‘c’est un touriste quoi?’ J’ai 
répondu ‘c’est Anneessens’ et c’est parti dans une discussion que lui il m’a dit 
‘oui, non, ici ce n’est pas Anneessens, c’est le Maroc’.74  

Potentiële daders zien de ruimte buiten het eigen territorium volgens participanten als een 
dominant blanke ruimte waar zij in de minderheid zijn en het slachtoffer zijn van socio-
economische achterstelling en discriminatie. Het homoseksueel territorium confronteert hen 
met de eigen achterstelling, aangezien het hier ook om het territorium van een minderheid 
gaat, maar in dit geval één die overwegend blank is en schijnbaar economisch welvarend. Een 
‘mannelijk’, ‘heteroseksueel’, ‘Marokkaans’ en ‘achtergesteld’ territorium komt tegenover een 
territorium van ‘welvarende blanke homomannen’ te staan.  

Joëlle, bi-vrouw, 65 jaar: T’as la ‘classe bourgeoise qui vient se distraire’ et une 
classe plus pauvre. Ce n’est pas pour ça les gens les plus pauvres qui habitent 
ici, c’est autre chose dans certains quartiers à Anderlecht par exemple, mais 
c’est la rencontre ici et la frustration à cause de ça.75 

73 “Ik denk eerder dat het stadscentrum een uitgaansplaats is voor jongeren, zie je, zij gaan naar de 
Nieuwstraat en temidden daarvan is er een buurt die openlijk ‘gay’ is, vlakbij of te dichtbij, en dat stoort 
hen.” 

74 “Het was hier in Anneessens, het was op het randje, het was verbaal maar het ging zeer ver. Er kwam een 
jonge Marokkaan naar mij toe. Hij begon met één vraag: waar ben je hier? Je zegt bij jezelf ‘Is dat een 
toerist of wat’ Ik heb geantwoord: ‘het is Anneesssens’ en toen is een discussie begonnen waarin hij zei: 
‘Ja, nee, hier is niet Anneessens, het is Marokko.’” 

75 “Je hebt de bourgeoisie die ‘verstrooiing’ zoekt en een armere klasse. Het is niet omdat hier de armste 
mensen wonen, het is erger in bepaalde wijken in Anderlecht bijvoorbeeld, maar hier heb je die ontmoeting 
en de frustratie die dit veroorzaakt.” 
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Gaetan, homoman, 46 jaar: Moi, pendant le Pride 2012, je me suis fait agresser 
verbalement. Moi et un ami, nous étions aux urinoirs à place Fontainas et une 
petite groupe de jeunes de 14-15 ans nous à gritté; ‘he, pédés, vous ne pouvez 
pas pisser ici !’ C’est une question de territoire. Mais de l’autre côté, Il faut faire 
attention à la violence symbolique qu’ils subissent: les jeunes qu’on rejette 
dans le quartier gay sur la base de leur couleur de peau se révoltent. Ce n’est 
pas toujours des endroits très ouverts. Il faut être conscient et ne pas être 
étonné quand il y a des problèmes devant la porte. Il ne faut pas créer un 
ghetto.76  

Yasmina, lesbische vrouw, 40 jaar: Tu vois les stéréotypes sur les homos qui font 
des fêtes, qui s’habillent tout le temps, avec des trucs couleur, qui vont chez le 
coiffeur tout le temps, qui ont du fric! Oui, tu le vois, et ça cause de la jalousie 
et de la frustration. Face à des jeunes qui sont exclus des lieus de sortie 
gays et hétéro aussi. En tant qu’arabe ce n’est pas facile d’aller … tu te fais 
aussi refouler à l’entrée.77  

Gorik, homoman, 36 jaar: En ik begrijp misschien ook wel heel goed die 
frustratie dat da bij Marokkaanse jongeren meebrengt, dat ze ni 
worden binnen gelaten in discotheken, dat ze dan maar op straat, dat 
ze daardoor maar op straat rondlopen. 

Laurent, homoman, 48 jaar: Ici il s’agit aussi d’un partage de territoire 
entre un groupe LGBT plutôt visible avec un revenu, une certaine mode 
de vie et des gens en difficulté, sans boulot qui sont discriminés aussi. Il 
y a de la jalousie, une frustration qui peut causer la violence. La 
frustration socio-économique, une manque d’accès.78  

76 “Ik ben tijdens de Pride van 2012 verbaal aangevallen. Ik en een vriend, we waren aan de urinoirs aan 
het Fontainasplein en een kleine groep jongeren van 14-15 jaar riep naar ons: ‘hé, homo’s, jullie mogen 
hier niet pissen!’ Het is een kwestie van territorium. Maar anderzijds moet je ook aandacht geven aan het 
symbolisch geweld dat zij ondergaan: de jongeren die verstoten worden in de holebi-buurt omwille van hun 
huidskleur komen in opstand. Het zijn niet altijd heel open plaatsen. Je moet je daarvan bewust zijn en niet 
verbaasd zijn als je problemen hebt voor je deur. Men moet geen getto creëren.” 

77 “Zie je, de stereotypen van homo’s die feestjes bouwen, die zich heel de tijd kleden met kleurige dingen, 
die heel de tijd naar de kapper gaan, die geld hebben! Ja, je ziet het, en dat veroorzaakt jaloezie en 
frustratie. Tegenover jongeren die ook nog eens uitgesloten worden in uitgaansplaatsen. Als Arabier ga je 
niet gemakkelijk naar… je wordt buitengehouden aan de ingang.”  

78 “Hier gaat het om een verdeling van territorium tussen een nogal zichtbare LGBT groep met een 
inkomen, een zekere levensstijl en mensen in moeilijkheden, zonder werk, die ook gediscrimineerd 
worden. Er is jaloezie, frustratie en dat kan geweld veroorzaken. Socio-economische frustratie, een gebrek 
aan toegang.”  
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Ook homofoob geweld binnen het milieu dat gepleegd wordt door holebi’s zelf, heeft te maken 
met het veilig stellen van het eigen territorium. Seksistisch en etnisch homofoob geweld maakt 
duidelijk aan lesbische vrouwen en aan homomannen van etnisch-culturele minderheden dat 
de publieke ruimte hier toebehoort aan blanke homomannen en dat zij er enkel onder bepaalde 
voorwaarden toegelaten en/of aanvaard worden.  

Piet, homoman, 45 jaar: Ja, er is in de homogemeenschap een grote link tussen 
het alledaags racisme en het exotisme, dat eigenlijk deel is van het racisme. Je 
bekijkt de andere niet in zijn volledigheid, maar enkel als lustobject. Daar is in 
de basis al iets mis. De persoon die een relatie begint met een ‘exoot’, heeft het 
niet door dat er in de basis al iets mis is. Dan hebben ze negatieve ervaringen, 
ze worden bijvoorbeeld bedrogen, en dat vertaalt zich weer in racisme: ‘een 
Marokkaan, nooit meer, ik heb het gehad met die moslims, Arabieren zijn niet 
te vertrouwen’. 

Matti, homoman en bewoner onderzoeksterrein, 27 jaar: Ja, we zijn wel solidair 
als er iemand zou worden aangevallen worden omdat zij lesbisch is. Maar wij 
hebben geen enkel element uit hun wereld nodig en zij geen enkel element uit 
de onze. En ik moet toegeven dat wij lacherig doen over lesbiennes die er 
mannelijk uitzien. Gewoon, omdat we dan zien dat zij lesbienne is, omdat zij 
het stereotiep bevestigt. Net zoals de coiffeurstypes een stereotiep bevestigen. 

Henri, eigenaar gay-bar, 41 jaar: Hier in de Point Virgule, sinds ik het heb 
overgenomen is het een gemengde bar geworden. Voordien mochten er geen 
vrouwen binnen, het was nog de oude garde die vond dat homoseksualiteit 
enkel in besloten kring beleefd kon worden. Nu komen hier mannen, vrouwen 
en ook hetero’s. 

Emily, lesbische vrouw, 36 jaar: Ik vroeg of Emily zin had om mee te gaan naar 
de Village, een club waar holebi-feestjes georganiseerd worden. Ze had wel zin 
maar wist niet of we binnen zouden geraken. Naar ’t schijnt lieten ze de laatste 
tijd minder gemakkelijk vrouwen toe. De barman wou ons wel helpen door een 
briefje te schrijven voor de portier, die hij kende. Hij schreef een briefje waarin 
stond dat wij zijn vriendinnen waren. Uiteindelijk werden we zo binnengelaten. 
Emily zei dat dat kwam omdat ik lang haar heb en er vrouwelijk uitzie.  

6.2.2 PERCEPTIE VAN DE ACHTERLIGGENDE CONTEXT  

De achterliggende context van homofoob geweld wordt gevormd door sociale relaties en 
instituties die het kader vormen waarbinnen de directe context van geweld ontstaat. In de 
beschrijving van de perceptie van de directe context werd al duidelijk dat sociale relaties en 
instituties een belangrijke rol spelen. In wat volgt, wordt verder ontleed op welke manier deze 
rol gedacht wordt door participanten. Hoewel wij hier een opdeling maken in verschillende 
institutionele domeinen en sets van sociale relaties, zagen participanten de achterliggende 
context steeds als een combinatie van meer dan één systeem en de betekenis die zij gaven aan 
een bepaalde set van sociale relaties, had steeds ook kenmerken van andere sets van sociale 
relaties.  

Hier is het belangrijk het Walby’s ‘complex adaptive systems theory’ (Walby, 2007) in het 
achterhoofd te houden. We zien dat de betekenis en de rol van instituties en ongelijke sociale 
relaties verschuiven onder invloed van andere sociale relaties en instituties die in het spel zijn in 
een bepaalde situatie. Zij scheppen elkaar in een proces van co-evolutie en vormen zo de 
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omgeving of context van homofoob geweld in de publieke ruimte. Deze context geeft 
homofoob geweld mee vorm en krijgt tegelijkertijd vorm door homofoob geweld. Persoonlijke 
ervaringen met homofoob geweld, verhalen van anderen en in de media, en percepties van de 
directe en achterliggende context van homofoob geweld ontstaan als resultaat van de co-
evolutie van homofobe incidenten met andere ongelijke sociale relaties dan seksuele oriëntatie 
en met institutionele domeinen.  

6.2.2.1 Perceptie van de bijdrage van institutionele domeinen  

De rol van de media 

Participanten vermelden dat verhalen over homofoob geweld in de media een belangrijke rol 
spelen in het beeld dat zij hebben van homofoob geweld. Enerzijds vinden participanten dat de 
aandacht in de media voor homofoob geweld de bespreekbaarheid ervan verhoogt, dat het een 
erkenning betekent voor andere slachtoffers en de kennis met betrekking tot de problematiek 
vergroot.  

Ben, homoman, 32 jaar: Langs ne kant vind ik da goed dat dat op TV komt 
omdat er dan veel over gesproken wordt en langs den andere kant wakkert 
dat wel het onveiligheidsgevoel een beetje aan. ’t Is moeilijk om te zeggen 
van ‘waarom voel ik mij dan onveilig?’ 

Anderzijds geven verschillende participanten aan dat de berichtgeving over incidenten vaak 
weinig genuanceerd is, stereotiepe denkbeelden met betrekking tot homofoob geweld 
versterkt en er mee voor zorgde dat het onveiligheidsgevoel van mensen groter was dan het 
werkelijke risico. Zo is er bijvoorbeeld in proportie veel meer aandacht voor fysiek geweld, 
terwijl dit niet de meest voorkomende en ook niet altijd de meest kwetsende vorm van 
homofoob geweld is. Er is vooral aandacht voor homofoob geweld in de publieke ruimte, terwijl 
ook in andere contexten homofoob geweld wordt gepleegd. Door deze focus op de meest 
zichtbare vorm van homofoob geweld, wordt homofoob geweld gezien als een conflict tussen 
de minst geprivilegieerde (jonge, arme en niet-blanke) heteroseksuelen en de meest 
geprivilegieerde (blanke, middenklasse, man) homoseksuelen, terwijl het dader- en 
slachtofferprofiel zeer divers is als men kijkt naar homofoob geweld op de werkvloer, tussen 
buren en binnen families en voor verschillende vormen van geweld. De islam en de cultuur van 
etnisch-culturele minderheden in Brussel worden in mediaberichten met de vinger gewezen, 
terwijl het socio-economische aspect en homofobe denkbeelden binnen de eigen cultuur vaak 
vergeten worden.  

Ben, homoman, 32 jaar: En ook zo, der zijn ook veel gemeentes waar ik nooit 
kom. Gelijk Molenbeek, of Clémenceau in Anderlecht, maar zo Molenbeek zou ik 
ook echt nooit naartoe gaan. Tenzij ik echt weet van ja, daar is ‘t nog veilig en 
zo. Gewoon omdat dat zo ne slechte naam heeft en … Omdat ik bang ben. En 
als je die verhalen hoort natuurlijk, van homo’s die afgeslagen worden, dan 
heb ik wel zoiets van ‘ge zou het eens moeten meemaken’. Om dat te 
vermijden, vermijd ik dus die buurten. Die verhalen da ’s wel van homo’s. Niet 
van mensen da ’k persoonlijk ken maar van op televisie. 

Quentin, homoman, 32 jaar: Je ne veux pas stigmatiser, me sentir plus en 
insécurité encore plus par ce que je lis, qu’il y a eu un autre incident 
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homophobe ici à Bruxelles. C’est parce qu’il y a plus de gens qui portent plainte, 
que ça sort dans les média et les gens se sentent plus en insécurité…. On en 
parle plus. On a un peu plus d’armes aussi pour se défendre légalement. Les 
insultes peuvent être poursuivies maintenant. Et les gens en ont marre aussi.79 

Michèle, lesbische vrouw, 33 jaar: Les média, par exemple avec le meurtre à 
Liège, ils ont tout de suite dit que c’étaient des Maghrébins, lorsqu’il n’y avait 
pas de Maghrébins entre eux. Mais ici, c’est la pauvreté versus l’ilot des gays.80 

De beeldvorming rond homoseksualiteit in de media draagt volgens participanten enerzijds bij 
tot stereotypering van holebi’s, maar doorbreekt tegelijk ook stereotypen. De media zouden in 
grote mate mee bijdragen tot stereotiepe genderrollen die aan de basis van homofoob geweld 
liggen en bijdragen tot de constructie van lesbische seksualiteit als heteroseksuele fantasie. 
Anderzijds worden homoseksuele personages minder stereotiep in beeld gebracht dan vroeger 
en zorgen beroemdheden die uitkomen voor hun homoseksualiteit voor positieve rolmodellen 
en een doorbreking van de stereotypen.  

Quentin, homoman, 32 jaar: Les mœurs s’ouvrent de plus en plus. Il y a quand 
même plus de facilité qu’il y a dix ans. Déjà ça. Les droits. Et on est présent 
partout. La politique, les media. Tu connais un acteur qui n’est pas gay, un 
coiffeur… On a le premier ministre. Ce n’est pas quelque chose d’inconnu. Il y a 
personne qui n’en a jamais entendu parler. C’est un moment charnière 
maintenant.81  

Dennis, homoman, 40 jaar: Bijvoorbeeld bij ons, Will Ferdi is daar een zeer 
belangrijk icoon in de holebi-gemeenschap geweest, de eerste bekende Vlaming 
die er openlijk voor uitkwam. Waar hij ook een heel zware prijs voor betaald 
heeft in zijn carrière. Dan Samson en Gert, niemand stond daar bij stil, nog een 
stapje verder, alle Vlaamse kinderen zagen constant een homo in het verhaal, 
dagelijks. Ook al ging het nog steeds om clichés… En nu, een stap verder, de 
politiek Bruno De Lille, Pascal Smet. Die zijn van levensbelang voor holebi’s. 

79 “Ik wil niet stigmatiseren, mij nog meer onveilig voelen omdat ik lees dat er nog maar eens een 
homofoob incident is gebeurd hier in Brussel. Het is omdat er meer mensen aangifte doen dat het meer in 
de media komt en de mensen zich onveiliger voelen. Er wordt meer over gesproken. Wij hebben ook iets 
meer wapens nu om ons legaal te verdedigen. Beledigingen kunnen nu ook vervolgd worden. En we zijn het 
ook gewoon beu.” 

80 “De media, bijvoorbeeld met de moord in Luik, zij hebben meteen gezegd dat het Maghrebijnen waren, 
terwijl er geen Maghrebijnen bij waren. Maar hier is het de armoede versus het homo-eiland.” 

81 “Met de volgende generaties zal het verdwijnen. De zeden openen zich meer en meer. Het is toch 
gemakkelijker dan tien jaar geleden. Dat, de rechten en het feit dat we overal aanwezig zijn. De politiek, de 
media. Ken jij één acteur die niet homo is, één kapper… Wij hebben de eerste minister. Het is niet iets 
onbekends. Er is niemand die er nog nooit over gehoord heeft. Het is een scharniermoment nu.” 
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Eerst heb je de acteur en de kapper en dan de minister, de bedrijfsleider. Ik 
ben ervan overtuigd dat dat in alle culturen zo speelt, het belang van die 
rolmodellen. 

De berichtgeving in de media zou er ook toe bijdragen dat Brussel in het algemeen en bepaalde 
Brusselse wijken in het bijzonder een slecht imago hebben en dat mensen zich er over het 
algemeen onveiliger voelen dan in andere steden. Zoals we al zagen, heeft het algemeen 
onveiligheidsgevoel een grote impact op de inschatting van het risico op homofoob geweld 
door participanten en op hun aanpassingsgedrag in de publieke ruimte. 

De algemene tendens van de media om meer aandacht te schenken aan onveiligheid in de 
publieke ruimte en de daarmee verbonden modewoorden zoals ‘zinloos geweld’, ‘happy 
slapping’ en ‘gay bashing’ is volgens verschillende participanten een manier om in te spelen op 
de angst van mensen en een teken van de verrechtsing van het politiek klimaat. Bovendien zou 
de media-aandacht met betrekking tot gay-bashing homofoob geweld aanmoedigen en het 
effect ervan op slachtoffers soms versterken doordat homoseksuelen als willoze slachtoffers 
worden gezien en doordat homoseksuelen zelf zich in meer gevallen slachtoffer gaan voelen.  

Alex, biseksuele man, 47 jaar: Het was verborgen, maar we waren geen 
slachtoffers. Door de ‘homokanker’ is homoseksualiteit iets geworden. Eerst 
iets vies, nu iets dat in de mode is. De media hebben heel veel invloed op wat er 
gebeurt met de mensen. Homo’s gaan zich slachtoffer voelen als ze op die 
manier in de media komen. En zo hebben de media duizenden slachtoffers 
gemaakt. Ze victimiseren de mensen. Als ze hadden gezwegen, had ik veel 
minder problemen gehad. 

Claude, homoman, 60 jaar: Vroeger was iemand die op een cruising plaats in 
elkaar hebben geslagen was iemand die in elkaar was geslagen in een park of 
op een parking maar daar werd niet de link gelegd. En dus ik vind het 
schitterend goed dat daar nu ja, da men daar dat etiket op plakt en dat men 
zegt waarover het juist gaat. Dat is heel goed. Maar langs de andere kant 
mogen we daardoor niet in het tegendeel vervallen. Dus ge kunt in Brussel als 
homo wél op straat komen, ge kunt ook me uw vriend hand in hand lopen of 
met uw vriendin, maar ge weet zelf dat ge daar opmerkingen rond krijgt en het 
kan ook zijn dat, dat ge ne vorm van agressie ondergaat. 

Het discours dat wordt gebruikt in verband met publiek geweld in het algemeen, politiek 
islamisme en terrorisme, zou bijdragen tot de stigmatisering van moslims als geweldplegers, 
ook met betrekking tot homofoob geweld.  

Dennis, homoman, 40 jaar: Maar ge laat u beïnvloeden door wat cliché in de 
lucht hangt en ook de wereldsituatie he. Da ’s heel moeilijk om daaraan te 
ontsnappen. Er wordt altijd geschreven over islamterrorisme terwijl dat bullshit 
is, islamterrorisme, dan zou het tegen de anderen zijn en als je ziet naar de 
wereld momenteel vandaag de grootste slachtoffers van het islamterrorisme 
zijn de moslims zelf dus da ’s niet correct die term en die wordt constant 
gebruikt. Als mensen iemand zien met een lange baard dan hebben zij meteen 
iets van goh. 

Loïc, LGBT-sector, 36 jaar: Dans le milieu LGBT j’ai entendu des propos de plus 
en plus racistes, discriminatoires, et notamment par rapport à la communauté 
ehh Maghrébine oui toute à fait. (…) Je pense que c’est lié effectivement à la 
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manière dont les média parlent de la communauté ou de la religion 
Islamique.82  

In het onderdeel over de context, hebben we kort de gemediatiseerde verhalen vermeld 
waarnaar verwezen werd door participanten. Door een analyse van de manier waarop 
participanten verwijzen naar deze verhalen, kunnen we de receptie en perceptie van deze 
gemediatiseerde verhalen beschrijven.  

De Volt-reportage met verborgen camera over homofoob geweld in de publieke ruimte in 
verschillende steden, wordt dikwijls in één adem genoemd met de reportage ‘Femmes de la 
rue’, ook met verborgen camera, over seksistisch geweld in de Brusselse Anneessenswijk. De 
reportages worden dikwijls aangehaald om aan te tonen dat homofoob en seksistisch geweld in 
essentie hetzelfde zijn: vrouwen en homomannen worden aangevallen op basis van 
denkbeelden met betrekking tot man-vrouw rolpatronen van de dader. Ze worden ook 
aangehaald om te illustreren hoe onveilig het is voor holebi’s en vrouwen op straat, vooral in 
bepaalde wijken van Brussel en om aan te geven dat het om een zelfde dadergroep gaat, 
namelijk jongeren met Marokkaanse immigratie-achtergrond. 

Rik, homoman, 53 jaar: Ja, het zijn meestal jongens van mediterrane afkomst, 
groepjes jongeren. Omdat het een generatie is die in twee werelden leeft. Ze 
krijgen een opvoeding waarin ze leren wat goed en slecht is, de groep is heel 
belangrijk voor hen en ze zijn zeer vrouwonvriendelijk. En dan zien ze de andere 
kant van de stad. Die documentaire van die studente, ik vond dat heel 
choquerend. 

Christian, homoman en bewoner holebi-buurt, 70 jaar: Et les gays, quand ça se 
voit qu’ils sont gays, ils deviennent très vite le cible des jeunes dans ces 
quartiers. C’est comme les femmes. Il y avait un reportage avec deux gays qui se 
promenaient main dans la main ici, à Anneessens, tu l’as vu? Les gays, c’est 
aussi une population vulnérable.83 

De reportages en het mediadebat daaromtrent werden om die redenen ook dikwijls 
bekritiseerd door participanten. Veel participanten vonden de reportages en vooral de media-
debatten ongenuanceerd. Het debat zou gemanipuleerd zijn, waardoor de focus op de religie en 

82 “In het LGBT-milieu hoor ik meer en meer racistische, discriminerende uitspraken, vooral wat betreft de 
Maghrebijnse gemeenschap. (…) Ik denk dat het daarmee verbonden is. Het is inderdaad verbonden aan de 
manier waarop de media over de gemeenschap praat of over de islam.”  

83 “En de homo’s, als het zichtbaar is dat zij homo zijn, worden zij zeer snel het doelwit van jongeren in die 
wijken. Het is zoals vrouwen. Er was een reportage met twee homo’s die hand in hand door Anneessens 
wandelden, heb jij die gezien? Homo’s zijn ook een kwetsbare bevolkingsgroep.” 
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cultuur van daders komt te liggen. De reportages zijn volgens verschillende participanten een 
voorbeeld van de algemene tendens om te focussen op geweld in de publieke ruimte, waardoor 
het onveiligheidsgevoel groter wordt. De solidariteit tussen vrouwen en homomannen die 
hierdoor ontstaat, is gebaseerd op de constructie van een gemeenschappelijke vijand, namelijk 
islam en de Noord-Afrikaanse cultuur. Daardoor blijven het seksisme en de homofobie binnen 
de eigen gemeenschap en specifieke vormen van lesbofoob geweld en homofoob geweld tegen 
mannen van etnisch-culturele minderheden onzichtbaar. Wat in beeld gebracht wordt, is voor 
verschillende participanten bovendien ongeloofwaardig.  

Brandon, homoman, 29 jaar: Volt was een slechte reportage en heeft 
waarschijnlijk net meer mensen bereikt. Het is goed te tonen wat er gebeurt, 
maar homofobie is breder dan wat zij tonen. Zo weet je op voorhand wat het 
debat zal zijn. Met het uitnodigen van een imam heb je nog eens een 
verenging van de focus. We weten dat het vooral jongeren, mannen, groepjes 
zijn, maar de focus wordt gelegd op religieuze achtergrond. Waarom geen 
leerkrachten of ouders uitnodigen? Met de opmerking dat hij een uitzonderlijk 
geval is, een progressieve imam, worden ook alle deuren dichtgedaan. 
Panorama was veel genuanceerder, sommigen zeggen spijtig genoeg: té 
genuanceerd. 

Loïc, LGBT-sector, 36 jaar: Je crois que aussi il y’a plein d’amalgames et plein de 
choses qui se mélangent, il y a eu le film ‘femme de la rue’ qui était aussi fort 
basé, en tous cas sur les extraits qu’on a juste vue au journal sur le RTBF. C’était 
vraiment focalisé sur le quartier ici. Ben c’est intéressant mais du coup la 
manière dont le media en a parlé ça je crois que les gens associent ça avec la 
religion, la culture. Et après ils ont fait la même chose dans avec deux 
hommes. Et donc effectivement tout ça plus le meurtre à Liège plus ehh, les 
premiers informations c’est que c’était justement … alors peut-être qu’il y’a 
dans la tête des certaines personnes, ‘Arabe’, ça se mélange, c’est la même 
chose.84 

Claude, homoman, 60 jaar: Die hebben drie dagen gefilmd. Die zijn toch geen 
drie dagen, in heel Brussel rondgelopen en daar constant uitgemaakt en 
geïnterpelleerd! (…) Da kan bijna niet. En dus in die zin vind ik, het juist van te 
zeggen er is dat probleem en het is niet een algemeen probleem van agressie, 
maar ik vind ook da ge echt de zaken in hun context moet plaatsen. Dan hebt 

84 “Ik denk ook dat er een amalgaan wordt gemaakt waarbij veel dingen zich vermengen. Er is de film 
‘femme de la rue’ geweest, die sterk gebaseerd was, in elk geval de stukken die ze getoond hebben op de 
RTBF, echt gefocust op deze wijk. Het is interessant maar dan de manier waarop de media het erover heeft 
gehad, dat associëren de mensen met religie, cultuur. En daarna hebben ze hetzelfde gedaan met twee 
mannen. En dus effectief dat alles plus de moord in Luik plus dat de eerste berichten erover zeiden dat… 
Dus misschien dat in het hoofd van bepaalde mensen, ‘Arabisch’, dat vermengt zich, dat is hetzelfde.”  
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ge die uitzending gehad van Panorama. Die van Panorama die vond ik heel 
evenwichtig. Die vond ik goed. Maar die van Volt, da vond ik zo, ja, eenzijdig. 

Daarnaast zijn er een aantal gemediatiseerde gevallen van publiek geweld waar dikwijls naar 
verwezen werd die de perceptie van participanten sterk beïnvloedden. De reeks berichten over 
fysiek homofoob geweld in Brussel in 2011 en over de moord op Ishane Jarfi hebben volgens 
participanten een collectieve verontwaardiging teweeggebracht in de holebi-gemeenschap. 
Gemediatiseerde incidenten worden in de verhalen van participanten ook dikwijls gebruikt als 
metaforen voor een collectief gevoel. De barman die een mes pakte bij het incident in café 
Fontainas symboliseert het collectieve gevoel ‘wij zijn het beu’, het verhaal over de man die 
werd aangevallen in een pita-zaak ‘had ons ook kunnen overkomen’ en zette aan tot collectieve 
actie.  

Wouter, LGBT-sector, 37 jaar: Omdat wij dat ook herkenden hé, wij herkenden 
ons der allemaal in. We wisten allemaal dat da probleem al lang bestond hé. 
Da was ni nieuw voor ons hé. Maar der was is iemand dat da allemaal op papier 
zette, ne keer schreef van wat de problemen hier zijn. Dus euh, voila, 't was 
omdat iemand da ook effectief had neergeschreven en da we ons daar 
allemaal in herkenden dat we daar ook allemaal echt zó kwaad van waren, 
wij waren zo kwáád, we dachten van er moet hier een eind aan komen, 
omdat er, omdat er anders dóden gaan vallen. Hetgeen dat ondertussen ook al 
gebeurd is, helaas. En met die motivatie dat we dus zijn samengekomen. 

Quentin, homoman, 32 jaar: Dès qu’il y a un incident, tous les gens, même ceux 
qui ne sont pas impliqués, réagissent. Ça va très vite. Les incidents de 
Fontainas, je pense que toute la population gay l’a très vite su. Personne ne 
connaissait la véritable histoire. Tout le monde sait qu’il y a eu un incident 
majeur. Même moi je réagirais.85 

Agnès, lesbische vrouw, 32 jaar: Il y a eu le truc aussi de cet étudiante. Là, je 
trouvais qu’elle stigmatisait un peu trop le quartier Anneessens parce que ce 
n’est pas tout le temps que ça se passe comme ça. C’est peut-être plus visible. 
Ils en ont marre d’être traités de… Et donc, le gars qui a poignardé le client-là, 
à Fontainas, c’est parce qu’il n’en pouvait plus. Donc, il y a comme ça un ras le 
bol et une tension chez l’homosexuel. Parce qu’il se fait tout le temps 
emmerder.86 

85 “Vanaf het moment dat er een incident gebeurt, reageert iedereen, ook zij die er niets mee te maken 
hebben. Dat gaat heel snel. De gebeurtenissen in café Fontainas, ik denk dat heel de holebi-gemeenschap 
er heel snel van op de hoogte was. Niemand kent het echte verhaal. Iedereen weet dat er een ernstig 
incident heeft plaatsgevonden. Zelfs ik zou reageren.”  

86 “Er is ook dat ding geweest van die studente. Daar vond ik dat zij de Anneessensbuurt een beetje te veel 
stigmatiseerde omdat het niet de hele tijd zo gebeurt. Het is misschien zichtbaarder. Zij zijn het beu zo 
behandeld te worden… En dan die gast die die klant neergestoken heeft, in café Fontainas, dat is omdat hij 
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Berichten in de media en op Facebook over homofoob geweld worden als positief ervaren 
omdat ze zorgen dat slachtoffers het gevoel hebben niet alleen te zijn, maar deel van een 
collectief en zet hen aan ook met hun verhaal naar buiten te komen. Ze hebben ertoe 
bijgedragen dat de strijd tegen homofoob geweld op de politieke agenda staat en dat een 
aantal concrete politieke acties genomen werden. Tegelijk dragen de berichten volgens 
participanten bij tot een groter onveiligheidsgevoel, zijn de media dikwijls eerder uit op sensatie 
dan een getrouwe weergave van wat er echt gebeurd is en zorgt het collectief gevoel ook voor 
een radicalisering binnen de holebi-gemeenschap. 

Mona, ex-inwoonster Anneessens, 42 jaar: La presse a souvent un effet 
d’amplification. Par exemple le couple homosexuel qui habitait rue de 
Bodeghem qui a dû déménager. Ils ont perdu des primes. Toute la communauté 
homosexuel a entendu parler de ça et comme ça tout le monde le sait : 
Anneessens, c’est dangereux pour les homosexuels.87  

Carlos, homoman, 41 jaar: Een incident waar veel over gepraat is, is het 
gebeuren in café Fontainas een jaar geleden ongeveer. Veel mensen zullen 
daarover vertellen. Zulke voorvallen hebben repercussies in de wijk en bij de 
bezoekers. Er wordt veel over gepraat en geeft mensen een gevoel van groter 
wordende onveiligheid op straat. 

Gaetan, homoman, 46 jaar: La Maison Arc fait les communiqués de presse 
après les incidents de violence dites homophobes, mais pas toujours très 
nuancé. Les réactions dans la communauté gay ici c’est : ‘nous ne sommes 
plus en sécurité dans le quartier ici.’ Non, il n’y a clairement pas une vague 
d’homophobie ici. Il y a les deux meurtres à Liège, sur Ishane Jarfi et l’autre sur 
un SDF. Le premier était clairement homophobe. On en parle plus, c’est plutôt 
ça. Il y a des actes de violence verbale tous les jours, mais pas plus ici.88 

De berichtgeving over de ‘Manif pour tous’, de beweging die op gang kwam in Frankrijk naar 
aanleiding van een wetsvoorstel voor de goedkeuring van het huwelijk en adoptie voor holebi-
koppels, bracht een grote solidariteit binnen de holebi-gemeenschap terecht en participanten 

er genoeg van had. Er is een gevoel dat het genoeg is geweest en een spanning bij de homoseksueel. 
Omdat hij heel de tijd wordt lastiggevallen.”  

87 “De pers heeft vaak een versterkend effect. Bijvoorbeeld het homoseksueel koppel dat in de 
Bodeghemstraat woonde en moest verhuizen. Zij hebben premies verloren. Heel de homoseksuele 
gemeenschap heeft erover horen praten en zo weet iedereen: Anneessens is gevaarlijk voor 
homoseksuelen.”  

88 “Het Regenbooghuis doet de persberichten na incidenten van zogenaamd homofoob geweld, maar die 
zijn niet altijd heel genuanceerd. De reacties in de holebi-gemeenschap hier zijn: ‘wij zijn niet meer veilig 
in de wijk hier’. Nee, er is duidelijk geen homofobie-golf hier. Er zijn de twee moorden geweest in Luik, op 
Ishane Jarfi en de andere op een dakloze. De eerste was duidelijk homofoob. Er wordt meer over gepraat, 
dat is het. Er gebeurt elke dag verbaal geweld, maar niet vaker hier.” 
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voelden zich ook gesteund door de reacties van mensen buiten de holebi-gemeenschap. 
Verschillende participanten haalden de gebeurtenissen in Frankrijk aan om te illustreren dat 
homofobie niet enkel een zaak van moslims is, maar ook binnen de ‘eigen samenleving’ 
aanwezig is. De klemtoon in het debat blijft liggen op de rol van religie in homofoob geweld. Het 
Franse publieke debat en de gewelddadige protesten zorgden er ook voor dat het 
homohuwelijk en het recht op adoptie plots weer een gespreksonderwerp werd, waar mensen 
in de publieke ruimte hun mening over wensten te geven en zouden aanzetten tot homofoob 
geweld hier. 

Brandon, homoman, 29 jaar: De blauwroze betoging in Frankrijk dit weekend, 
tegen de goedkeuring van homohuwelijk en adoptie is vooral tegen adoptie 
gericht. Ook hier wordt religie aangehaald als excuus en collectieve 
rechtvaardiging van wat zij aanvoelen als natuurlijk, normaal. Deze 
zelfrechtvaardiging van een buikgevoel wordt ondersteund door instituties, zij 
staan er niet alleen voor, dat maakt deze beweging sterker. 

Emily, lesbische vrouw, 36 jaar: Dans la religion Maghrébine c’est interdit, 
comme Orthodoxe, le Bouddhisme, Catholiques aussi. Par les religions c’est 
interdit. Regarde en France, ça dégénère hein. Ici ça pourrait se passer aussi. 
Ici où on a déjà les lois qui nous protègent.89  

Manon, lesbische vrouw, 35 jaar: Mais ce n’est pas seulement les remarques, 
c’est aussi des lacunes qui peuvent blesser. Maintenant qu’on a le débat 
médiatisé du mariage pour tous, tout le monde en parle et tout le monde veut 
dire son avis. Ça peut devenir insupportable d’entendre parler les gens sur 
leurs idées reçus. ‘L’adoption par des gay, l’avantage serait qu’ils ne doivent 
plus violer les enfants des autres.’90 

César, homoman, 60 jaar: Hij heeft het gevoel dat er de laatste maanden meer 
opmerkingen zijn. Met heel die heisa rond het homohuwelijk. Iemand opent 
zijn mond en de rest volgt, dat is besmettelijk. Er is een piek geweest, dan is 
het gekalmeerd en nu stijgt het weer. Hijzelf heeft nooit last, maar hij ziet veel 
mensen beledigd worden op straat. 

89 “In de Maghrebijnse religie is dat verboden, net als bij de orthodoxen, het boeddhisme, katholieken. 
Door de religies is het verboden. Kijk naar Frankrijk, dat ontspoort he. Hier zou dat ook kunnen gebeuren. 
Hier, waar we al wetten hebben die ons beschermen.”  

90 “Maar het zijn niet enkel de opmerkingen, het zijn ook lacunes die pijn kunnen doen. Nu er het hele 
gemediatiseerde debat is over het huwelijk voor iedereen, iedereen praat erover en iedereen wil zijn mening 
geven. Dat kan onverdraaglijk worden om mensen te horen praten over hun denkbeelden. ‘Adoptie door 
homo’s, het voordeel zou zijn dat ze dan geen kinderen van anderen meer moeten verkrachten.’”  
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De receptie van de verhalen is niet enkel de schuld van de boodschapper. Ze worden ook 
gebruikt en aangepast door participanten om hun eigen visie kracht bij te zetten en 
stereotypen te bevestigen of net te doorbreken.  

Gaetan, homoman, 46 jaar: On a eu l’incident à café Fontainas. Trois personnes 
sont entrés, il y avait un qui était très bourré, qui a commencé à insulter, des 
insultes homophobes. Mais ce n’étaient pas de gens du quartier ! Et l’incident 
entre la Bourse et De Brouckère : ce n’étaient pas des Arabes! C’est que la 
violence physique qui sort dans la presse. Mais il y a surtout de la violence 
verbale, qui est peut-être encore pire.91  

Claude, homoman, 60 jaar: De place to be is de Fontainas. Daar is verleden jaar 
een agressie geweest. En dat was, dat was een blanke, middle aged. Dus ’t is zo 
in de kranten gekomen als een homofobe agressie. Als ge zoiets hoort in de wijk 
waar ge dikwijls gaat zegde ‘oei oei, wa gebeurt daar? Het wordt erger.’ Maar, 
dat is een alleenstaand geval gebleven hé. 

Bart, werkt in holebi-buurt, 53 jaar: Der zijn ook andere mensen die weggepest 
zijn he, uit de Anderlechtsestraat. Daar vol goeie moed, 2 jonge homo’s, een 
onmogelijk huiske kopen. Dat helemaal renoveren. Hé, en dan, met stront 
bekogeld worden en in de brievenbus gepist worden. En stenen tegen hun ruit 
krijgen constant, en ’s nachts komen bellen. Die werden gewoon zot. En dat was 
omda ze homo waren. Da was heel duidelijk omdat ze homo waren. Dan 
stonden ze aan de overkant van de straat me een jellaba en baarden en water 
in de kelder, die jonge gastjes op te jutten. 

Hetzelfde gebeurt met mondeling overgeleverde verhalen over homofoob geweld in de buurt. 
De verhalen over homofobe taxichauffeurs worden gebruikt om aan te tonen dat holebi’s 
nergens meer veilig zijn in Brussel, de verhalen over het bekogelen van een praalwagen op de 
Gay-Pride worden gebruikt om te illustreren dat etnisch-culturele minderheden het 
slachtoffer van homofoob geweld door hun eigen gemeenschap zijn en om te illustreren dat 
de Anneessensbuurt een heteroseksistisch territorium is en dat daders moslims met 
Marokkaanse immigratie-achtergrond zijn. De verhalen over de roofmoorden dienden om te 
illustreren dat niet langer de Marokkanen, maar de Bulgaren en de Roemenen de gevaarlijkste 
bevolkingsgroep zijn en dat deze moorden een vorm van materieel homofoob geweld zijn, 
omdat enkel homo’s het doelwit zijn van deze daders. 

91 “We hebben het incident aan café Fontainas gehad. Drie personen zijn binnengekomen, er was er eentje 
die heel dronken was en ze zijn beginnen schelden, homofobe beledigingen. Maar dat waren geen mensen 
van de wijk! En het incident tussen de Beurs en de Brouckère: het waren geen Arabieren! Het is enkel fysiek 
geweld dat in de pers verschijnt. Maar er is vooral verbaal geweld, wat nog erger kan zijn.” 
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De rol van het middenveld 

In dit onderdeel wordt zowel de perceptie van participanten die deel uitmaken van het 
middenveld op het onderzoeksterrein als de perceptie van andere participanten over de rol van 
het middenveld in homofoob geweld besproken.  

De LGBT-sector zou een gebrekkige kennis van specifiek homofoob geweld tegen lesbische 
vrouwen en holebi’s van etnisch-culturele minderheden in stand houden en sensibilisering zou 
net de doelgroepen die er het meest nood aan hebben te weinig bereiken. Een ongenuanceerde 
kijk op homofobie en homofoob geweld zou bijdragen tot een context die aanzet tot homofoob 
geweld en eerder symptoombestrijding suggereren dan een structurele aanpak van de 
achterliggende oorzaken. Medewerkers van organisaties in de Anneessenswijk zouden het 
moeilijk vinden seksuele oriëntatie bespreekbaar te maken en zagen de sociale 
randvoorwaarden die maakten dat mensen uit hun doelpubliek homofoob geweld zouden 
plegen als een prioriteit. Ze gaven aan dat er te weinig diversiteit was binnen organisaties in de 
wijk, zowel wat etniciteit als gender betreft, dat er te weinig werkingen voor jongeren waren en 
dat zij op die manier bijdroegen tot een context waarin homofoob geweld gemakkelijker kon 
plaatsvinden.  

De LGBT-sector in de holebi-buurt 

Verschillende participanten die binnen de LGBT-sector werkten, identificeerden een aantal 
moeilijkheden met betrekking tot de LGBT-sector in het algemeen. LGBT-organisaties zouden te 
weinig lesbische vrouwen en holebi’s van etnisch-culturele minderheden bereiken en dit zou 
een gebrekkige kennis van specifiek homofoob geweld tegen deze doelgroepen in stand 
houden. De ligging van de bar van het Regenbooghuis in het meest zichtbare gedeelte van de 
holebi-buurt, zou hier een aandeel in hebben. De meeste activiteiten van LGBT-organisaties 
vinden hier plaats, wat de drempel voor holebi’s die zich niet identificeren met het imago van 
de wijk zou verhogen.  

Ook het feit dat bijna alle LGBT-organisaties in het stadscentrum gebaseerd zijn, maar geen 
enkele organisatie expliciet moeite deed om andere sociale organisaties of scholen die 
gebaseerd waren in het stadscentrum te bereiken, werd als een gemiste kans gezien in de strijd 
tegen homofobie en het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen gezien. Ook de 
scholenwerking van LGBT-organisaties werkt op aanvraag, waardoor net de scholen waar de 
grootste nood aan sensibilisering bestaat, waarschijnlijk niet bereikt worden. Dit gebrek aan een 
proactieve werking naar aangrenzende buurten en scholen toe, schreven LGBT-organisaties toe 
aan een gebrek aan werkkrachten en middelen. 
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Loïc, LGBT-sector, 36 jaar: Nous avons une formation pour les professionnels de 
la jeunesse. Mais par exemple les maisons de jeunes, les centres des jeunes qui 
ont une population particulièrement issue de l’immigration, ils disent ‘non on 
ne parle pas de l’homosexualité chez nous même si il y a des gens qui 
pourraient être homosexuels on n’en parle pas chez nous, on n’a pas besoin de 
gérer ça, on n’a pas besoin des outil pour gérer ça’. Il n’y a pas de demandes de 
ce côté-là. (…) On a diffusé l’information. De nouveau, on n’est que trois quoi. 
Après on n’a pas téléphoné de manière plus persistant. Mais ça sera 
effectivement quelque chose à faire d’aller trouver vraiment ces genres de ces 
centres, alors avoir un contact bilatérale pour développer la possibilité d’un 
partenaire ou d’un échange dont effectivement ça sera assez intéressant.92  

Raymond, LGBT-sector, 60 jaar:  Ge kunt ni zeggen, ge moogt hier geen sauna 
installeren, ge kunt ni zeggen van, de Kolenmarkt daar zouden ook een aantal 
Marokkaanse families moeten gaan wonen. Dat zijn dingen die ge niet kunt 
organiseren maar wat ge wel kunt organiseren en moet organiseren is 
onderwijs, repressie als ’t nodig is, en dat de verenigingen, op vlak van de 
wijk, daar een activiteit rond ontwikkelen. Maar dat gebeurt hier veel te 
weinig. (…) De verenigingen zelf moeten dat in de praktijk gaan brengen. Dus 
niet alleen in de scholen maar ook in de wijk. 

Loïc, LGBT-sector, 36 jaar: On n’est que trois, voilà. On ne peut pas faire non 
plus 150 animations donc le fait d’avoir des bénévoles ça nous aide. (…) Et par 
rapport aux écoles par exemple on travaille à la demande donc ce sont les 
écoles qui nous contactent. On envoit des mailings avec des informations et 
tout mais on n’appelle pas nous les écoles pour leur dire voilà ce qu’on fait est 
ce que ça vous intéresserait. En tous cas pas pour le moment.93 

Verschillende organisaties die vroeger sensibiliseerden door middel van getuigenissen van 
leeftijdsgenoten in klassen, zeiden van deze werkwijze af te zien. Vrijwilligers zouden 
overbevraagd zijn en dikwijls pijnlijke ervaringen hebben met onvoorbereide klassen en 

92 “Wij hebben een opleiding voor professionelen in de jeugdsector. Maar bijvoorbeeld de jeugdhuizen, de 
jeugdcentra met een doelpubliek van immigranten, zij zeggen ‘nee, bij ons wordt niet gepraat over 
homoseksualiteit. Zelfs als er mensen bij ons homo zouden kunnen zijn, praten wij er niet over, wij hebben 
geen nood om daarmee te leren omgaan. Er zijn geen vragen van die kant. Wij verspreiden informatie. 
Maar opnieuw, we zijn slechts met zijn drieën. Daarna hebben we niet nog eens gebeld om aan te dringen. 
Maar dat zou inderdaad iets zijn om te doen, echt naar die centra te gaan en een wederzijds contact uit te 
bouwen om de mogelijkheid te ontwikkelen van partnerschap of uitwisseling, inderdaad dat zou zeer 
interessant zijn.” 

93 “Wij zijn maar met drie, zie je. Wij kunnen ook geen 150 animaties doen dus het helpt ons om 
vrijwilligers te hebben. En wat betreft scholen bijvoorbeeld werken wij op vraag dus het zijn de scholen die 
ons contacteren. Wij sturen mailings met informatie en alles maar wij bellen de scholen niet op om te 
zeggen ‘ziehier wat wij doen, zou dat jullie interesseren?’ In elk geval op dit moment niet.”  
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leerkrachten die zelf niet comfortabel waren met het thema. De consensus lijkt nu dat 
sensibilisering met betrekking tot seksuele oriëntatie enkel zinvol is wanneer het kadert binnen 
een breder project rond gender.  

Sarah, LGBT-sector, 40 jaar: Je l’ai fait et je ne le ferais plus en tant que jeune 
fille lesbienne, expliquer son parcours en espérant que les jeunes soient plus 
tolérants quand ils s’identifiaient et blablabla. Je pense que ça ne marche pas 
ça. Avec un public déjà ouvert ça marche mais avec un public qui est très … Par 
contre, les préjugés hétéro-sexistes, travailler les représentations des hommes 
et des femmes; hétéro d’abord, ça aidera parce qu’ils aient une vision plus 
souple de l’homosexualité, ça fera du bien.94  

Ahmed, LGBT-sector, 30 jaar: Une fois j’étais à une école pour faire la 
sensibilisation. (…) On a travaillé dans les écoles assez, pas Anneessens mais 
Riche Claires. On est allé donner des explications sur l’homosexualité. Et un jour, 
j’étais dans le quartier et il y avait un groupe d’élèves qui dit ‘hein, c’est le pédé, 
il est de retour’ Ce n’était pas agressive mais pour moi c’est une agression aussi 
et il y avait 4-5 garçons, et ils ont dit ‘c’est la fille’, ils cherchaient vraiment des 
problèmes.95 

Participanten vonden ook dat er binnen de LGBT-sector in het algemeen te weinig moeite werd 
gedaan om etnisch culturele minderheden, vrouwen en mensen met een lage socio-
economische status te bereiken.  

Laurent, homoman, 48 jaar: Faites attention avec l’associatif : il y a plein de 
gens qui ne s’y retrouvent pas. C’est très peu de femmes, peu d’étrangers, 

94 “Ik heb het gedaan als jong lesbisch meisje en ik zou het nooit meer doen. Je parcours uitleggen in de 
hoop dat de jongeren toleranter zullen worden wanneer zij zich identificeren en blablabla. Ik denk dat dat 
niet werkt. Met een publiek dat al open staat voor die dingen werkt zoiets maar met een publiek dat zeer… 
Heteroseksistische vooroordelen daarentegen, werken aan de beeldvorming rond mannen en vrouwen, in 
de eerste plaats hetero’s, dat zal hen helpen een soepeler beeld te krijgen van homoseksualiteit, dat zou 
goed zijn.” 

95 “Ik was eens op een school geweest om aan sensibilisering te doen. We hebben in scholen gewerkt die 
redelijk, niet Anneessens maar Riche Claires. We gingen uitleg geven over homoseksualiteit. En op een dag 
was ik in de wijk en er was een groep leerlingen die zei ‘kijk, de homo is terug’. Het was niet agressief maar 
toch is het ook een agressie en er waren 4-5 jongens en zij zeiden ‘het is het meisje’, ze zochten echt 
problemen.” 
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presque que des gens éduqués. Les femmes restent plus inaperçu, et sont moins 
présent dans les associations, et moins soutenu par un réseau.96 

Verschillende participanten zagen een tendens tot verrechtsing binnen de organisaties. Dit 
kaderen zij binnen een algemene verrechtsing van het politiek klimaat. Zij zagen dit ook als een 
resultaat van verworvenheden van de holebi-beweging, waardoor holebi’s niet meer op de 
barricades hoeven te staan en tot de mainstream gaan behoren. 

Carlos, homoman, 41 jaar: Ze hebben hun rechten verkregen en worden 
conservatiever. Nu ze kunnen trouwen gaan ze ook de traditionele waarden 
overnemen. Dat is triest aangezien een eerder gediscrimineerde groep nu 
macht blijkt te willen uitoefenen over een andere groep. Misschien is het niet 
per se meer dan de islamofobie in de rest van de samenleving, maar het is zeker 
triester als groep die uit een emancipatiestrijd komt en zelf gediscrimineerd 
werd. De islamofobie wordt groter. Homo’s zien zich als potentieel slachtoffer 
van de ‘mosliminvasie’. Nu zij hun rechten verkregen hebben, willen zij 
anderen controleren. 

De manier waarop homofoob geweld wordt benaderd door LGBT-organisaties, werd door 
verschillende participanten ook gezien als een teken van deze verrechtsing, waarbij angst 
gevoed en zwart-wit denken gestimuleerd wordt in plaats van de complexiteit van de 
problematiek te erkennen. Vooral Outrage! kan volgens verschillende participanten gevaarlijk 
zijn, omdat de beweging sterk is doordat zij inspeelt op gedeelde emoties van holebi’s en zo een 
collectieve verontwaardiging aanwakkert die zich richt tegen de ‘andere’. Deze polarisering zou 
bijdragen tot een context waarin homofoob geweld door de geviseerde groepen net 
waarschijnlijker wordt en gewelddynamieken tegen holebi’s van etnisch-culturele minderheden 
mee in stand houden. Daarenboven zouden deze denkbeelden eerder symptoombestrijding en 
repressieve maatregelen suggereren in de plaats van een structurele aanpak van de 
achterliggende oorzaken, aangezien het geweld gezien wordt als eigen aan bepaalde etnische 
groepen en niet als het resultaat van mechanismen van achterstelling binnen de eigen 
samenleving.  

Volgens een aantal vrouwen draagt het feit dat de LGBT-sector door blanke mannen 
gedomineerd wordt ertoe bij dat de definiëring van homofoob geweld gebaseerd is op de 
ervaringen van blanke mannen. Homofoob geweld tegen andere groepen wordt enkel herkend 
als het dezelfde vorm aanneemt als geweld tegen homomannen, maar blijft dikwijls onzichtbaar 
als het specifieke vormen van homofoob geweld tegen lesbische vrouwen en holebi’s van 
etnisch culturele minderheden betreft. 

96 “Pas op met het verenigingsleven: er zijn veel mensen die zich er niet in terugvinden. Heel weinig 
vrouwen, weinig vreemdelingen, bijna enkel opgeleide mensen. De vrouwen zijn minder opvallend en zij zijn 
minder aanwezig in de verenigingen en minder gesteund door de organisaties.” 
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Ook participanten die voor LGBT-organisaties buiten de wijk werkten en voornamelijk lesbische 
vrouwen als doelpubliek hadden, zagen onzichtbaarheid van lesbische vrouwen in de definitie 
van homofoob geweld als het resultaat van de dominante aanwezigheid van mannen binnen de 
LGBT-sector. Eens de sector deel ging uitmaken van de mainstream, werden feministische 
lesbische avonden en avonden die enkel toegankelijk waren voor vrouwen afgeschaft omwille 
van het belang van inclusie. Nochtans is het de aandacht voor de situatie van lesbische vrouwen 
als holebi én als vrouw die specifieke vormen van geweld tegen lesbische vrouwen aan het licht 
brengt. Het toelaten van mannen op vrouwenavonden zorgt er volgens hen voor dat lesbische 
vrouwen slachtoffer worden van seksistisch en lesbofoob geweld en dat velen uiteindelijk 
wegblijven op avonden die voor hen bedoeld zijn. 

Joëlle, bi-vrouw, 65 jaar: Les tentatives de faire un mouvement lesbigay ont 
échoués parce que les enjeux sont pas du tout les mêmes.  Les gays ne sont pas 
de révolutionnaires, ils ne veulent pas se solidariser avec les hommes. Ils veulent 
juste être reconnus dans la société et ont des revendications comme le mariage 
et l’adoption. Les demandes des lesbiennes ont plus en commun avec les 
demandes des femmes féministes que avec les demandes des gays. La parole 
des hommes gays s’est libéré et s’est respecté, même dans la politique. La 
parole des lesbiennes pas encore.97  

Julia, LGBT-sector, 41 jaar: Zij organiseerden een avond voor vrouwen, alleen 
maar voor vrouwen. Waar de play-list alleen muziek voor vrouwen was. (…) Dat 
had vrij veel succes maar, dus, mag ik nu zeggen dat het buitengezet was, 
tenminste was de samenwerking niet langer mogelijk. En het werd verplaatst 
door een vrouwenavond die het Regenbooghuis zelf organiseert. Dat is de 
maandelijkse lesbienne-avond. Maar waar mannen wel toegestaan zijn. Dus wa 
betekent dat dan? Hé? Euh en, je hebt hetzelfde verhaal met de bar van Het 
Compromis. Waar vroeger maandagavond, een lesbienne avond was, hé, 
omdat het gewoon het minst kost omdat er op maandagavond sowieso ni veel 
volk komt. En het was zeker niet women only, hé. Die bars zijn gewoon 
plaatsen die gebruikt worden om party’s te doen, zeker geen politiek 
geëngageerde dingen. 

De verenigingen voor holebi-jongeren slagen er wel in een groot aantal lesbische meisjes te 
bereiken. Als verklaring hiervoor wordt aangehaald dat de jongeren nog geen eigen holebi-
netwerk hebben uitgebouwd en steun zoeken bij elkaar voor problemen die zij tegenkomen 
met betrekking tot hun seksuele oriëntatie en het feit dat jongens en meisjes in het algemeen 

97 “De pogingen om een holebi-beweging te maken zijn mislukt omdat de streefdoelen helemaal niet 
dezelfde zijn. Holebi’s zijn niet revolutionair, ze willen niet verbroederen met de mannen. Zij willen gewoon 
erkend worden in de samenlevingen zij hebben eisen zoals het huwelijk en adoptie. De eisen van lesbiennes 
hebben meer gemeen met die van feministische vrouwen dan met de eisen van homo’s. Het woord van de 
homoman heeft zich bevrijd en wordt gerespecteerd, zelfs in de politiek. Het woord van de lesbiennes nog 
niet.” 
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meer tijd samen doorbrengen dan vroeger, onder andere op school en in de vrije tijd. Het eigen 
netwerk van holebi’s zou minder gemengd zijn wat betreft gender, onder andere doordat de 
uitgaansbuurt op mannen gericht is en omdat jongens en meisjes andere manieren verkiezen 
om hun vrije tijd in te vullen. Ook jongerenwerkingen bereiken echter amper etnisch-culturele 
minderheden. 

Etnisch-culturele minderheden worden bereikt door holebi-verenigingen die zich specifiek op 
vluchtelingen en op een multicultureel doelpubliek richten. Deze werkingen slagen erin de 
doelgroep te bereiken omdat ze zich ook met andere aspecten bezighouden dan de seksuele 
oriëntatie. Zij worden benaderd als holebi én als vluchteling of etnisch-culturele minderheid. 
Ook zij ondervinden moeilijkheden om vrouwen te bereiken.  

Hind, LGBT-sector, 40 jaar: Omdat we merkten eigenlijk, in het traditionele 
holebi netwerk dat er al bestond, dat er daar eigenlijk op een weinig 
interculturele manieren aan onthaal werd gedaan en dat het discours rond 
homo identiteit en coming-out eigenlijk ni aansloot bij wat dat onze doelgroep 
eigenlijk beleefde. Naast een aantal gemeenschappelijke dingen waren er heel 
veel verschillen die maakten dat er echt wel nood was aan een andere 
organisatie. (…) Wij focussen ons niet alleen op de holebiseksualiteit. Omdat 
die mensen vaak worstelen met verschillende identiteiten, he. Als zoon van 
een migrant, afhankelijk van de situatie, als kansarme, als vrouw, als holebi, als 
moslim. Er zijn dus verschillende identiteiten die in soms in conflict staan met 
elkaar. (…)We hebben soms gehad da mensen echt getraumatiseerd worden in 
plaats van geholpen. Omdat, je komt hier toe, ’t is heel moeilijk om uw 
homoseksualiteit te aanvaarden en voor de witte hulpverleningen is het geen 
issue. So what? Of men blijft focussen op die aanvaarding en men vergeet dan 
de rest van die identiteiten, om daar ook aan te werken. 

Johan, LGBT-sector, 45 jaar: Het valt op dat het voor ons doelpubliek soms 
moeilijk is om een afspraak vast te leggen en al zeker om tot in hier te komen 
als vrouw. Het gebeurt vaker voor vrouwen dan voor mannen dat de 
onthaalmedewerkster zelf tot in een provinciestad gaat om iemand te 
ontmoeten. Mannen zijn mobieler en komen meer hier in de buurt. Maar ook al 
moeten ze thuis geen uitleg geven als ze naar buiten gaan, toch is het niet 
zonder risico, de sociale controle speelt zich immers af op straat. 

De bar van de holebi-organisatie van de Franse gemeenschap, trekt een opvallend meer divers 
publiek aan, zowel wat betreft gender en leeftijd als etniciteit, dan de andere bars in de 
Kolenmarktstraat. Dit heeft te maken met de lage prijzen tegenover commerciële bars, met het 
feit dat de bar meestal open is zoals een gewone bar, los van een activiteit voor een specifieke 
doelgroep en met het feit dat de sociale dienst voor een LGBT-publiek die in hetzelfde gebouw 
gevestigd is, de drempel verlaagt. Verschillende participanten kwamen niet graag in deze bar 
omdat ze niet voldoende ‘trendy’ is en geassocieerd wordt met sociale problematieken.  
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Laurence, barvrouw, 29 jaar: Ça se passe souvent. Ici, c’est mixte, mais on reçoit 
souvent des commentaires : ‘il y a trop de filles’. Mais, comme on est associatif 
et même si on ne le serait pas, on ne va pas refuser des filles… Nous ne voulons 
pas ça. Ici, c’est les filles qui dépensent plus que les hommes. Les hommes 
viennent ici, boivent quelques bières. Mais les filles, parce que c’est moins cher 
ici et parce qu’il n’y a pas un autre endroit pour femmes, elles restent toute la 
soirée et commandent du champagne etcetera.98 

Loïc, LGBT-sector, 36 jaar: Il y’a quelque chose dans l’image, sans aller dans la 
connaissance, mais de quelque chose de, de un peu pauvre, pas agréable, pas 
chouette. (…) Il y’a quelque chose de vieux, oui c’est ça. C’est par exemple 
écouter Madonna. C’est lire les chroniques de San Francisco. Ces genres de 
choses, cet-image-là je crois. (…) Tandis que dans les autres lieux, il y’a quelque 
chose de plus actuelle, de plus ancré dans, aujourd’hui.99  

Ten slotte hadden veel participanten kritiek op de Belgian Pride als een evenement dat 
stereotypen over holebi’s zou versterken en op die manier zou bijdragen tot homofobie en 
aanzetten tot homofoob geweld tijdens de Pride en daarbuiten. 

Gevorg, Georgische homoman, 50 jaar: Je pense, avec le pride, l’idée est de 
montrer qu’on est là, mais ils montrent leurs phantasmes. Les hétéros aussi 
ont ses phantasmes mais vont pas montrer ça dans la rue. Il y a des chars en 
cuir, avec les fouets… Ça donne une mauvaise image de la communauté gay, 
c’est la vulgarité qu’ils montrent. Ils font des gestes sexuelles dans la rue… Si ça 
s’appellerait Gay-sex-pride, ça serait autre chose, j’aurais moins de problèmes 
avec. En plus il y a des enfants dans la rue. Et on est une minorité : il y a déjà le 
mal jugement et les malentendus. Si cette minorité va provoquer, comment elle 
va s’intégrer, comment il y aura une intégration de tous les communautés 
sexuelles ensemble?100  

98 “Dat gebeurt vaak. Hier is het gemengd, maar wij krijgen vaak commentaar: ‘er zijn te veel meisjes’. 
Maar, wij zijn een vereniging en zelfs als wij het niet zouden zijn, zouden wij geen meisjes weigeren. Wij 
willen dat niet. Hier zijn het de meisjes die het meeste geld uitgeven. Mannen komen naar hier en drinken 
een paar pintjes. Maar de meisjes, omdat het hier minder duur is en omdat er geen andere plek is voor 
vrouwen, blijven zij hier de hele avond en bestellen champagne enzovoort.” 

99 “Er is iets met het imago, zonder dat ik echt weet wat, maar iets armoedigs, onaangenaams, niet leuk. Er 
is iets ouds, ja dat is het. Het is bijvoorbeeld luisteren naar Madonna. Het is de Kronieken van San Fransisco 
lezen. Dat soort dingen, dat imago denk ik. Terwijl de andere plaatsen iets actueler hebben, meer in de dag 
van vandaag verankerd.” 

100 “Ik denk dat het idee van de Pride is te tonen dat we er zijn. Maar ze tonen hun fantasieën. Ook hetero’s 
hebben hun fantasieën maar zij gaan dat niet tonen op straat. Er zijn praalwagens in leer, met zwepen… 
Dat geeft een slecht beeld van de holebi-gemeenschap, het is vulgariteit die ze tonen. Ze maken seksuele 
gebaren op straat… Als het nu de Gay-seks-pride heette, dat zou iets anders zijn, dan zou ik er minder 
problemen mee hebben. Bovendien zijn er kinderen op straat. En wij zijn een minderheid: er is al een 
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Holebi-organisaties gaven aan dat hun contacten met de politie verbeterd waren sinds de 
verhoogde aandacht voor homofoob geweld in de media. De oprichting van de Rainbow Cops 
en de vormingen die worden gegeven door de Rainbow Cops, het Regenbooghuis en het CGKR 
worden door participanten als een teken gezien dat er bij de politie meer begrip is voor de 
situatie van holebi’s en verhogen het veiligheidsgevoel. De meeste participanten waren niet op 
de hoogte van wat de Rainbow Cops precies doen of wat de vormingen precies inhielden. 
Verschillende participanten dachten dat de vormingen verplicht waren voor alle medewerkers 
van het commissariaat in de Kolenmarktbuurt. Participanten die op de hoogte waren van de 
vrijblijvendheid van de vormingen, trokken de doeltreffendheid ervan in twijfel. 

Christian, homoman en bewoner holebi-buurt, 70 jaar: Maintenant, au moins il y 
a des lois. Il y a un syndicat des flics gays ici à Bruxelles. Il y a une formation 
pour les flics, sur comment agir en cas d’agressions homophobes ou comment 
accueillir les victimes, mais ce n’est toujours pas obligatoire. Et celui qui ne 
choisit pas d’y aller, c’est justement le flic homophobe.101  

De mobiliserende kracht van Outrage!, de mediagenieke acties die zij organiseren en de gay-
bashing-applicatie die zij ontwikkelden, oogsten naast de vermelde kritiek ook veel bijval. Het 
geeft holebi’s die slachtoffer zijn van homofoob geweld het gevoel dat zij er niet alleen voor 
staan, verhoogt de solidariteit binnen de holebi-gemeenschap, zet slachtoffers aan hun verhaal 
publiek te maken, heeft bijgedragen tot een grotere media-aandacht voor de problematiek en 
houdt homofoob geweld op de politieke agenda. De bashing applicatie geeft slachtoffers de 
mogelijkheid op een laagdrempelige manier alle vormen van homofoob geweld te melden en 
geeft volgens participanten een beter beeld van de omvang van het probleem dan de gegevens 
van de politie.  

Christian, homoman en bewoner holebi-buurt, 70 jaar: La police, dans les 
réunions ils font des rapports sur les délits et il n’y avait aucune plainte 
d’homophobie. Ils n’osent pas, parfois ça veut dire aussi que tu vas être 
confronté avec l’agresseur. Ce n’est pas comme en Amérique, qu’ils ne te voient 
pas. Ils vont te voir et te reconnaître et qu’est ce qui se passera après ? C’est 
comme les femmes, elles ne sont pas prises au sérieux. C’est difficile en plus de 

slecht oordeel en misverstanden. Als die minderheid gaat provoceren, hoe gaat zij zich dan integreren, 
hoe zal er dan een integratie komen van alle seksuele gemeenschappen samen?” 

101 “Nu zijn er ten minste wetten. Er is een vakbond van homoflikken hier in Brussel. Er is een opleiding voor 
de flikken, over hoe te handelen bij gevallen van homofobe agressies of hoe de slachtoffers op te vangen, 
maar ze zijn nog steeds niet verplicht. En diegene die kiest om niet te gaan, is precies de homofobe flik.” 
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prouver des insultes et de trouver des témoins. Lorsque sur le bashing-app 
d’Outrage, il y a plein de cas.102   

Andere sociale organisaties op het onderzoeksterrein 

Dit deel is gebaseerd op de perceptie van medewerkers van sociale organisaties en 
preventiewerkers op het terrein over hun eigen werking en de werking van andere organisaties. 
Aangezien er in andere aangrenzende buurten nauwelijks sociale organisaties gelegen waren, 
werden hier enkel organisaties met een werking in de Anneessenswijk betrokken. Inwoners van 
de Anneessenswijk werden in deze gesprekken als ‘gepercipieerde potentiële daders’ 
aangebracht.  

Medewerkers waren het erover eens dat homofobe denkbeelden een probleem waren bij hun 
doelpubliek, maar dachten niet dat homofoob geweld meer gepleegd werd door mensen van de 
Anneessenswijk dan door mensen uit andere populaire wijken. Geen enkele medewerker kende 
daders van homofoob geweld in de wijk, maar ze gingen er van uit dat er wel homofoob geweld 
gepleegd werd door mensen die tot hun doelpubliek behoorden. Homofoob geweld wordt door 
hen gezien als één van de verschijningsvormen van publiek geweld en wordt in de eerste plaats 
veroorzaakt door achterstelling.  

De meeste medewerkers vonden het moeilijk het over seksuele oriëntatie of seksualiteit te 
hebben, omdat zij niet genoeg kennis hadden over het onderwerp, omdat zij het binnen hun 
werking geen prioriteit vonden of omdat zij bang waren hun doelpubliek te verliezen. 
Participanten zeiden ook dat veel medewerkers van organisaties binnen de wijk er zelf 
homofobe denkbeelden op nahielden en dat zij eerst gevormd zouden moeten worden. De 
meeste sociaal werkers en preventiewerkers kenden geen inwoners van de wijk die openlijk 
homoseksueel waren, maar ze hadden bijna allemaal vermoedens van homoseksualiteit bij 
bepaalde mensen van hun doelgroep of bij collega’s. 

Benazir, sociaal werkster, 28 jaar: Et je lui ai expliqué « Ecoutez, j’travaille dans 
le quartier Anneessens où c’est très tabou la sexualité, où c’est clair et net que 
je ne parlerai jamais de ça avec les gens parce que ça sera mal vu ou je sais 
que si j’en parle ça se reflètera sur leurs parents. Ben directement, leurs 
parents ne voudront pas qu’ils viennent chez moi parce qu’ils vont penser que 
c’est une incitation de ma part à la sexualité pour enfants. (…)C’est vrai que je 
ne maîtrise pas le sujet déjà de un et de deux, je ne sais pas comment 

102 “De politie brengt tijdens haar vergaderingen verslag uit over de delicten en er was geen enkele aangifte 
van homofobie. Zij durven niet, soms wil dat ook zeggen dat men geconfronteerd wordt met de dader. Het is 
niet zoals in Amerika, dat ze je niet zien. Ze zien je en dan herkennen ze je en wat zal er daarna gebeuren? Het 
is zoals vrouwen, zij worden niet serieus genomen. Het is bovendien moeilijk beledigingen te bewijzen en 
getuigen te vinden. Terwijl er op de bashing-app van Outrage heel veel gevallen gemeld worden.” 
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l’amener de façon très subtile et de débattre de ça, tu vois. (…) J’ai toujours 
peur de les provoquer sans le vouloir, j’ai peur de produire un électrochoc, tu 
vois. Mais c’est un sujet que j’aimerais bien développer.103  

Julie, sociaal werkster, 32 jaar: Je n’ai rencontré personne qui m’a dit « Je suis 
dans la merde parce que je suis gay et que je n’ose pas le dire et que la pression 
sociale ». Voilà, je sais qu’il y en a mais on n'a jamais abordé la question 
encore. C'est vrai que quand moi, je suis arrivée, j'ai eu envie tout de suite de 
dire «Est-ce qu'on ne ferait pas de sensibilisation par rapport à la question de 
l'homosexualité comme on est juste à côté? » Que ça permettrait aussi aux 
associations de venir ici. Et on m'a tout de suite dit «Ouh, attends de travailler 
avec des animateurs, des travailleurs sociaux avant de pouvoir commencer à 
pouvoir travailler...»104 

André, preventiewerker, 53 jaar: Hier in de wijk heeft niemand iets gezien. Wat 
wel waar is, maar dat gaat niet over geweld, is dat het voor een jongere hier 
moeilijk is zich te outen. Wij kennen geen homoseksuele jongeren in de wijk of 
andere homoseksuele inwoners. Je denkt het wel van sommigen he; als je hen 
ziet lopen, maar het is niet zeker.  

Verschillende medewerkers gaven ook aan dat zij het in de context van homofoob geweld 
belangrijker vonden om te werken aan de sociale randvoorwaarden die maakten dat sommige 
jongeren homofoob geweld zouden plegen. Door onder andere een verbeterde huisvesting, een 
betere opvolging van jongeren op school en waardig werk zouden veel frustraties verdwijnen en 
zou het begrip voor de situatie van anderen groter worden. Op die manier zouden een aantal 
van de triggers voor het plegen van geweld die hierboven werden beschreven, weggewerkt 
worden. 

103 “En ik heb haar uitgelegd: ‘Luister, ik werk in de Anneessensbuurt waar seksualiteit taboe is, waar het 
klaar en duidelijk is dat ik daar nooit over zou praten met de mensen omdat dat slecht bekeken zou 
worden. Waar ik weet dat als ik erover zou praten dat zijn weerklank zou hebben bij de ouders. Hun ouders 
zouden niet meer willen dat zij kwamen want zij zouden denken dat ik de kinderen aanzet tot seksualiteit.’ 
Het is zo dat ik het onderwerp niet beheers, in de eerste plaats en in de tweede plaats weet ik niet hoe ik 
het onderwerp moet aanbrengen op een subtiele manier en erover te debatteren. Ik ben altijd bang hen te 
provoceren zonder het te willen, een elektroshock teweeg te brengen. Maar het is een onderwerp dat ik 
graag zou ontwikkelen.” 

104 “Ik ben niemand tegengekomen die mij gezegd heeft: ik zit in de shit omdat ik homo ben en ik durf het 
niet te zeggen door de sociale druk’. Voilà, ik weet dat er hier zijn maar die vraag is nog nooit aan bod 
gekomen. Het is waar dat ik, toen ik ben aangekomen zin had om meteen te zeggen ‘zouden we niets doen 
met sensibilisering rond homoseksualiteit, omdat we er juist naast liggen?’ Dat zou de holebi-verenigingen 
toelaten hierheen te komen. En ze hebben mij meteen gezegd: ‘Oei, werk dan eerst maar met de sociaal 
werkers, met de animatoren, voordat we daaraan kunnen werken.” 
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Participanten zeiden dat er te weinig diversiteit was binnen organisaties in de wijk, zowel wat 
etniciteit als gender betreft. Ze waren ervan overtuigd dat gemengde groepen met meisjes en 
jongens met verschillende etnische achtergronden, jongeren zouden leren omgaan met 
diversiteit en dat dit een eerste stap zou zijn in de aanvaarding van seksuele diversiteit. De strijd 
tegen seksisme wordt door verschillende medewerkers gezien als een eerste stap in de strijd 
tegen homofobie.  

Julie, sociaal werkster, 32 jaar: Quand tu vois, par exemple, ici, des associations 
qui travaillent en monoculture, mono-genre et il y a rarement des publics qui se 
mélangent. Tu vas voir les pauvres dans le Buurtwinkel. Tu vas voir les femmes à 
la Maison de Quartier des femmes. Tu vas voir les vieux à la Maison de Quartier 
Buanderie. Par exemple, les jeunes filles ici, on ne les voit pas. (…) Et donc, il y a 
comme ça des tranches d'âge ou des publics comme ça qu'on ne touche pas 
parce que c'est trop compliqué. Par exemple, dans le quartier on a un groupe de 
filles qui s'est constitué pour faire de la boxe pour filles. Ils sont à Saint-Gilles. 
Enfin, tu vois, c'est des questions où tu te dis... Parce que bon, trouver une salle 
pour les filles de la boxe, normalement, l'ensemble de partenaires devrait être 
content de se dire « On va tout faire pour que ces filles soient ici ». Elles n'y sont 
pas.105  

Een verbeterde mobiliteit van jongeren zou ertoe bijdragen dat jongeren meer ervaringen 
opdoen en zich minder hechten aan de eigen wijk, waardoor zij eraan gewend zouden worden 
‘verschil’ te zien en dat de neiging om het eigen ‘territorium’ te verdedigen kleiner zou worden. 
Het heeft geen zin aan symptoombestrijding te doen door jongeren van de straat te halen, er 
moet gewerkt worden aan de dieperliggende oorzaken van homofoob en ander publiek geweld. 

Julie, sociaal werkster, 32 jaar: C'est une identité mais c'est aussi une identité dans 
le sens qu'ils ont peur de sortir de là. Tu amènes un ket d'ici de l'autre côté du 
boulevard, il va être tout petit hein.106  

Mona, ex-inwoonster Anneessens, 42 jaar: C’est qu’on n’aime pas voir ces 
jeunes-là, comme les sdf, parce que ça renvoie l’échec de la société. Ils font la 
prévention pour qu’ils ne soient pas visibles, les renvoyer à l’école. Par exemple 

105 “Als je kijkt, bijvoorbeeld, naar de organisaties hier die werken met één cultuur, één gender en dat de 
verschillende publieken zich zelden mengen. Je gaat de armen zien in de Buurtwinkel, de vrouwen in het 
vrouwenbuurthuis. Bijvoorbeeld jonge meisjes zie je niet hier. En er zijn leeftijdsgroepen die wij niet 
bereiken omdat het te moeilijk is. Er is bijvoorbeeld een groep meisjes hier in de wijk die boksles volgen. Zij 
zijn in Sint-Gillis. Zie je, dat zijn kwesties waarbij je tegen jezelf zegt… Omdat, een zaal vinden voor de 
meisjes van de boks, normaalgezien zouden de partners klaarstaan om te zeggen: ‘Wij gaan er alles aan 
doen zodat de meisjes hier kunnen zijn’. Ze zijn er niet.”  

106 “Het is een identiteit maar ook een identiteit in die zin dat ze bang zijn om er buiten te komen. Je neemt 
een ket van hier mee naar de overkant van de Anspachlaan, en hij wordt zo klein.”  
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suite à Joe Van Holsbeek, pour rassurer la population, ils ont fait de la pression 
à travailler le décrochage scolaire.107  

Clément, sociaal werker, 40 jaar: C’est la différence : homo, noir ou fille. Ce qui 
ne rentre pas dans mon image de normal, je rejette. C’est la crise, la peur, le 
repli sur soi, entre autre des familles qui sont dans une situation économique 
difficile. Et tout passage à l’acte est un manque de filtre éducationnel. L’idée de 
ne pas blesser l’autre, pace que tu sais que c’est mal, l’acceptation de l’autre, 
c’est une notion qu’on apprend par des occasions d’expérimenter des choses, 
par l’opportunité d’échange. Et l’idéologie ou les religions peuvent bloquer ce 
filtre éducationnel. Parce que, dans le Manif pour Tous, il y avait des blancs, des 
universitaires, ce n’était pas des gens non éduqués en général.108  

De rol van politieke organisatie 

De verbetering van LGBT-rechten in België en ingrepen van de lokale politiek in de holebi-buurt 
hebben er volgens participanten toe bijgedragen dat de zichtbaarheid van de holebi-
gemeenschap in de publieke ruimte is toegenomen. Deze zichtbaarheid draagt bij tot conflicten 
in de publieke ruimte.  

Cathérine, lesbische vrouw, 41 jaar: C’est bien de faire des lois, mais il faut 
accompagner ces lois. Tu appliques une loi, tu dis « Voilà, à partir de demain, 
c’est comme ça. » Les homosexuels peuvent se marier, les homosexuels peuvent 
avoir des enfants, ils peuvent adopter, ils peuvent tout ce que tu veux. C’est 
bien, on peut le faire, c’est logique. On peut enfin faire, on s’est battu, combien 
d’années pour obtenir ce droit ? Mais si ton voisin direct, lui, il ne t’aime pas, 
c’est là où tu souffres hein. Parce que les hommes politiques, eux, ils ne vivent 
pas le problème. Ils ne sont pas là avec nous. Ils ne vivent pas au quotidien les 

107 “Het is dat we er niet van houden die jongeren te zien, zoals de daklozen, dat laat het falen van de 
samenleving zien. Ze doen aan preventie zodat ze niet zichtbaar zouden zijn, ze terugsturen naar school. 
Bijvoorbeeld na Joe Van Holsbeek hebben ze druk uitgeoefend om aan de schooluitval te werken.” 

108 “Het is het verschil: homo, zwart of meisje. Wat niet past in mijn beeld van wat normaal is, verwerp ik. 
Het is de crisis, de angst, het terugplooien op zichzelf, onder andere door families die in een moeilijke 
economische situatie zitten. En elke toevlucht tot geweld is een gebrek aan opvoedende filter. Het idee van 
de ander niet te kwetsen, omdat je weet dat het slecht is, de aanvaarding van de ander, dat is een notie die 
wij leren door gelegenheden om dingen uit te proberen, door de kans van uitwisseling. En de ideologie of 
religies blokkeren deze filter van de opvoeding. Omdat, in de Manif pour tous waren er blanken, 
universitairen, over het algemeen waren het geen laaggeschoolden.” 
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agressions qu’on subit. Les menaces de mort, les coups qu’on reçoit, les insultes, 
la discrimination.109 

Dat een aantal politici openlijk homoseksueel zijn, wordt als een grote steun en een wapen in 
de strijd tegen homofoob geweld ervaren. 

Participanten vonden dat scholen bijdroegen tot homofoob geweld doordat zij ongelijkheid 
versterken in plaats van deze te verminderen. Jongeren die beginnen met een achterstand, 
geraken steeds meer achterop. Het spijbelgedrag van deze jongeren, de grote werkloosheid van 
laagopgeleide jongeren en frustraties omwille van hun situatie van achterstelling, worden 
gezien als elementen in de context die homofoob geweld bevorderen.  

Mona, ex-inwoonster Anneessens, 42 jaar: Les écoles, pour l’inégalité du 
système, la Belgique francophone et néerlandophone sont sur la dernière place. 
Quand ils continuent avec le système du ‘marché scolaire’, avec la concurrence, 
ça ne marchera pas. Il y a toujours le poids des P.O. (pouvoirs organisateurs) sur 
les écoles. La pédagogie et le réussi des élèves ne sont pas priorité. Je suis 
optimiste parce que c’est tellement mauvais qu’ils doivent bouger, mais 
entretemps…110  

Participanten vonden dat scholen een belangrijke opvoedende rol hadden en dat zij een 
belangrijke rol speelden in het in stand houden of doorbreken van traditionele 
genderrolverwachtingen. Dat scholen en individuele leerkrachten zelf beslissen of en op welke 
manier zij het hebben over genderthema’s en seksuele diversiteit, wordt gezien als een gemiste 
kans van het beleid. Dat leerkrachten dikwijls niet de juiste ondersteuning vinden om het te 
hebben over deze thema’s, wordt geweten aan het beleid van de school, het onderwijssysteem 
en de werking van de LGBT-sector.  

109 “Het is goed wetten te maken maar je moet ze begeleiden. Je past een wet toe en je zegt: ‘Voilà, vanaf 
morgen is het zo.’ Homoseksuelen mogen trouwen, homoseksuelen mogen kinderen hebben, ze mogen 
adopteren, ze mogen alles wat je wilt. Dat is goed, dat kan men doen, het is logisch. Wij kunnen eindelijk, 
hoeveel jaren hebben wij gevochten om dat recht te bekomen? Maar als je directe buur je niet graag ziet, 
dat is de situatie waarin jij afziet. Want de politieke mannen maken dat probleem niet mee. Ze zijn niet bij 
ons op dat moment. Zij maken niet elke dag de agressies mee die wij ondergaan. De doodsbedreigingen, de 
slagen die wij krijgen, de beledigingen, de discriminatie.”  

110 “De scholen, zowel Franstalig als Nederlandstalig België staan op de laatste plaats voor ongelijkheid in 
het schoolsysteem. Zo lang ze voortgaan met dit systeem van vermarkting van scholen, met concurrentie, 
zal het niet beteren. Er is altijd het gewicht van de organiserende machten op de scholen. Pedagogie en het 
welslagen van leerlingen zijn niet prioritair. Ik ben optimistisch omdat het zo slecht is dat ze wel moeten 
bewegen, maar ondertussen…” 
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Zij hebben echt negatieve ideeën over homoseksualiteit. Ze zien het zoals wij 
pedofilie of bestialiteit zien. Het is moeilijk om het hen uit te leggen, want 
rationele argumenten werken niet bij hen. Ik gaf eens les over de Holocaust en 
er was een Poolse leerling die openlijk zei dat hij het eens was met de uitroeiing 
van Joden en homoseksuelen. Een Afrikaanse jongen schreef op zijn examen dat 
het spijtig was voor de Joden maar dat de homoseksuelen het verdienden. En nu 
zijn er verschillende holebi-oirganisaties waar ik vroeger een beroep op deed 
die niet meer naar scholen komen. Zij zeggen dat het leerlingen blijkbaar enkel 
de kans geeft om negatieve ideeën te verspreiden. En dat het dikwijls een 
pijnlijke ervaring is. Het leerplan zegt enkel dat we het over liefde moeten 
hebben of zoiets. 

Niet enkel leerkrachten, maar ook werknemers van andere publieke diensten zouden volgens 
participanten systematisch vorming moeten krijgen over seksuele diversiteit. Op die manier zou 
homofoob geweld door publieke diensten verminderen.  

Cathérine, lesbische vrouw, 41 jaar: Il y a plein de formations pour les 
fonctionnaires, oui. Il y a l’accueil du citoyen, on t’apprend à gérer le stress, à 
gérer l’agression verbale mais les différences, la gestion des différences, non. 
Ça n’existe pas. Toute personne homosexuelle, homme ou femme, toute 
personne transsexuelle qui vient au guichet, elle est… Ils se moquent d’elle, ils la 
critiquent, ils l’humilient.111  

In de context van homofoob geweld in de publieke ruimte wordt vanzelfsprekend dikwijls over 
de rol van de politie gesproken. De aanwezigheid van politie in het algemeen verhoogde het 
veiligheidsgevoel van participanten met betrekking tot homofoob geweld. Ook verschillende 
participanten die negatieve ervaringen hadden met de politie voelden zich veiliger voor 
homofoob geweld op plaatsen waar politie aanwezig was maar hun vertrouwen in een holebi-
vriendelijke houding van de politie was klein. Gemediatiseerde verhalen van participanten die 
negatieve ervaringen hadden gehad met de politie bij hun tussenkomst in een homofoob 
incident werden meestal in twijfel getrokken door andere participanten. Het vertrouwen was 
bijzonder groot wat betreft de politie die verantwoordelijk is voor het centrum van Brussel, die 
haar commissariaat heeft in de Kolenmarktstraat zelf. Participanten beschouwden dit als ‘hun 
commissariaat’, waar agenten gesensibiliseerd waren doordat zij de holebi-buurt kenden en 
doordat zij vormingen hadden gekregen. Participanten die op de hoogte waren van het feit dat 
de nabijheidspolitie in het commissariaat om 22u afgelost wordt door een wachtdienst voor de 
hele politiezone, zagen dit als een deel van de verklaring voor homofoob politiegeweld of een 

111 “Er zijn allerhande opleidingen voor functionarissen, ja. Er is burgeronthaal, ze leren je met stress om te 
gaan, met verbale stress. Maar het omgaan met diversiteit en verschil, nee. Dat bestaat niet. Elke 
homoseksuele persoon, man of vrouw, elke transseksueel die aan het loket komt. Er wordt mee gelachen; 
zij wordt bekritiseerd en vernederd.” 
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negatieve tussenkomst van de politie bij homofoob geweld. De meeste participanten vonden 
niet dat er meer repressie moest komen, maar dat er moest ingezet worden op preventie. Zij 
vonden het belangrijk dat de agenten gesensibiliseerd werden en op een andere manier 
aanwezig waren. Als de wijkagenten meer gekend zouden zijn door handelaars, bezoekers en 
bewoners in de holebi-buurt en er ook ’s nachts meer preventief gewerkt zou worden, zou veel 
geweld voorkomen worden en zouden mensen sneller geneigd zijn geweld te melden bij de 
politie. Negatieve ervaringen met de tussenkomst van politie bij homofoob geweld worden 
door participanten ook in verband gebracht met homofobe denkbeelden, onervarenheid, een 
gebrek aan kennis van de Brusselse context en demotivering. De politie zou er daarom ook voor 
moeten zorgen dat de werkomstandigheden in Brussel aantrekkelijker zijn, dat meer 
Brusselaars bij de Brusselse politie gaan en dat meer ervaren agenten die Brussel kennen, ook in 
Brussel blijven. 

Edgar, eigenaar gay-bar, 49 jaar: La Ville et la police ne sont pas dans la même 
ligne. La ville veut avancer d’une manière que la police n’aime pas vraiment, je 
crois. Je pense que la police, c’est les horaires et le stress. L’insulte de ‘sale pédé’ 
en générale, je ne sais pas si c’est vraiment homophobe ? Mais ce qu’il faut, 
aussi pour la police, c’est l’éducation à la différence. Et ce qui serait bien aussi, 
c’est d’avoir des patrouilles régulières dans la rue ici. Préventif. Qu’on sait 
qu’ils sont là si on a un problème. Et ça serait bien de reconnaître leurs visages. 
Mais je pense qu’il y a beaucoup de roulement. Et ils ne sont pas de Bruxelles, 
ne connaissent pas la ville, ne se sentent pas du quartier.112  

Arnaud, ex-portier gay-bar, 45 jaar: Moi j'ai plus l'impression que c'est une 
violence de nuit, à Bruxelles. La nuit il y a très peu de policiers, il n’y a pas de 
surveillance... Je pense que l’idée que le commissariat est juste là, que c'est 
visible, on voit qu'ils sont là. Donc on a le sentiment de sécurité mais dès qu'on 
a agressé, on sait qu’ils ne viennent pas donc. On a le double sentiment.113 

Gorik, homoman, 36 jaar: Ma die wijkagenten, meestal zijn die wel oké. Ze 
zouden der wa meer op de fiets moeten zetten, die zijn veele mobieler. Veel 

112 “De Stad en de politie zitten niet op dezelfde golflengte. De Stad wil vooruit op een manier die de politie 
niet echt graag wil, denk ik. Ik denk dat de politie, het zijn de uren, de stress. De belediging ‘vuile homo’ in 
het algemeen, ik weet niet of dat nu echt homofoob is? Maar wat er moet gebeuren, ook voor de politie, 
is dat zij opgeleid worden over diversiteit. En wat ook goed zou zijn, is regelmatige patrouilles in de straat 
hier. Preventief. Dat men weet dat zij er zijn als er iets gebeurt. En het zou goed zijn hun gezichten te 
kennen. Maar ik denk dat er ook een groot verloop is. En zij zijn niet van Brussel, kennen de stad niet, 
voelen zich niet van de wijk.” 

113 “Ik heb meer het gevoel dat het nachtgeweld is in Brussel. ’s Nachts is er heel weinig politie, er is geen 
bewaking. Ik denk dat het idee dat het commissariaat hier om de hoek is, dat het zichtbaar is, dat we zien 
dat ze er zijn maakt dat er een veiligheidsgevoel is. Maar wanneer wij echt worden aangevallen, weten we 
dat zij niet komen, dus hebben wij een dubbel gevoel.”  
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meer politie op de fiets, da zou eigenlijk nodig zijn. Die hebben bovendien ook 
meestal nen hele schone poep, da siert de stad. Die zijn mobieler hé, en die zijn 
sneller ter plaatse. Die horen en zien ook wat da der gebeurt op straat. Iemand 
die zo, ne politie die in een auto of een combi rondrijdt, die ziet of hoort ni wat 
gebeurt er, wat er gebeurt op het trottoir. In kleinere dorpen en buitenwijken 
enzo is dat anders. Maar ik ken, mijn wijkagent ken ik ni. Zelfs ni bij naam ofzo. 

Serge, homoman, 33 jaar: Le problème, c’est Bruxelles aussi, ce sont des jeunes 
flics, ce sont de petits flics qui sortent de l’école, qui ont 22 ans, qui viennent 
de Tubize, de Jemappes, qui font l’école de police, qui se trouvent balancés en 
centre-ville alors qu’il y a énormément de problèmes de toutes sortes, aussi bien 
de drogue que d’homophobie, que de prostitution, que de vols, que de 
l’alcoolisme, que de sans-papiers. Je veux dire, bon, il y a toutes sortes de 
problématiques dans le centre-ville et ces gaillards, ils sont là, on les balance à 
peine sans expérience…114  

Edgar, eigenaar gay-bar, 49 jaar: Ça dépend de qui bien sûr, mais parfois, la 
mentalité quand ils interviennent… Je pense qu’il y a beaucoup de flics 
démotivés. Ils ne trouvent pas de flics qui veulent travailler à Bruxelles en 
fait. Ils ont des horaires pas possibles, et ça joue sur les nerves.115 

De initiatieven van de overheid die volgens participanten werden genomen naar aanleiding van 
berichten over homofoob geweld werden meestal positief geëvalueerd. Participanten vinden 
het positief dat er politieke aandacht is voor de problematiek. Een aantal initiatieven werd in 
twijfel getrokken omdat de participanten er niets van zagen op het terrein of de 
uitvoerbaarheid ervan betwijfelden. De Meld Geweld campagne werd positief bekeken omdat 
zij ook seksistisch en racistisch geweld betrok; de opleidingen voor de politie gaven 
participanten een groter vertrouwen in de politie en droegen bij tot een groter 
veiligheidsgevoel op plaatsen waar politie aanwezig was. De GAS-boetes voor homofoob geweld 
zouden slecht toe te passen zijn in de praktijk. Wat de vormingen voor de politie of het 
Nationaal Actieplan tegen homofobie en transfobie inhielden, wisten maar enkelen. Ook de 

114 “Het probleem in Brussel is ok dat het jonge flikken zijn, kleine flikjes die net van de schoolbanken 
komen, die 22 jaar zijn, die uit Tubize komen, uit Jemappes, die politieschool doen en dan plots in het 
stadscentrum belanden, waar er allerlei problemen zijn, zowel wat betreft drugs als homofobie, 
alcoholisme, diefstal en sans-papiers. Ik wil zeggen dat er allerhande problematieken zijn in het 
stadscentrum en die jonge snaken zijn daar en worden er bijna zonder ervaring gewoon midden in 
gesmeten.”  

115 “Het hangt er natuurlijk vanaf wie, maar de mentaliteit als ze tussenkomen is soms… Ik denk dat er veel 
gedemotiveerde flikken zijn. Ze vinden in feite geen flikken die in Brussel willen werken. Ze hebben 
onmogelijke uurroosters en dat werkt op de zenuwen.” 
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LGBT-referentiepersoon bij de lokale politie was voor de meeste mensen op het terrein 
onbekend.  

Agnès, lesbische vrouw, 32 jaar: Il y a eu deux jeunes filles qui ont été agressées 
sur le boulevard et puis je sais qu’à Fontainas-même, je suppose que t’es au 
courant. Je sais que le bourgmestre à ce moment-là avait fait une réunion 
exceptionnelle. Autour de l’insécurité. Mais bon, voilà, c’était l’annonce qu’il 
allait faire, c’est-à-dire qu’à partir de juillet, je pense, il allait y avoir les SAC 
(sanctions administratifs communales). Voir si les homosexuels pouvaient voir 
la carte d’identité de leur agresseur, allait pouvoir porter plainte et demander 
que voilà, celui qui agresse ait une amande de 250 euros.116  

Peter, LGBT-sector, 37 jaar: Er is een referentie- politie- ambtenaar voor LGBT 
zaken op het commissariaat hier, maar die heb ik toevallig ontmoet omdat wij 
vormingen geven. Ja, je zou toch denken dat dat het eerste is dat zij hier zou 
doen, haar kop eens binnensteken. En dan zegt ze: ‘Ja, ik ben wel nog maar zes 
maanden bezig hier’. Dat is toch al even. Nu, dat wil niet zeggen dat zij van 
slechte wil is; de organisatiestructuur van de politie is zo ondoorzichtig, je kan 
niet weten of zij daar nu uren voor vrijgesteld wordt of dat zij het erbij moet 
nemen naast vijftien andere taken. 

Gorik, homoman, 36 jaar: Volgens wat da ik heb begrepen is dat die referentie 
bij de politie meer, is da meer ne liaison voor alle gay-zaken. Maar der wordt 
heel weinig reclame voor gemaakt. Ja, de meeste mensen zullen da ni eens 
weten dat er zo ne liaison is. En als die der echt is voor de mensen, direct, dan 
moet daar echt wel meer voor gedaan worden. Om da meer in beeld te 
brengen. Een affichke! Hallo ik ben blablabla, ik ben… Ja, ik hoop dat het geen 
poze is, ge weet wel, da ze gewoon van oké we hebben der iemand opgezet op 
die post maar er wordt voor de rest weinig mee gedaan. 

Wouter, LGBT-sector, 37 jaar: Er worden nu veel meer rapporteringen gedaan 
bij de politie. Veel meer dan vroeger. En da's nog maar het tipje van de ijsberg. 
Ook door het feit da Rainbow Cops zijn er, der worden die opleidingen gegeven, 
vrijwillige opleidingen. Dus de homo's krijgen meer en meer het gevoel van we 
kunnen echt wel bij de politie terecht om, voor zo'n problemen. 

Laurent, homoman, 48 jaar: La police du centre est fort sensibilisée parce qu’ils 
reçoivent aussi des formations. Mais ce n’est pas comme à Liège ou il y a un 

116 “Er zijn de twee jonge meisjes geweest die werden aangevallen op de Anspachlaan en dan in de 
Fontainas, ik ga er van uit dat je op de hoogte bent. Ik weet dat de burgemeester op dat moment een 
uitzonderlijke vergadering heeft georganiseerd over onveiligheid. Maar eigenlijk was het de aankondiging 
dat er vanaf juli gemeentelijke administratieve sancties voor zouden komen. Eens kijken of de holebi’s de 
identiteitskaart van de dader konden zien, aangifte zouden doen en vragen dat de dader een boete van 250 
euro zou betalen.” 
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homme et une dame de la police qui sont spécialisés et vont dans les bars, 
pendant la nuit.117 

Participanten vermelden het integratiebeleid, het asielbeleid, de migratiegeschiedenis in België, 
de aanpak van de economische crisis en de Belgische politieke cultuur als elementen die de 
context van homofoob geweld scheppen. 

De migratiegeschiedenis van ouders en grootouders van Belgen met Marokkaanse achtergrond 
wordt gezien als een belangrijke oorzaak voor de socio-economische achterstelling van een 
groot deel van deze gemeenschap en indirect voor het in stand houden van conservatieve 
ideeën met betrekking tot gender en seksualiteit. Een gebrekkig integratiebeleid, nu en in het 
verleden, zorgt er mee voor dat generatie na generatie in een positie van achterstelling blijven 
leven en moeilijk aansluiting vinden bij de Belgische samenleving. 

Bart, werkt in holebi-buurt, 53 jaar: Dus een stuk die met de expo ’58 is 
gekomen vanuit de Maghreb. En dan is er met de metrowerken toch hier in 
Brussel ook een heel pak Maghrebijnen gekomen in de jaren 70 hé. Werk 
gedaan in de metro, geen ander werk gevonden, of een stukje hier en een 
stukje daar. Die zijn heel erg bedreigd geweest denk ik door de influx bij het 
ineenstorten van de muur. Heel de bouwsector werd overgenomen door de 
Polen, heel de kuissector werd overgenomen door Poolse madammen. Op da 
moment was het toch ook vrij gemakkelijk om te doppen. Hé. En te blijven 
doppen. (…) En tegelijkertijd krijgt ge ook een enorme 
consumptiemaatschappij, een wegwerpmaatschappij, die parallel loopt met 
de ontwikkeling van die high-tech maatschappij. Waar da een heel pak 
mensen ni kunnen volgen.  Alé, bronnen genoeg om te zeggen van mensen 
lopen met frustraties rond en willen die ergens kwijt. 

Hakim, homoman, 32 jaar: Pour moi c’est l’histoire des familles qui viennent des 
régions pauvres. Le plus important, c’est d’avoir à manger. Tu ne peux pas avoir 
des émotions. Alors c’est une histoire de classe sociale et d’histoire 
d’immigration. Beaucoup d’entre eux n’ont pas voulu quitter le pays mais l’ont 
fait pour donner une meilleure vie aux enfants. Il n’y avait pas ces problèmes de 
homophobie avec eux parce qu’ils ne parlaient pas la langue, ils restaient entre 
eux. Mais les jeunes, ils sont chez eux ici, ils ont un autre regard. Je réponds à 

117 “De politie hier in het centrum is sterk gesensibiliseerd omdat zij ook opleidingen krijgen. Maar het is 
niet zoals in Luik waar er een vrouw en een man van de politie gespecialiseerd zijn en binnengaan in de 
bars tijdens de nacht.” 
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mon collègue qui fait des remarques racistes ‘oui, ils avaient besoin de nos 
parents pour travailler et puis ça a fait des enfants, voilà, on est là.’118  

Wim, sociaal werker, 31 jaar: Primo-arrivants hebben meer hoop en een 
positiever beeld van de Westerse samenleving. De zoveelste generatie, hier 
Marokkanen, zijn teleurgesteld, zij hebben geen hoop meer. Zij zeggen ‘fuck 
Actiris’, ‘fuck de school’. De sans papiers veroorzaken overlast door 
dronkenschap en doordat zij buiten slapen maar het zijn geen drugsdealers, 
toch niet als zij hier net zijn aangekomen. Ze weten ook waar de Westerse 
samenleving voor staat en gaan niet meteen een positie aannemen tegenover 
homo’s van ‘dit is ons territorium’ want zij bevinden zich zelf op een nieuw 
territorium, zij kunnen dat nog niet claimen. 

Adel, Algerijnse homoman,30 jaar: Ceux qui sont nés ici, première, deuxième 
génération, sont beaucoup plus rigides par rapport à ces valeurs-là. Ils sont 
venus dans les années ‘60 – ‘70. Nous, dans le pays, on a poursuivi notre 
évolution sur les différents thèmes et tout. Et eux, ils sont restés bloqués là-
dessus. Ils étaient certains de pouvoir retourner au pays, faire de l’argent et 
retourner au pays. Mais après, ils ont eu des enfants et ils ont appris tout à 
leurs enfants de manière de ne pas oublier leur identité. Et puis aussi, à 
l’époque, toutes les discriminations qu’il y avait. (…) Si tu rencontrais à mon 
papa ici tu verras clairement la différence entre les deux.119  

Bart, werkt in holebi-buurt, 53 jaar: Als er krachten zijn van buiten de groep; dat 
ze geen werk krijgen, als er talen opstaan in de sollicitatiebrief, zelfs al zijn ze 
milieu burgerlijk ingenieur. Hé. Als er daar krachten van buitenaf zijn om u in 
die groep te duwen en tegelijkertijd de krachten in de groep zijn om u in uw 
groep te houden en die groep nog maar zwart-witter af te tekenen ten opzichte 
van de maatschappij, de anderen. 

118 “Voor mij is het de geschiedenis van mensen die uit arme regio’s komen. Het belangrijkste is te eten te 
hebben. Je mag geen emoties hebben. Dus het is een verhaal van sociale klasse en van 
migratiegeschiedenis. Veel onder hen wilden het land niet verlaten maar hebben het gedaan om hun 
kinderen een betere toekomst te geven. Met hen waren er geen problemen van homofobie omdat zij de 
taal niet kenden en bij elkaar bleven. Maar de jongeren zijn hier thuis, zij hebben een andere kijk. Ik 
antwoord mijn collega die racistische opmerkingen maakt: ‘Ja, onze ouders hadden ze nodig om te werken 
en vervolgens heeft dat kinderen gemaakt, voilà, en hier zijn we dan.’” 

119 “Zij die hier geboren zijn, eerste tweede generatie, zijn veel strikter wat betreft die waarden. Zij zijn in 
de jaren zestig-zeventig hierheen gekomen, terwijl wij, in de landen, onze evolutie hebben voortgezet wat 
betreft verschillende onderwerpen. En bij hen werd dat geblokkeerd. Zij waren er zeker van te kunnen 
terugkeren, geld te verdienen en terug te keren naar het land. Maar dan hebben zij kinderen gekregen en 
zij hebben hun kinderen aangeleerd hun identiteit niet te vergeten. En daarna, alle discriminaties hier. Als 
je mijn vader zou ontmoeten, zou je duidelijk het verschil zien tussen de twee.” 
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De twee participanten in asielprocedure voelden zich een slachtoffer van de Belgische staat, 
omdat deze hen enkel geloofde als zij hun homoseksualiteit beleefden op een manier die voor 
het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen herkenbaar was. Dit kan gezien 
worden als een vorm van homofobie omdat het op basis van stereotypen rond 
homoseksualiteit beslist of mensen al dan niet erkend worden als vluchteling en omdat het 
door asielzoekers dikwijls ervaren wordt als een vorm van secundaire victimisering. Ook de 
moeite die asielzoekers doen om hun homoseksualiteit te bewijzen, gaat dikwijls gepaard met 
angsten en negatieve ervaringen: binnen het milieu worden zij soms benaderd als prostitués, 
organisaties zien hen al snel als ‘valse’ homo’s en zijzelf voelen zich dikwijls ook niet thuis in een 
omgeving die gericht is op outing en een uitgaanscultuur die typisch Westers is. Bovendien kost 
een avond in de holebi-buurt veel geld.  

Aziz, Mauritaanse homoman, 28 jaar: In mijn land hoor ik er niet bij omdat ik 
homo ben en hier omdat ze niet geloven dat ik homo ben. Ik kom uit een cultuur 
waar homoseksualiteit dégulas is. Dan ga je dat niet tonen en daar niet over 
spreken. Ik heb een vriend die ook in Jemelle zat. Ik weet dat hij homo is omdat 
ik hem op een lijst van de MAC zag staan, maar we spreken er niet over. Ik wil 
hem niet generen. Dat is zijn privacy. Ik ken alle organisaties en ben daar veel 
geweest toen mijn asielaanvraag nog liep, maar dat heeft niet kunnen helpen. 
Zolang ik in deze situatie zit, ga ik niet uitgaan of een partner zoeken, ik heb 
daar trouwens ook geen geld voor. 

De falende integratie van verschillende groepen in de Belgische samenleving heeft volgens 
verschillende participanten ook te maken met een Belgische politieke cultuur en staatsstructuur 
die doordrongen is van communautarisme. Het Britse model - waar volgens participanten 
integratie wordt bereikt door respect voor diversiteit - wordt vaak aangehaald als 
tegenvoorbeeld.  

Ahmed, LGBT-sector, 30 jaar: Il y a pleine de jeunes ici qui s’identifient comme 
Marocain. Ça donne déjà une image sur le fait qu’ils leurs ont toujours inculqué 
que ‘tu es Marocain’ Tu dois être comme ça. Et en fait, à l’école aussi on 
acquiert des valeurs Belges, chrétien ou libre, mais on ne retrouve pas ça par 
contre en France. Mais ici, déjà la structure communautaire, le régime Belge; 
Wallon, Flamand et autre, renforce le communautarisme dans les 
communautés, ce qui renforce aussi l’idée de garder ces valeurs-là… (…) C’est 
aussi un peu ce qu’on nous apprend en Belgique dès qu’on arrive. Donc, c’est 
francophone entre francophone, néerlandophone entre néerlandophones, peu 
de mixité. Malheureusement c’est comme ça. Je pense qu’on a la chance d’être 
à Bruxelles et de pouvoir communiquer dans plusieurs langues et c’est très 
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varié, on n’est pas limité à parler juste en Flamand parce que, ou juste en 
Français…120 

Cathérine, lesbische vrouw, 41 jaar: Ici la burqa est interdite, hein, le voile 
intégral est interdit. En Angleterre, il est accepté. Tu vois, chacun fait ce qu’il 
veut. Le seul endroit où elles doivent l’enlever, c’est quand elles vont dans un 
endroit public, quand elles doivent s’identifier devant la police ou devant la 
commune et voilà, des choses officielles. Et elles le font de bonne grâce. Elles ne 
s’opposent pas à ce fait et leur mari ne fait pas la guerre. Par contre, regarde 
ici, à Molenbeek, justement. Quand il y a eu des émeutes l’année passée parce 
que la femme avait refusé de s’identifier, ben voilà.121 

Lionel, Congolese homoman, 19 jaar: Il y a du racisme des Marocains envers les 
noirs en générale. A porte de Namur, tu n’as pas ça, mais ils sont contre les 
gays. Mais à porte de Namur je me sens encore plus en sécurité. Je peux me faire 
insulter mais ils ne vont pas m’agresser parce que peut-être il y a d’autres gays qui 
vont me défendre. Les noirs ont beaucoup plus peur, ils vont moins vite être 
violents. Ils ont plus peur de la police.122  

Het inzetten op de eigen waarden, zowel binnen etnisch-culturele minderheden als binnen 
andere gemeenschappen in de samenleving, wordt door sommige participanten gezien als een 
symptoom van een maatschappij in crisis en een teken van machteloosheid.  

Cathérine, lesbische vrouw, 41 jaar: C'est la politique d'intégration qui doit 
changer. (…) Mais la politique ne veut pas vraiment, parce qu'ils gagnent avec 
ça. Le temps qu'il y a des disputes entre communautés, ça les arrange, parce 

120 “Er zijn veel jongeren hier die zich als Marokkaan identificeren. Dat geeft al een beeld van hoe hen 
ingepeperd werd: ‘Jij bent een Marokkaan en jij moet zo en zo zijn’. Ook op school geven ze waarden mee. 
Zij krijgen Belgische waarden mee, christelijke of vrije. Zoiets kom je niet tegen in Frankrijk. Maar hier, 
gewoon al de communautaire structuur, het Belgische regime, Waals, Vlaams en andere, dat versterkt het 
idee om de eigen waarden te behouden. Het is ook wat men ons leert als wij hier aankomen. Het zijn 
Franstaligen onder Franstaligen, Nederlandstaligen onder Nederlandstaligen, weinig diversiteit. Spijtig 
genoeg zit het zo. Voor mij is het een kans om in Brussel te zijn en in verschillende talen te kunnen 
communiceren en het is heel gevarieerd, wij zijn niet beperkt tot het Vlaams of het Frans.” 

121 “Hier is de burqa verboden he, de volledige sluier is verboden. In Engeland wordt die aanvaard. Iedereen 
doet wat hij wil. De enige plaats waar ze hem moeten afdoen is als zij zich moeten identificeren voor de 
politie of de gemeente, voor officiële dingen. En zij doen dat zonder problemen. Zij verzetten zich er niet 
tegen en hun man maakt er ook geen oorlog van. Hier, in Molenbeek daarentegen, herinner je je de rellen 
vorig jaar omdat die vrouw geweigerd had zich te identificeren?”  

122 “Er is racisme van de Marokkanen tegen de zwarten in het algemeen. Aan de Naamsepoort heb je dat niet, 
maar er is wel homofobie. Maar aan de Naamsepoort voel ik mij wel veiliger. Ik kan beledigd worden maar zij 
gaan mij niet aanvallen omdat er misschien andere homo’s zijn die mij zouden kunnen verdedigen. Zwarten 
hebben meer schrik, ze zullen minder snel gewelddadig zijn. Zij zijn bang van de politie.” 
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que ils peuvent faire ce qu'ils veulent, remplir ses poches, on ne les regarde pas. 
Une fois que les communautés se mettent ensemble, ça pourrait changer. Et 
les medias ne font que nourrir la haine. Tout le monde critique l'autre, ils 
mettent des trucs dans les média qui nourrissent la peur, nourrir la peur des 
petits pour obtenir leur avantage.123  

Clément, sociaal werker, 40 jaar: C’est une certaine éducation que vont donner 
les pères qui ont perdu en fait le bâton de l’éducation. Les finances, c’est le 
CPAS, l’éducation, c’est l’école. Ce qu’il reste c’est de transmettre les valeurs, 
c’est plus facile. (…)  C’est le seul pouvoir qui reste. Et la société en crise, elle 
fait la même chose. Quand il n’y a pas d’argent extra pour donner des vraies 
solutions pour les écoles dans les quartiers défavorisés. Des moyens pour 
donner plus d’espace pour eux qui en ont besoin. Dans les années ‘80 il y avait. 
Maintenant, il n’y a pas de débat sur l’éducation ou le travail, mais sur les 
valeurs. Comme il n’y a pas d’argent pour la justice sociale, ils jouent sur le 
champ idéologique, de culpabilité et d’arrogance, de l’anti discrimination, des 
valeurs. L’homophobie et le racisme, c’est typique pour les moments de crise. 
C’est la peur de l’autre, peur pour ne pas avoir à manger, le besoin de se 
protéger.124  

De aanpak van de economische crisis, waarbij volgens participanten besparingsmaatregelen 
getroffen werden die vooral de mensen aan de onderkant van de samenleving treffen, versterkt 
een aantal sociale randvoorwaarden waarbinnen homofoob geweld kan ontwikkelen. In dit 
kader werden onder andere de beperkingen op werkloosheidsuitkeringen en het intrekken van 
kindergeld bij spijbelende jongeren vernoemd.  

123 “Het is het integratiebeleid dat moet veranderen. Maar de politiek wil dat niet echt omdat ze erbij 
winnen. Zo lang er conflicten zijn tussen de gemeenschappen komt dat hen goed uit omdat zij kunnen 
doen wat zij willen, hun zakken vullen, men kijkt toch niet naar hen. Maar eens de gemeenschappen 
samen zouden werken zou dat kunnen veranderen. En de media doen niets dan haat zaaien. Iedereen 
bekritiseert de andere, ze zetten dingen in de media die de angst voeden, de angst van de kleine man om 
hun voordeel eruit te halen.” 

124 “Het is een soort opvoeding door vaders die de stok van de opvoeding verloren hebben. Geld komt van 
het OCMW, de opvoeding gebeurt op school. Wat rest is het doorgeven van waarden, dat is gemakkelijker. 
Het is de enige macht die overblijft. En een samenleving in crisis doet precies hetzelfde. Als er geen geld is 
om echte oplossingen aan te bieden voor de scholen in de achtergestelde wijken, middelen om meer ruimte 
te geven aan wie daar nood aan heeft. In de jaren tachtig was het er wel. Nu is er geen debat over 
opvoeding of werk, maar over waarden. Omdat er geen geld is voor sociale rechtvaardigheid, speelt men in 
op de ideologie, op schuld en arrogantie, anti-discriminatie, waarden. Homofobie en racisme zijn typisch op 
crisismomenten. De angst van de ander, angst niet te eten te hebben, de nood om zichzelf te beschermen.”  
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De rol van economische structuren 

De Brusselse holebi-buurt is een commerciële buurt waar de handelszaken gericht zijn op een 
mannelijk, voornamelijk blank doelpubliek. Het ‘gay’ imago dat zichtbaar is in de wijk en als 
dusdanig herkend wordt door buitenstanders, is ten dele een commerciële creatie en wordt 
mee in stand gehouden door de lokale economie. We zagen al dat deze zichtbaarheid het 
potentieel slachtofferschap van blanke middenklasse mannen groter maakt en vormgeeft aan 
specifieke vormen van homofoob geweld door ‘insiders’ en ‘outsiders’ van het milieu. 

Hoewel verschillende participanten een mentaliteitsverandering zagen bij klanten die ertoe 
leidde dat bareigenaars gemakkelijker vrouwen toelieten, is de aanwezigheid van vrouwen in 
veel bars nog steeds voorwaardelijk. Bareigenaars willen op die manier hun klanten tevreden 
houden en hun zaak beschermen voor heteroseksuele mannen die door de aanwezigheid van 
vrouwen zouden worden aangetrokken. Deze hetero’s worden gezien als potentiële daders van 
geweld tegen vrouwen en homomannen. Soms worden vrouwen enkel toegelaten als vriendin 
van homomannen. In bepaalde clubs is de genderexpressie van vrouwen een selectiecriterium. 
‘Vrouwelijke’ vrouwen worden gemakkelijker binnengelaten omdat dit beter bij het imago van 
de club past. Verschillende mannelijke participanten gaven hun voorkeur aan voor lesbische 
vrouwen met een vrouwelijke genderexpressie en voor hetero-vrouwen.  

Edgar, eigenaar gay-bar, 49 jaar: Le patron m’a dit une fois qu’il n’a pas de 
problème avec les filles, et c’est vraiment comme ça, je le connais. Mais le 
problème, c’est les hommes hétéros qui viennent quand il y a des filles. Le 
Vaudeville, c’était plein de filles, et après plein d’hommes hétéros et ça a créé 
des tensions avec les gays.125 

Ik vraag de eigenaar of het waar is dat er maar een beperkt aantal vrouwen 
worden binnengelaten in zijn bar. Hij ontkent en zegt: er is geen limiet, maar 
het blijft wel een mannenbar. Het blijft een commerciële zaak voor een 
bepaald publiek. 

Ook de aanwezigheid van homomannen van etnisch-culturele minderheden wordt beperkt door 
veel bareigenaars en portiers om hun cliënteel te beschermen tegen geweld. Zij worden 
bekeken als prostitués en/of potentiële daders van homofoob en ander geweld. In verschillende 
bars mogen geen prostitués binnen omdat ook zij als potentiële daders worden gezien en het 
imago van de bar beschadigen. Andere bars doen dan weer goede zaken doordat geweten is dat 
exotische jongens er klanten komen zoeken.  

125 “De baas heeft mij eens verteld dat hij geen probleem heeft met meisjes en dat is ook zo, ik ken hem. 
Maar het probleem is dat er heteromannen komen als er meisjes zijn. Naar de Vaudeville indertijd kwamen 
veel meisjes en daarna veel heteromannen en dat creëerde spanningen met de homomannen.”   
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Adel, Algerijnse homoman, 30 jaar: Une fois qu’on m’a refusé l’accès à un bar. 
Et le videur ne m’a pas laissé entrer parce que j’ai une tête d’arabe. (…)Il y a 
plusieurs bars comme ça, par exemple le Point Virgule. (…) Mon avocat qui 
fréquentait là, à un certain moment il a arrêté, parce que ce type il est sexiste, il 
est raciste, aussi les femmes il ne laisse pas entrer.126 

Christian, homoman en bewoner holebi-buurt, 70 jaar: Le vrai problème dans le 
quartier, ce n’est pas l’homophobie, c’est la prostitution. Par exemple, dans 
l’Evolution et le Men’s Club, il y a plein de gigolos arabes, des pickpockets. 
C’est différent dans les bars comme le Prince Albert et le Point Virgule. Les 
clients de là ne paieront jamais pour avoir le sexe. A l’époque, les gigolos dans 
les bars étaient honnêtes, ils avaient intérêt à être honnête. Comme ça, les 
clients revenaient. Maintenant il y a de tout, des escortes, des masseurs. C’est 
toujours des jeunes, ça veut dire qu’il y a toujours de nouveaux visages qui 
arrivent et d’autres qui disparaissent. En générale, c’est des sans-papiers. Des 
pays de l’Est, les Polonais, les Russes et les Roumains. En générale, les Arabes, 
les Marocains, ont plus de succès.127    

Participanten vertelden dat er verschillende lesbische bars en clubs waren geweest in het 
verleden, maar dat zij verdwenen of zich meer op mannen begonnen te richten om het hoofd 
boven water te kunnen houden. Lesbische vrouwen gaven niet genoeg geld uit en gingen niet 
vaak genoeg uit om winstgevend te zijn. Lesbische vrouwen verbonden dit gegeven met het feit 
dat vrouwen dikwijls minder verdienen dan mannen en dat veel vrouwen minder tijd hebben 
om uit te gaan omdat zij verantwoordelijkheden hebben over familie of kinderen die mannen 
vaak niet hebben. Participanten gaven ook aan dat zij wegbleven uit onveiligheidsgevoel, omdat 
mannen op straat en in de bars hen voortdurend lastigvielen. Een andere reden die wordt 
aangehaald voor het verdwijnen van lesbische bars, zowel door vrouwen als door mannen, is 
dat er veel gevochten werd en dat dit slecht is voor de reputatie van een bar.  

Edgar, eigenaar gay-bar, 49 jaar: Il n’y a plus de scène lesbienne, à part de la 
MAC. Et dans les bars ici, les femmes ne sont pas toujours les bienvenues. Une 
copine vient de le rapporter. Elle ne pouvait pas être au Prince Albert. A 

126 “Een keer werd mij de toegang tot een bar geweigerd. De buitenwipper liet mij niet binnen omdat ik een 
Arabische kop heb. Er zijn verschillende bars zo, bijvoorbeeld de Point Virgule. Mijn advocaat die daar 
vaak ging, is daar op een bepaald moment mee gestopt omdat die gast seksistisch en racistisch was. Hij 
liet ook geen vrouwen binnen.”  

127 “Het echte probleem in de wijk is niet homofobie maar prostitutie. Bijvoorbeeld, in de Evolution en de 
Men’s Club zijn er veel Arabische gigolo’s, pickpockets. Dat is anders in bars zoals de Prince Albert en de 
Point Virgule. De klanten daar zullen nooit betalen om seks te hebben. Vroeger waren de gigolo’s in de 
bars eerlijk, ze hadden er belang bij eerlijk te zijn. Op die manier kwamen klanten terug. Nu is er van alles, 
escortes, masseurs. Het zijn altijd jongeren, dat wil zeggen dat er altijd nieuwe gezichten toekomen en 
andere verdwijnen. Over het algemeen zijn het mensen zonder papieren. Van de Oostbloklanden de Polen, 
de Russen en de Roemenen. Over het algemeen hebben de Arabieren, de Marokkanen meer succes.” 
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l’époque il y avait plein de bars, mais ils ont tous eu des problèmes internes. 
Parce qu’il y avait trop de bagarres et il y avait pas beaucoup de lesbiennes, 
alors les problèmes restaient dans le groupe. Les filles sortent moins, je pense 
qu’elles en ont moins besoin. Et aussi, ouvrir un bar, ça coûte, et voilà, ils ont 
constaté que c’était plus rentable de faire une fête de temps en temps. Et 
même les soirées il y a parfois pas assez de monde. Les femmes ont moins de 
revenus en générale et une consommation différente, je pense que c’est pour 
ça que les bars lesbiens n’ont pas fonctionnés.128  

Christian, homoman en bewoner holebi-buurt, 70 jaar: Les lesbiennes, c’est un 
monde à part. En fait, les homos et les lesbiennes, ne s’entendent pas bien. C’est 
une autre mentalité. Il n’y a plus de bars pour lesbiennes. J’ai été barman à 
l’époque, à un bar, et quand les lesbiennes venaient, il y avait toujours des 
bagarres générales. On perdait des clients et de l’argent. Les lesbiennes, elles 
sont agressives en générale, elles insultent, elles provoquent les gays.129  

Het negatieve beeld over zowel lesbische vrouwen als homomannen van etnisch-culturele 
minderheden, bestaat niet enkel in de perceptie van blanke homomannen, maar wordt gedeeld 
door veel lesbische vrouwen en niet-blanke mannen die deel uitmaken van het milieu. 

Hajar, lesbische vrouw, 42 jaar: J’ai plus d’amis gays que des amies lesbiennes. 
Les femmes lesbiennes prennent le côté négatif de l’homme, elles sont 
bagarreuses. C’est pour ça qu’il n’y a pas de bars pour filles. J’ai travaillé dans 
boîte lesbienne dans le temps. Tous les weekends il y a des bagarres. C’est la 
jalousie, l’alcool et les drogues. Elles deviennent agressives. Lorsque les gays 
vont faire ça avec un peu d’humour, ils vont gaspiller de la bière et dire ‘oups’, 
ou… Quant aux Marocains. A un moment donné les arabes étaient très bien vus 
dans le milieu. Ils étaient un objet sexuel désiré et les hommes voulaient payer 
pour ça avec l’argent. Et désolé de dire, mais plus jeune que t’es mieux que t’es. 
La demande était grande et l’offre pas. Et les Marocains ont profités de ça. Et 
maintenant, on sait que c’est des malhonnêtes. Honnêtement, ils y ont trop 

128 “Er is geen lesbische scene meer, behalve in het Regenbooghuis. En in de bars hier zijn vrouwen niet 
altijd welkom. Een vriendin heeft het net nog meegemaakt. Zij mocht niet binnen in de Prince Albert. 
Vroeger waren er veel bars, maar zij hebben altijd interne problemen gehad. Omdat er teveel ruzies waren 
en niet veel lesbiennes, dus de problemen bleven binnen de groep. Meisjes gaan minder uit, ik denk dat zij 
daar minder nood aan hebben. En ook, een bar open houden, dat kost geld en ze stelden vast dat het 
uiteindelijk meer opbracht af en toe een feest te doen. En zelfs op de avonden is er dikwijls niet genoeg 
volk. Vrouwen hebben minder inkomen in het algemeen en een andere consumptiewijze. Ik denk dat het 
daarom is dat lesbische bars niet functioneerden.” 

129 “Lesbiennes, dat is een wereld apart. Eigenlijk komen homo’s en lesbiennes niet goed overeen. Het is een 
andere mentaliteit. Er zijn niet meer bars voor lesbiennes. Ik ben vroeger barman geweest en als de 
lesbiennes kwamen waren er altijd algemene knokpartijen. We verloren klanten en geld. Lesbiennes zijn 
over het algemeen agressief, zij beledigen, dagen homo’s uit.”  
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profités. Et un moment donné, ça se paie. Ils sont encore l’objet de désir, mais 
ils sont méfiés. Les Arabes ont sali le milieu. Comme femme marocaine, ça me 
fait mal.130 

De huidige beperkte aanwezigheid van vrouwen en etnisch culturele minderheden in de gay-
bars, wordt eveneens verbonden aan genderverschillen en etnische verschillen in het 
economisch systeem. Vrouwen en etnisch-culturele minderheden komen vaker dan blanke 
mannen in lager betaalde segmenten van de arbeidsmarkt terecht en hebben dus minder geld 
om uit te gaan. Vrouwen werken vaker deeltijds omdat zij naast hun werk op de reguliere 
arbeidsmarkt ook nog verzorgend werk in de privésfeer hebben. Deze verdeling van de arbeid 
maakt dat vrouwen minder tijd hebben om uit te gaan. Lesbische vrouwen en homomannen 
zeggen ook dat zij, los van hun inkomen, hun geld en hun vrije tijd op andere manieren 
spenderen.  

Julia, LGBT-sector, 41 jaar: Omdat, tja, lesbiennes verdienen minder geld, hé, 
gemiddeld, dan homo’s. Ze kunnen dus minder geld uitgeven en hebben 
misschien ook een andere uitgaanscultuur. Met minder commerciële 
toestanden, enfin. Dus ik kan mij herinneren soms, ik heb ooit samengewoond 
met een homokoppel en voor hen is het totaal gewoon om op een weekend 400, 
500 euro uit te geven. Alleen maar voor uitgaan! En dus, voor mij is het ook ni 
mogelijk financieel maar zelfs zou het mogelijk zijn zou ik dat overdreven vinden 
voor mij. Dan is het ook zo dat euh, vrouwen veel vaker nog verantwoordelijk 
zijn voor afhankelijke personen, of het nu hun kinderen zijn of oudere mensen 
dan mannen, en dat is ook zo bij lesbiennes en homo's. En als je dat samentelt 
met een cultuur die ni zo euh ontwikkeld is van euh, ja, nieuwe partner door het 
uitgaan vinden... 

Gorik, homoman, 36 jaar: Er zijn geen twee werelden zo tegengesteld als die 
van lesbiennes en homo’s. Zij spelen voetbal, wij niet, ziet ge? Wij hebben veel 
meer overeenkomsten met heterovrouwen dan met lesbische vrouwen, hoewel 
wij verondersteld worden dezelfde strijd te voeren. Homo’s hebben ook veel 
meer een straatcultuur en lesbische vrouwen een cocooncultuur. Als je het 
aantal gay bars hier vergelijkt met het aantal lesbo-bars, ziet ge, niks. 

130 “Ik heb meer homovrienden dan lesbische vriendinnen. Lesbische vrouwen nemen de negatieve kant van 
de man, het zijn boelzoekers. Daarom zijn er geen bars voor meisjes. Ik heb in een lesbische club gewerkt 
indertijd. Elk weekend werd er gevochten. Het is jaloezie, alcohol en drugs. Zij worden agressief. Terwijl 
homo’s dat met een beetje humor aanpakken, ze zullen bier morsen en zeggen ‘oeps’. Wat de Marokkanen 
betreft. Op een zeker moment zagen ze de Arabieren graag komen in het milieu. Zij waren een gegeerd 
seksueel object en mannen wilden daarvoor betalen met geld. En het spijt mij, maar hoe jonger hoe beter. 
De vraag was groot en het aanbod niet. En de Marokkanen hebben daarvan geprofiteerd. En nu weet men 
dat het oneerlijke mensen zijn. Echt, ze hebben te veel geprofiteerd. Op een bepaald moment betaal je 
daarvoor. Zij zijn nog steeds het voorwerp van verlangen, maar zij worden gewantrouwd. De Arabieren 
hebben het milieu bevuild. Dat kwetst mij als Marokkaanse vrouw.”  
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Bareigenaars gaven ook aan dat het commercieel voordeliger was een ‘gay-friendly’ café te zijn 
in de buurt dan een gay-bar. Daarom zijn de prijzen er vaak hoger en wordt er veel moeite 
gedaan om het holebi-cliënteel dat commercieel het meest interessant is, tevreden te houden.  

Ook het feit dat de publieke ruimte in het algemeen een dominant mannelijke ruimte is, heeft 
te maken met de genderverdeling van arbeid waardoor vrouwen minder tijd hebben om 
buitenshuis te spenderen. In populaire buurten, waar de werkloosheid hoog is, spenderen 
mannen meer tijd op straat. Het genderevenwicht op straat in de Anneessens-buurt wordt ook 
beïnvloed door nieuwe migranten, vaak alleenstaande mannen die in de wijk blijven tot zij hun 
economische situatie kunnen verbeteren en hun familie kunnen laten overkomen.  

Achterstelling op de arbeidsmarkt wordt door participanten ook aan daderkant gezien als een 
element dat bijdraagt tot homofoob geweld. Werkloosheid betekent meer tijd voor mannen om 
op straat door te brengen, maar ook meer frustratie en machteloosheid. De middelen om de 
eigen mannelijkheid te bewijzen, worden schaarser en de drempel om dit te doen door geweld 
tegen mensen die zij beschouwen als zwakker, wordt kleiner. In de volksbuurten rondom de 
holebi-buurt is er een hoge werkloosheid en een jonge bevolking met dikwijls een laag 
opleidingsniveau. Jonge laaggeschoolden zijn een kwetsbare groep omdat er te weinig vraag is 
naar ongeschoolde of laaggeschoolde arbeiders in vergelijking met het aanbod. Laaggeschoolde 
jongeren van etnisch-culturele minderheden zijn extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt omwille 
van discriminatie door werkgevers op basis van huidskleur of naam. Vooral Brusselse jongeren 
met Noord-Afrikaanse achtergrond zouden hier het slachtoffer van zijn. 

Bart, werkt in holebi-buurt, 53 jaar: Als ge bewust uw arbeidsmarkt 
ontwricht, dan ontwricht ge uw sociaal weefsel: “We halen er zoveel miljoen 
consumenten bij en dat zal goed zijn voor onze economie.” Maar in eerste 
instantie waren dat arbeiders in een laag segment. Een sterk gegeerd 
segment. De syndicale kracht neemt af. Als uw economie met zijn ‘human 
resources’ mensen op ne hoop gooit waar da ge kunt uit pakken, kolen op een 
hoop, en ge hebt mensen op een hoop en ge koopt mensen en ge koopt kolen 
en ge koopt ijzer. Hé. En is de mens versleten, dan gooit ge hem weg. Vroeger 
was da de personeelsdienst. Hé. Nu is dat de ‘human resources’. En hoe meer 
da ge er hier in stopt, hoe goedkoper dat die zijn. En hoe minder dat die van 
hunnen tak kunnen maken en eisen kunnen stellen. 

Yasmina, lesbische vrouw, 40 jaar: Mais pour moi, la solution est donner un 
logement et un travail décent aux gens. Non, une éducation, un logement et 
un travail décent aux gens. A partir de ce moment-là, il y aura beaucoup 
moins de violence urbaine. Quand de tout petit t’est assigné à une exclusion 
complète… Moi aussi j’irais casser tout ce que je pouvais, ce que j’ai fait… Et 
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pour certains, la violence physique c’est une manière de se viriliser, de 
garder… D’acquérir un statut d’homme, qui par ailleurs n’a pas de boulot.131 

Hierboven beschreven we dat de aanpak van de economische crisis deze situatie volgens 
participanten alleen erger maakt, omdat ontslagen en het tekort aan werk ten gevolge van de 
economische recessie jongeren en laaggeschoolden het eerst raken, maar ook omdat bespaard 
wordt op de sociale zekerheid waardoor steeds meer mensen in armoede terechtkomen. 
Sommige participanten halen juist het functioneren van de sociale zekerheid in het verleden 
aan als een oorzaak voor de situatie van vele jongeren nu. Doordat de staat gemakkelijk 
werkloosheidsuitkeringen toekende en mensen verder aan hun lot over liet, werden mensen 
niet gestimuleerd om werk te zoeken. Deze situatie droeg bij tot een lage maatschappelijke 
status en frustratie. Het huidige activeringsbeleid wordt door verschillende participanten 
eveneens gezien als een schijnoplossing, omdat het snelle resultaten wil en daardoor dezelfde 
groep mensen in de kou laat staan, dit keer zonder werkloosheidsuitkering.  

6.2.2.2 Perceptie van de bijdrage van ongelijke sociale relaties  

In wat volgt beschrijven we op welke manier ongelijke sociale relaties volgens participanten een 
rol spelen in de context van homofoob geweld. We zullen zien hoe de verschillende 
machtsrelaties in het spel zijn, elkaar vormgeven op de intersectie met seksuele oriëntatie en zo 
mee de achterliggende context van homofoob geweld in de publieke ruimte vormen. De 
perceptie van de bijdrage van ongelijke sociale relaties verklaart in grote mate de 
‘psychologische’ grenzen waar participanten hun gedrag in de publieke ruimte op afstemmen, 
het potentieel dader- en slachtofferbeeld en de identificatie van triggers voor homofoob geweld 
in de publieke ruimte. De sociale relaties geven mee invulling aan de hierboven beschreven rol 
van instituties en machtsrelaties worden op hun beurt beïnvloed en versterkt door de werking 
van instituties.  

De rol van gender 

Gender speelt duidelijk een centrale rol in de context van homofoob geweld in de publieke 
ruimte. We zagen dat daders van homofoob geweld bijna zonder uitzondering mannen waren 
en dat aanleidingen en triggers die participanten aanhaalden bijna altijd verband hielden met 

131 “Maar voor mij is de oplossing een degelijke woning en degelijk werk te geven aan de mensen. Nee, een 
degelijke opleiding, degelijke huisvesting en degelijk werk. Dan zou er veel minder stedelijk geweld zijn. 
Wanneer je van kleins af een volledige uitsluiting te beurt valt, zou ook ik alles kapotmaken wat ik kon. Wat 
ik ook gedaan heb. En voor sommigen is fysiek geweld een manier om virieler te worden, om een mannelijk 
statuut te verwerven, voor wie voor de rest ook geen werk heeft.”  
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het bevestigen van de eigen mannelijke rol van de dader en gepercipieerde 
gendernonconforme expressies van het slachtoffer.  

Aan daderkant werd de rol van genderverwachtingen en de behoefte aan het bevestigen van de 
eigen mannelijkheid door homofoob geweld volgens participanten bepaald door gender, 
seksuele oriëntatie, etnische achtergrond, socio-economische status en leeftijd. Door de dader 
gepercipieerde non-conforme genderexpressies vormen de publieke of waarneembare kant van 
seksuele oriëntatie omdat zij een overschrijding van de gendernormen van de dader impliceren. 
We zagen dat de rol die genderexpressie van slachtoffers speelt in de perceptie van 
participanten verschillend was voor mannen en vrouwen, voor blanke mannen en niet-blanke 
mannen en voor verschillende leeftijden en mee vorm kreeg door gepercipieerde socio-
economische status.  

De dominante genderorde is een hetero-normatieve genderorde waarin heteroseksualiteit de 
norm is en mannelijke en vrouwelijke rollen strikt gedefinieerd zijn. Hetero-normatieve 
opvattingen van daders liggen volgens participanten aan de basis van homofoob geweld. De 
normale gang van zaken is dan dat een man en een vrouw een heteroseksuele relatie aangaan, 
die natuurlijke voortplanting mogelijk maakt. De dominante genderorde wordt in de publieke 
ruimte gesymboliseerd door genderexpressies: de manier waarop mannen en vrouwen de 
publieke ruimte gebruiken, hun sociale interacties, hun gedrag en hun uiterlijk. Geweld is één 
van de expressies die een mannelijke genderrol symboliseren. Genderexpressies die in de 
perceptie van de dader niet conform de norm zijn, symboliseren voor hem de homoseksualiteit 
van het slachtoffer en diens minderwaardige status binnen de genderorde. Homoseksualiteit 
wijkt af van de norm, is een abnormaliteit, een afwijking die mogelijk de bestaande orde 
bedreigt.  

Sarah, LGBT-sector, 40 jaar: Le sexisme et l’hétéro-sexisme, c’est la même 
chose en fait. Ça vient du même principe. Toujours, ça part d’une famille un 
homme et une femme, soi-disant complémentaires avec des bébés futurs 
hétérosexuels. Dans la complémentarité l’homme est supérieur à la femme. Ils 
ont une sexualité supérieure à l’autre qui est l’hétérosexualité. (…) Moi je pense 
pour travailler avec un public préjugé et homophobe, c’est en travaillant 
l’hétéro-sexisme que tu y arriveras. Ça sert à rien venir devant la classe ‘tu dois 
être gentil avec les homosexuels blabli-blabla, ce n’est pas ça. Quand tu 
travailles ça, tu travailles la représentation de l’hétérosexualité. Si tu es capable 
de rendre plus souple cette vision et plus égalitaire, alors d’office tu auras une 
vision plus souple de l’homosexualité, voilà.132  

132 “Seksisme en hetero-seksisme zijn eigenlijk hetzelfde. Het vertrekt van hetzelfde principe. Het vertrekt 
altijd van een gezin met een man en een vrouw, zogezegd complementair met baby’s die toekomstige 
heteroseksuelen zijn. In de complementariteit is de man superieur aan de vrouw. Zij hebben een 
seksualiteit die superieur is aan de andere: heteroseksualiteit. Ik denk dat er met een homofoob en 
bevooroordeeld publiek gewerkt kan worden door te werken aan hetero-seksisme. Het leidt tot niets om 
voor een klas te gaan staan en te zeggen ‘je moet lief zijn voor de homoseksuelen blabli-blabla. Wanneer 
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Cathérine, lesbische vrouw, 41 jaar: Pourquoi les femmes s'affichent moins que 
les hommes? Parce qu’il y a toujours cette idée de la femme soumise. Elles 
vont volontairement se cacher. Elles sortent quand elles sont célibataires et 
celles qui sortent quand elles sont en couple, c'est les 'couples chaotiques'. C'est 
pour trahir et ça finit en bagarre. Elles ne sortent pas, elles ne dépensent pas, 
parce qu'elles n'ont pas assez d'argent. Généralement, elles ont moins de 
finances que les hommes. En plus, c'est mal vu de sortir seule. La fille, elle doit 
toujours sortir en compagnie, pour ne pas être agressé dans la rue.133  

Mannen en vrouwen delen dezelfde normen en genderrolverwachtingen binnen de hetero-
normatieve genderorde en deze denkbeelden kunnen leiden tot homofobe attitudes. Vooral bij 
mannen vormt dit de achtergrond voor geweld in de publieke ruimte, aangezien geweld in de 
publieke ruimte een vorm van mannelijke genderexpressie is. 

Cathérine, lesbische vrouw, 41 jaar: Elles viennent me faire la bise en disant « Je 
vais prier pour toi ce soir pour que ton âme soit au paradis » Elles sont gentilles, 
elles veulent me sauver. Mais elles ne le font pas de manière agressive. Je 
préfère ça que des Arabes qui me disent qu’ils vont me sodomiser comme ça, je 
verrai c’est quoi un homme.134 

Halim, Franse toerist, 18 jaar: ‘Mijn beste vriendin, zij is niet zo mooi en nu is zij 
lesbisch’ Hij vermoedt dat ze lesbisch is geworden omdat ze geen jongen kon 
vastkrijgen. Ik zeg dat het mij wel moeilijker lijkt om een vrouw vast te krijgen 
als vrouw dan een man. Ze is gelukkig, maar volgens hem zal ze ooit met een 
man zijn. Hij zegt dat homo’s toch vaak open relaties hebben en dat hij dat ook 
wel liever zou hebben, hij is niet een man van één vrouw. Maar als ik vraag of 
hij het dan goed zou vinden dat zijn vriendin hetzelfde zou doen, zegt hij van 
niet: vrouwen zijn anders, voor hen zijn liefde en seks meer verbonden dan bij 
mannen. 

je daaraan werkt, werk je aan de beeldvorming rond homoseksualiteit. Als je in staat bent die visie 
soepeler te maken en meer egalitair, zal je vanzelf een soepelere visie op homoseksualiteit hebben.” 

133 “Waarom outen vrouwen zich minder dan mannen? Omdat er nog steeds dat idee is van de onderworpen 
vrouw. Zij verstoppen zich vrijwillig. Zij gaan uit als zij alleenstaande zijn en wie uitgaat als zij een relatie 
heeft, dat zijn de ‘chaotische koppels’. Dat is om te bedriegen en eindigt in boel. Zij gaan niet uit, zij geven 
niet uit, omdat zij niet genoeg geld hebben. Over het algemeen hebben zij minder geld dan mannen. En het 
wordt slecht bekeken als je alleen uitgaat. (…) Meisjes moeten altijd in gezelschap uitgaan, om niet 
aangevallen te worden op straat.”  

134 “Zij komen mij een kus geven en zeggen dat zij voor mij zullen bidden ’s avonds zodat mijn ziel naar het 
paradijs kan. Ze zijn vriendelijk, zij willen mij redden. Maar zij zijn niet agressief. Ik verkies dat boven 
Arabieren die zeggen dat ze mij gaan sodomiseren zodat ik zal zien wat een echte man is.” 
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Ook holebi’s kunnen moeilijk buiten de dominante genderorde. Als zij zich er tegen verzetten, 
houdt dit nog steeds een keuze in voor een positie aan de rand van de genderorde. De 
rolpatronen van de dominante genderorde worden in grote mate overgenomen door holebi’s. 
Dit leidt soms tot homofoob geweld binnen het milieu tegen ‘mannelijke’ vrouwen of 
‘vrouwelijke’ mannen of tegen lesbische vrouwen in het algemeen. Verschillende participanten 
vermeldden ook discriminatie tegen biseksuelen omdat zij geen duidelijke positie in de 
genderorde kiezen.  

Benedetta, lesbische vrouw, 51 jaar: Ik begrijp niet dat er biseksuelen zijn. Als je 
de keus hebt, dan kies je toch om hetero te zijn, je wilt toch niet abnormaal 
zijn. Mocht ik kunnen kiezen, ik zou weten wat te kiezen, maar ik heb die keuze 
niet. Normaal zijn en kindjes krijgen zoals iedereen. Mijn ex-vriendin heeft een 
zoontje, met kunstmatige inseminatie, en als dat mannetje naar zijn vader 
vraagt, dan breekt mijn hart. Ik begrijp ook niet, die camionneuses, waarom 
doen zij dat, dat is toch niet natuurlijk. Zij kleden zich als mannen en maken 
ruzie. Vrouwen moeten zich als vrouwen gedragen en niet als mannen. En die 
‘folles’ daar moet ik ook niet van hebben… 

Joëlle, bi-vrouw, 65 jaar : Les lesbiennes ont dit : si tu ne te divorces pas t’as pas 
le droit de t’appeler lesbienne. (…) Quand j’ai eu une relation permanente je ne 
recevais plus de commentaires, je me sentais finalement acceptée. C’est comme 
les métisses, avant tu avais des gradations de blanc à noir. Obama, par 
exemple, en fait il est bi, mais il est noir. Ce n’est pas possible de l’appeler 
blanc, il est marqué, il faut choisir.135  

Aline, lesbische vrouw, 41 jaar: Ge bent geen echte lesbienne als je er ni zo 
uitziet. Voor mij is dat lesbofobie. Mijn identiteit in vraag stellen omdat ik niet 
beantwoord aan een schoonheidsideaal. Ik ben minder lesbisch omdat of 
minder homo daarom. Dan ook het heel verhaal, dat heb je misschien gezien in 
de zoekertjes. Nooit zelf gezien of met niemand erover gepraat, maar ik heb wel 
de indruk dat, bij homo’s wel discriminatie bestaat tegenover feminienere 
mannen. Er zijn zoekertjes waar staat zeker geen feminiene mannen alstublieft. 

Lionel, Congolese homoman, 19 jaar: C’est la colère. Parce qu’un homme est 
efféminé, il fait comme une femme. Même entre gays ce n’est pas accepté 
d’être trop efféminé. Quand quelqu’un est à l’aise, il va montrer son côté 
efféminé plus facilement. Et là il va avoir des remarques ‘janette’, ‘les divas’, ‘il 

135 “De lesbiennes zeiden: als jij niet scheidt, heb jij niet het recht je een lesbienne te noemen. (…) Pas toen 
ik een permanente relatie had, kreeg ik geen commentaar meer en voelde ik mij eindelijk aanvaard. Het is 
zoals een mulat, vroeger had je graderingen van wit naar zwart. Obama, bijvoorbeeld, eigenlijk is hij bi, 
maar hij is zwart. Je kunt hem niet blank noemen, hij is gemerkt, hij moet kiezen.” 
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est trop fière’.136  

Verschillende participanten zeiden dat er vooral aan een soepeler manbeeld gewerkt zou 
moeten worden om homofoob geweld in de publieke ruimte te voorkomen. Zij vonden 
genderexpressies van vrouwen veel minder strikt afgebakend en zagen dit als een reden 
waarom het voornamelijk om interpersoonlijk geweld tussen mannen gaat.  

Brandon, homoman, 29 jaar: Het beeld van mannelijkheid, wat een echte man 
is, is nog steeds heel strikt en nauw als je bekijkt wat vrouwen allemaal 
kunnen en mogen zijn. Het idee van de ‘nieuwe man’, de zorgende en 
vredelievende man, wordt nog steeds weggelachen. Een man heeft slechts 
beperkte mogelijkheden om zijn mannelijkheid in gedrag te uiten. Het beeld 
van mannelijkheid moet ruimer gemaakt worden en dan zal ook religie niet 
meer als excuus toegelaten worden. 

Andere participanten brachten daar tegen in dat de vrouwelijke genderrol, zelfs los van 
genderexpressies, over de hele lijn bijdraagt tot seksisme en dat dit seksisme vaak de aanleiding 
is voor lesbofoob geweld of een belangrijk aspect ervan is. Heteroseksuele fantasieën met 
betrekking tot lesbische seksualiteit weerspiegelen volgens verschillende vrouwelijke 
participanten de genderorde, waarbij vrouwelijke seksualiteit ondergeschikt is en ten dienste 
staat van de mannelijke seksualiteit. De seksuele autonomie van vrouwen wakkert het 
verlangen aan en frustreert volgens hen daders.  

Johan, LGBT-sector, 45 jaar: Het onveiligheidsgevoel bij vrouwen is ruimer dan 
bij mannen, en er zijn meer parallellen en veel meer buurten waar een vrouw 
of ze nu homoseksueel of heteroseksueel is, zich bedreigd kan voelen. De man 
die de buurt uit wandelt, verdwijnt is de aseksuele massa en als hij niet al te 
opzichtig homo is, loopt hij nog maar weinig kans op onaangename homofobe 
ontmoetingen. De lesbische vrouw die niet vergezeld is door een man, wandelt 
de buurt uit, maar subjectief blijft er een verhoogd risico om het slachtoffer te 
worden van onaangename ontmoetingen, nu niet meer met seksistische 
mannen, die hun onaangenaam seksistisch gedrag naar de alleenstaande 
vrouw richten. Voor lesbiennes is deze buurt niet zo anders van andere buurten, 
in elk geval is het verschil minder expliciet dan voor mannen, het is een 
homobuurt, waarbij homo staat voor man. 

Manon, lesbische vrouw, 35 jaar: Il y a quelqu’un qui m’a expliqué que les 
lesbiennes en fait, elles dérangent plus. Même si elles oui, elles peuvent se 
tenir la main dans les rues sans problèmes, il y a la pression sur les femmes de 
plus de 30 ans quand elles ne se sont pas mariées, si elle n’a pas d’enfants, sa 

136 “Het is kwaadheid. Omdat een man verwijfd is, hij doet zoals een vrouw. Zelfs onder homo’s is het niet 
aanvaard te verwijfd te zijn. Wanneer iemand op zijn gemak is, komt de verwijfde kant gemakkelijker 
naar boven. En hij gaat opmerkingen hebben ‘jeanette’, ‘diva’s’, ‘hij is te fier’.” 
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‘stérilité choisie’. Ça, on retrouve même chez les gens soi-disant ouverts. Aussi, 
il y a le fantasme de ‘lesbiennes’.137  

Sarah, LGBT-sector, 40 jaar: Je connais une transe qui fait la transition M to F. Il 
se féminise de plus en plus, c’est de plus en plus clair. Il dit qu’il est en train de 
découvrir la violence dans la rue à l’égard des femmes, supposées hétéro. Il ne 
se rendait pas compte avant de ça. Même s’il était un pédé, et se faisait insulter 
en tant que pédé, là il est insulté en tant que femme et c’est assez troublant. 
C’est vrai qu’il me disait ‘je passe du pédé à la salope’. Voilà. ‘Mais quand 
j’étais pédé j’étais encore un homme. Maintenant je suis que une femme. 
C’est pire.’138  

Participanten gaven ook aan dat het machtsonevenwicht tussen mannen en vrouwen en 
genderstereotypen zich doorzetten binnen het holebimilieu, waar zij nog steeds gedomineerd 
worden door mannen en soms het slachtoffer worden van seksistisch lesbofoob geweld binnen 
het milieu. 

Matieu, homoman, 46 jaar: ‘Met lesbische vrouwen hebben wij niets te maken. 
Zij gaan naar andere plaatsen. Zij zijn welkom bij ons maar wij niet bij hen 
hoor.’ Ik merk op dat er geen vrouwenbars zijn, maar hij houdt vol: ‘Ze zijn het 
tegengestelde van ons.’ WWWWW reageert dat er geen bars zijn omdat er 
zoveel ruzie wordt gemaakt: ‘lesbiennes zijn heel jaloers, dat is ongelooflijk. 
Mijn zus is lesbienne en haar vriendin… Mijn zus is ok, maar haar vriendin. Dat 
is geen olifant maar een mammoet. Die begint te drinken en hoe ze dan praat, 
heel het café kan meeluisteren. Plots realiseert hij zich iets ‘Jij bent toch geen 
lesbienne he?’  

Participanten waren het erover eens dat sociale randvoorwaarden ertoe bijdroegen dat jongens 
of mannen in bepaalde situaties meer belang hechtten aan een traditionele mannelijke 
genderrol en dat bepaalde van deze jongens of mannen eerder geweld gebruiken in de publieke 
ruimte om deze rol te bevestigen dan andere. Zo kan de attitude van de groep waarmee dader 
zich identificeert, onzekerheid met betrekking tot de eigen mannelijkheid of heteroseksualiteit 
of de maatschappelijke status van de dader op het moment van het incident een belangrijke rol 

137 “Er is iemand die mij heeft uitgelegd dat lesbiennes eigenlijk meer storen. Zelfs als zij wel elkaars hand 
kunnen vasthouden op straat, is er druk op vrouwen van meer dan dertig wanneer zij niet getrouwd zijn, 
geen kinderen hebben. Haar gekozen steriliteit. Dat vind je zelfs terug bij mensen die zogenaamd open van 
geest zijn. Er is ook de lesbienne-fantasie.” 

138 “Ik ken een trans die in de overgang van ‘M to F’ zit. Hij wordt steeds vrouwelijker, het is steeds 
duidelijker. Hij zegt dat hij het straatgeweld tegen vrouwen, verondersteld hetero, aan het ontdekken is. Hij 
besefte dat vroeger niet. Zelfs als homo werd hij uitgescholden voor homo, maar nu wordt hij 
uitgescholden als vrouw en dat is nogal storend. Hij zei mij: ‘ik ben van homo naar slet gegaan, maar toen 
ik homo was, was ik tenminste nog een man, nu ben ik slechts een vrouw, dat is erger.” 
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spelen. Als zijn status in de genderorde de enige machtspositie is waarop de persoon zich op dat 
moment denkt te kunnen beroepen in de samenleving en geweld het enige middel is waarmee 
hij deze status denkt te kunnen waarmaken, is homofoob geweld waarschijnlijker.  

Dennis, homoman, 40 jaar: Omdat, je zal nooit lastiggevallen worden door een 
iemand met Marokkaanse origine, ’t is altijd als ze in groep zijn, ’t is altijd als ze 
zich willen bewijzen. Als ze hun mannelijkheid willen bewijzen in hun 
omgeving. Het gaat veel meer daarom. Trouwens, ik heb dat in Gent eens 
meegemaakt en ik ben gewoon de discussie aangegaan van ‘wat is uw 
probleem?’ en dat lukte heel goed en dan zeg ik ‘waarom stoort u dat, zelfs als 
ik naar u zou kijken, zelfs als ik u zou verleiden, wat is ’t verschil da gij een 
griet zit te verleiden die niet in u geïnteresseerd is, dan zegt gij toch gewoon 
da gij niet geïnteresseerd zijt, dat heeft nie met u te maken met uw 
mannelijkheid’. 

Sakher,  homoman, 27 jaar: Many of these guys who are homophobic, they are 
homophobe just in front of their friends, so if they are a group and you just pass 
they say ‘pédé, homo, blabla’. But when he’s alone, he won’t do it. And some of 
them can have sex with guys as well when he’s alone and he will never tell in 
front of his friends. Maybe three of them doing it, but they will never announce 
it or say it. (…) If one of your friends is homophobe, you will be forced to be 
homophobe. You can’t say ‘no, he has the right to live his life’. The first thing 
the homophobe guy will do is say ‘that means you like them’.139  

De rol van socio-economische status 

We zagen triggers die participanten aanhaalden dikwijls verband hielden met de socio-
economische status van de dader en/of gepercipieerde socio-economische status van het 
slachtoffer. Homofoob geweld in de publieke ruimte wordt volgens participanten meer 
gepleegd wordt door mensen met een lage socio-economische status, omdat dit voor hen één 
van de weinige middelen is om een mannelijke status te bereiken. Waar geweld niet bijdraagt 
tot een betere maatschappelijke status, kan het voor mensen die de hoop op erkenning in de 
samenleving verloren hebben, wel de mannelijke status binnen de eigen groep en het eigen 
zelfbeeld ten goede komen, bijdragen tot materieel gewin en een gevoel van morele 

139 “Veel van die jongens die homofoob zijn, zijn enkel homofoob waar hun vrienden bij zijn. Dus als zij in 
groep zijn en je komt voorbij, zeggen zij: pédé, homo, blablabla”. Maar wanneer zij alleen zijn niet. 
Sommigen van hen kunnen seks hebben met jongens wanneer zij alleen zijn en dat zullen zij nooit aan hun 
vrienden vertellen. Misschien drie van hen die dat doen maar zij zullen het nooit verkondigen. Als een van je 
vrienden homofoob is, zal jij geforceerd worden om homofoob te zijn. Je kunt niet zeggen ‘nee, hij heeft het 
recht om zijn leven te leiden.’ Het eerste wat de homofobe jongen zal zeggen is: ‘Dat betekent dat jij net als 
hen bent.’” 
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superioriteit van de eigen groep, de verveling verdrijven, een uitlaatklep zijn voor frustraties en 
dienen als verzetsdaad tegen de samenleving die hen marginaliseert.  

Yasmina, lesbische vrouw, 40 jaar: Ma mère est Algérienne et je suis en contact 
avec des maghrébins aisés, universitaires, ils acceptent l’homosexualité tout à 
fait bien, ou ils en parlent pas mais il y a pas la violence que tu peux retrouver 
dans les quartiers populaires, voilà, c’est tout ça. La violence elle est là dans les 
quartiers populaires, point. Moi je dis toujours si tu es fils d’ambassadeur du 
Maroc ou fils d’un ouvrier de chez Verweyde Anderlecht, ce n’est pas là même 
chose.140 

Claude, homoman, 60 jaar: Maar het is niet gebonden aan de specifieke 
groep, dus nú is ’t wel gebonden aan een specifieke groep omdat die in die 
bepaalde situatie zit. Maar euh, stel dat morgen, alle jonge Marokkanen of 
jonge gasten van Marokkaans afkomst dat die allemaal een schoon diploma 
hebben en een goeie job dan zal er waarschijnlijk een andere groep zijn die euh, 
die gestigmatiseerd wordt. Dus da, dat is mijn overtuiging. 

Pierre, homoman, handelaar in de holebi-buurt en inwoner onderzoeksterrein, 
60 jaar: Dans tous les grands villes, il y a de la violence urbaine et des 
problèmes avec la différence, l’homophobie et le racisme. Ça vient de la culture 
et l’éducation. Si un comportement n’est pas sanctionné, une personne ne va 
pas développer un sens civique. Dans les milieux plus aisés, où les parents ont 
été à l’école, c’est plus rare la violence en espace publique et ils auront moins 
de problèmes avec la différence. Dans le centre-ville, il y a une brassage des 
populations. Il y a beaucoup de différences et beaucoup de personnes 
défavorisées. L’homophobie peut être vu comme une sorte de vengeance, de 
la jalousie vis-à-vis les populations moins défavorisés, Ce n’est pas que 
l’homophobie, c’est les deux.141 

140 “Mijn moeder is Algerijnse en ik ben in contact met gegoede Algerijnen, universitairen, zij aanvaarden 
homoseksualiteit zeer goed of ze praten er niet over, maar er is niet het geweld dat je terugvindt in 
populaire wijken. Het geweld is aanwezig in de populaire wijken, punt. Ik zeg altijd, zoon zijn van de 
ambassadeur van Marokko of zoon van een arbeider bij Verweyde Anderlecht, dat is niet hetzelfde.” 

 
141 “In alle grote steden is er stedelijk geweld en zijn er problemen met diversiteit, homofobie en racisme. Dat 

komt door cultuur en opvoeding. Als een bepaald gedrag niet bestraft wordt, gaat een persoon geen 
burgerzin ontwikkelen. In de meer gegoede milieus, waar de ouders naar school zijn geweest, is geweld in 
de publieke ruimte zeldzamer en zij zullen minder problemen hebben met verschillen. In het stadscentrum 
is er een mengelmoes van bevolkingsgroepen. Er zijn veel verschillen en er zijn veel mensen in een situatie 
van achterstelling. . Homofobie kan gezien worden als een soort wraak, jaloezie tegenover minder 
achtergestelde bevolkingsgroepen. Het is niet enkel homofobie, het is beiden.” 
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Mensen met een lage socio-economische status zouden zich sterker identificeren met de 
traditionele waarden van de eigen groep dan met de bredere samenleving en ook vatbaarder 
zijn voor religieuze radicalisering. Deze identificatie biedt hen een houvast en zorgt ervoor dat 
zij sterk reageren op alles wat niet overeenkomt met de eigen waarden, zoals homoseksualiteit.  

Cathérine, lesbische vrouw, 41 jaar: Les gens ne peuvent pas payer les études 
des enfants, après ils n'ont pas de travail et ils vont rester toute la vie dans le 
même quartier pauvre. Ils ne s'ouvrent pas et ils ont peur. C'est une autre 
réalité. (…) Et la misère entraîne le radicalisme, les extrémistes gagnent du 
pouvoir et empêchent au premier la femme de bouger.142  

Clément, sociaal werker, 40 jaar: C’est le patriarcat, les valeurs 
communautaires. Ils disent ‘Je ne veux pas travailler avec les infidèles’ pour 
dire : je l’ai choisi moi-même de pas travailler. C’est le fondamentalisme des 
classes populaires et des religieux. C’est comme dans le 4ième monde, tu 
trouves toujours beaucoup de racisme et d’homophobie. Ça fait du bien d’avoir 
des gens qui sont encore pire, c’est intéressant pour eux. ‘ça me rassure et ça 
me protège’143  

Homoseksuele slachtoffers kunnen bijdragen tot de status van de dader omdat zij als moreel 
minderwaardig worden beschouwd. Homomannen zijn fysiek zwak, zijn geen ‘echte’ mannen en 
worden als ‘rijk’ gepercipieerd. Lesbische vrouwen worden in de eerste plaats dikwijls doelwit 
van seksisme, een vorm van geweld die ook dient om de eigen mannelijkheid te bevestigen. 
Wanneer de vrouw weigert of lesbisch blijkt te zijn, kan dit ervaren worden als een aanval op de 
eigen mannelijkheid, waarop sterk gereageerd moet worden.  

Yasmina, lesbische vrouw, 40 jaar: Mais moi, ce que je trouve un peu dommage 
dans le débat de violence dans le quartier Saint-Jacques et les alentours, c’est, 
on oublie tout le temps les enjeux socio-économiques. (…) Donc, moi je pense, 

142 “De mensen kunnen de studies van hun kinderen niet betalen, daarna vinden zij geen werk en ze zullen 
hun hele leven in dezelfde arme wijk blijven. Zij openen zich niet en zijn bang. Het is een andere realiteit. 
En miserie brengt radicalisme mee, extremisten winnen macht en verhinderen in de eerste plaats de 
bewegingsvrijheid van de vrouw.” 

 
143 “Het is het patriarchaat, de communautaire waarden. Zij zeggen ‘wij willen niet werken met 

ongelovigen’ om te zeggen ‘ik heb er zelf voor gekozen niet te werken’. Het is het fundamentalisme van de 
populaire kassen en van religieuzen. Het is zoals de vierde wereld, je vindt er altijd veel racisme en 
homofobie. Het doet goed mensen te hebben die nog erger zijn, dat is voordelig voor hen. ‘Dat stelt mij 
gerust en beschermt mij’.”  
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que les agressions qu’il peut avoir sur les homosexuelles, c’est aussi pour leur 
pouvoir d’achat qu’on les agresse. Et ce qu’ils représentent.144 

Adel, Algerijnse homoman, 30 jaar: Et bien évidemment il y a de l’agression, je 
pense qu’il y a plus d’agressions liés à l’économie, à l’argent. Les gays, ils ont 
de l’argent, ils sont perçu comme ça, voilà, c’est vrai mais pas tout à fait. Ça 
fait de nous des victimes plus faciles. Et quand on est efféminé, on ne va pas 
résister on ne va pas… Je pense que c’est plus qu’homophobe.145  

Youssef, homoman, 30 jaar: Ce n’est pas de l’homophobie. Et si ils savent que 
tu es homo, peut-être ils vont t’attaquer, pas parce que tu es homo, mais parce 
que toi, comme homo, tu es mieux habillé qu’eux, tu gagnes mieux ta vie 
qu’eux, les hétéros.146  

Generatie-armoede en een laag opleidingsniveau zouden bijdragen tot een opvoeding die sterk 
gericht is op overleven, waar verbale communicatie minder belangrijk is en fysiek geweld als 
communicatiemiddel meer aanwezig is. Het belang van communicatie en kritisch denken zou 
meer typisch zijn voor een middenklasse-opvoeding. Omdat de communicatiestijl van een 
middenklasse-publiek meer overeenkomt met de verwachtingen van de meerderheid, zouden 
vormen van homofoob geweld bij deze groepen minder snel gedetecteerd worden.  

Bart, werkt in holebi-buurt, 53 jaar: We leren ze ni van zo te doen. Maar als ge 
kleine Marokkaantjes bezig ziet, die ziet ge nen helen tijd op elkander toeken. 
Als die aan ’t spelen zijn onder vrienden, als die aan ’t rondlopen zijn, als die me 
hun moeder op stap zijn. Allez, der zit daar zo iets in van, ja, gelijk jonge 
leeuwen hé. Da’s een opvoedingsverschil. Da wilt zeggen da ge bij volkse 
mensen die méér kinderen hebben waarda ge verbaal ni diezelfde sterke kant 
eventueel hebt. Dan krijgt ge blijkbaar toch wel een versterking van da gedrag. 
(...).Misschien heeft het wel te maken met opleiding. Als ge efkes rondkijkt, 
hebt ge ook vele gezinnen waar da ni gebeurt. Hé. Ma ik zeg het, een 
volksbuurt, in de blanke volksbuurten van de jaren 60 gebeurt dat ook. 

144 “Maar ik vind het een beetje jammer dat in het debat over geweld in de Sint-Jacobsbuurt en rondom het 
socio-economische aspect heel de tijd vergeten wordt. Dus, ik denk dat het geweld dat er kan zijn op 
homoseksuelen ook te maken heeft met hun koopkracht. En wat zij vertegenwoordigen.” 

 
145 “En natuurlijk is er geweld. Ik denk dat er meer geweld is dat verbonden is met de economie, met geld. 

Homo’s hebben geld, zo worden zij gepercipieerd, voilà. Het is waar maar niet helemaal. Dat maakt van 
ons gemakkelijke slachtoffers. En wanneer iemand verwijfd is, gaat hij zich niet verzetten. Ik denk dat het 
meer is dan homofobie.”  

 
146 “Het is geen homofobie. En als zij weten dat jij homo bent, gaan zij je misschien aanvallen, niet omdat 

je homo bent, maar omdat jij, als homo, beter gekleed bent dan zij, beter verdient dan hen, de hetero’s.” 
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Aurélie, LGBT-sector, 41 jaar: Et puis, je pense qu’on est beaucoup plus rapide à 
détecter certaines expressions du sexisme et de l’homophobie qui sont associés 
à des comportements des jeunes Arabes. C’est aussi un sexisme de classe, ‘fin 
situé socialement. Comme le sexisme du jeune garçon pauvre qui est très facile 
à détecter. Et le sexisme de mes collègues de travail qui sont des Messieurs très 
respectables de soixante-cinq ans, médecins, blancs qui ont un sexisme très 
paternaliste est beaucoup moins reconnu et vu comme une agression. Leur 
homophobie n’est pas moins forte pour certains, quand on parle d’un collègue 
en disant : « Oui, c’est la reine du premier étage »…. Je pense qu’il y a vraiment 
une tolérance vis-à-vis du sexisme et de l’homophobie d’une certaine catégorie 
de la population qui est due au fait qu’elle est exprimée de manière plus 
tolérable et plus paternaliste.147 

De gepercipieerde hoge socio-economische status van homomannen door beeldvorming in de 
media, door hun kledingstijl en hun aanwezigheid in de eerder dure holebi-buurt, wordt 
aangehaald als een reden waarom homomannen worden aangevallen. We zagen dat dit imago 
in stand gehouden werd door mannelijke participanten die uitgaan in de holebi-buurt. Zij gaven 
aan liever uit te gaan op duurdere plaatsen omdat zij zich daar veiliger voelden en 
achtergestelde buurten te vermijden of hun gedrag en uiterlijk aan te passen. Mensen met een 
hoger inkomen zouden minder snel geweld plegen in de publieke ruimte.  

Quentin, homoman, 32 jaar: Il me prend dans les bras et commence à 
descendre dans mes poches. Comme il a vu que j’étais gay peut être qu’il a 
crû… Je ne sais pas. Et donc du coup, il a mis sa main dans ma poche et il voulait 
prendre mon portefeuille. J’ai fait ‘tac’. C’est un des rares contacts physiques 
que j’ai eu. Je ne pense pas qu’il voulait m’agresser, c’est du pickpocket.148 

Rik, homoman, 53 jaar: Maar het is waar dat in mijn sociale kring bijvoorbeeld 
heel weinig werklozen zitten. Iedereen heeft een baan en een woning en een 

147 “Ik denk ook dat we veel sneller zijn in het detecteren van bepaalde expressies van seksisme en 
homofobie die geassocieerd zijn met het gedrag van jonge Arabieren. Het is ook klasse-seksisme, ik bedoel, 
sociaal gesitueerd. Zoals het seksisme van arme jongens dat heel gemakkelijk te detecteren valt. En het 
seksisme van mijn collega’s van het werk die respectabele heren zijn van 65 jaar, dokters, blanken. Hun 
seksisme is zeer paternalistisch en wordt veel minder erkend als een agressie. Hun homofobie is minder 
sterk volgens sommigen, wanneer men praat over een collega en zegt ‘de koningin van de eerste 
verdieping.’ Ik denk dat er echt een tolerantie is tegenover het seksisme en de homofobie van een 
bepaalde categorie van de bevolking die te wijten is aan het feit dat zij op een meer aanvaardbare en 
paternalistische manier wordt uitgedrukt.”   

148 “Hij neemt me in zijn armen en begint naar mijn zakken te gaan. Omdat hij gezien had dat ik homo was 
en hij geloofde dat… Ik weet het niet. En dus plots stak hij zijn hand in mijn zak en wou hij mijn portefeuille 
pakken. Ik deed ‘tak’. Dat is een van de zeldzame fysieke contacten die ik al gehad heb. Ik denk niet dat hij 
mij wou aanvallen, het was een pickpocket.” 
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open geest. Daarom zijn ze niet rijk. Maar bijna iedereen spreekt bijvoorbeeld 
verschillende talen. Er zijn veel talen, verschillende nationaliteiten, 
Nederlandstalige en Franstalige Brusselaars. Dan wordt er wel wat interessants 
gezegd. Zij staan onafhankelijk in het leven. Maar ik voel er weinig voor met 
mensen te praten die geen enkele illusie koesteren, die alles als een bedreiging 
zien. (…) Maar het is waar dat we in het milieu mensen graag in hokjes 
plaatsen. Iemand komt voorbij en je zegt ‘typisch Déjà Vu’ of ‘typisch Point 
Virgule’. 

Hakim, homoman, 32 jaar: Het milieu is ook heel oppervlakkig, het zijn allemaal 
mensen met geld en de gesprekken blijven heel oppervlakkig, het gaat meer 
om het imago. En iedereen moet er goed uitzien. In bars als de Evolution kom 
ik niet omdat ik het te zwaar vind, je wordt er met miserie geconfronteerd, ook 
met prostitutie en ik wil als ik uitga gewoon ontspannen. Ik vind deze straat 
gewoon gezellig.  

We zagen ook dat socio-economische ongelijkheid tussen een sekswerker en zijn klant kan 
bijdragen tot homofoob geweld aan beide kanten: doordat de sekswerker zich seksueel 
uitgebuit voelt of de klant zich financieel misbruikt voelt.  

De rol van etniciteit 

Zowel cultuur als religie wordt hier onder de noemer etniciteit behandeld, omdat naar beide 
wordt verwezen als dragers van waarden en normen die bij bepaalde etnische groepen horen. 
Met etniciteit bedoelen wij zowel waarden en normen die geassocieerd worden met etnisch-
culturele minderheden als waarden en normen van de etnische meerderheid. 

Aan daderkant is de etniciteit waarnaar verwezen wordt door participanten, bijna uitsluitend de 
etniciteit van meestal jonge mannen van etnisch-culturele minderheden met een lage socio-
economische status. De rol die traditionele waarden voor hen spelen, kan niet los gezien 
worden van de andere sociale relaties die in het spel zijn. Omdat mannen met Marokkaanse 
immigratie-achtergrond de dominante etnische minderheid zijn in de publieke ruimte in het 
centrum van Brussel, gaat het dikwijls om de etniciteit van ‘Arabieren’, ‘Noord-Afrikanen’, 
‘moslims’ of ‘Marokkanen’.  De etniciteit van vrouwen, van middenklasse mannen of normen en 
waarden van de etnische meerderheid worden minder aangehaald als verklaring voor 
homofoob geweld. De etniciteit van blanke mannen in de holebi-buurt wordt vooral aangehaald 
als een verklaring voor hun slachtofferschap, maar zelden als verklaring voor geweld tegen 
minderheden in de holebi-buurt.  

Claude, homoman, 60 jaar: Die afkeer is voor homoseksualiteit binnen de 
Maghrebijnse gemeenschap, dan is da nie noodzakelijk omdat die euh, moslims 
zijn, maar da’s gewoon een vermengeling van allerlei dingen. Dus ge hebt 
cultuur, de Arabische cultuur. Euh, machisme, en het feit ook da euh, die groep 
in België toch nie de meest euh kansrijke groep is maar de meest kansarme 
groep. En dan hebt ge ook nog eens de indruk van de Islam die euh, die euh, 
homoseksualiteit veroordeelt zoals hier 50 jaar geleden of 40 jaar geleden 
onder invloed van de katholieke Kerk. Die maakte da homoseksualiteit gewoon 
een onbespreekbare zonde was. Nu nog in bepaalde kringen, maar veel minder. 
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Religie en cultuur 

Religies zouden homofobe denkbeelden mee in stand houden en zo een achterliggende context 
voor homofoob geweld vormen. Omdat religies de dominante traditionele genderorde 
bevestigen als een hogere en dus onveranderlijke realiteit, wordt religie ook gezien als een 
factor die kritisch denken moeilijk maakt en veranderingen vertraagt. Het zijn echter sociale of 
politieke factoren die bepalen hoe een religie wordt toegepast in de praktijk en of daar 
homofoob geweld bij komt kijken.  

Cathérine, lesbische vrouw, 41 jaar: Ils confondent la sexualité avec la 
procréation. C'est 'la nature' ou ce que 'dieu' veut. Ils confondent une relation 
d'amour avec faire des enfants. Et selon moi, ça vient des religions 
monothéistes. Donc on nous compare à des suppôts de Satan, à des démons, à 
des gens qui... C'est comme si tu faisais l'amour avec le diable ou avec un 
démon. En étant laïque, je suis par nature ouverte aux autres. (…) Les Turcs, ils 
sont plus laïques. Et ils n’ont pas cette peur, justement du dieu qui va les punir.  
L’Arabie Saoudite, c’est pire. L’Iran, c’est pire que l’Algérie ou la Tunisie où c’est 
plus européen. Mais en générale, chez les Arabes, c’est vraiment mal, en 
fait.149  

Hajar, lesbische vrouw, 42 jaar: C’est la religion, Chrétien, Musulman, Juif. 
Parce qu’ils lavent ton cerveau quand on est jeune. C’est les religions 
monothéistes.  Et la religion, c’est toujours l’interprétation de l’homme de la 
religion, sans ça, la religion n’existe pas. Tu peux ne pas dire : ce n’est pas la 
religion parce que le Coran dit… Si la majorité de musulmans l’interprète 
comme ça, c’est ça l’islam.150  

Gamze, lesbische vrouw, 22 jaar: Aussi les valeurs religieuses à l’extrême jouent 
un rôle dans tous les agressions que j’ai subi. C’était des Musulmans ou des 
Catholiques. Quand je vois une bande de Marocains, je suppose qu’ils sont 
musulmans. Quand je vois cette vieille femme Belge, je crois qu’elle est 
catholique. Et l’école, la directrice était catholique. C’est des gens qui sont 
fermés, qui n’ont pas une ouverture d’esprit et qui interprètent mal la 

149 “Zij verwarren seksualiteit met voortplanting. Het is de Natuur of God die het zo wil. Zij verwarren een 
liefdesrelatie met kinderen maken. En volgens mij komt dat van monotheïstische godsdiensten. Dan 
vergelijkt men ons met handlangers van Satan, met demonen. Het is alsof je de liefde bedrijft met de 
duivel of met een demon. Als leek sta ik van nature open voor anderen. Turken zijn ook meer wereldlijk. 
En zij hebben niet die angst van een God die hen zal straffen. Saoedi-Arabië is erger. Iran is erger dan 
Algerije of Tunesië, waar het meer Europees is. Maar in het algemeen wordt het echt als slecht aanzien 
bij Arabieren.” 

150 “Het is de religie, christelijk, moslim, joods. Omdat ze je hersenspoelen wanneer je jong bent. Het zijn 
monotheïstische godsdiensten. En godsdienst, dat is altijd de interpretatie die de mens heeft van een 
godsdienst, anders zou er geen godsdienst bestaan. Je kunt niet zeggen: ‘het is geen godsdienst want het 
staat niet in de Koran’. Als de meerderheid van de moslims het zo interpreteert, dan is dat de islam.” 
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religion. Si la religion dit que l’homosexualité n’est pas bonne, elle ne dit pas de 
jouer le juge. Ils ne comprennent pas que la religion est quelque chose entre 
dieu et la personne.151  

In gevallen van maatschappelijke machteloosheid door socio-economische achterstelling en/of 
discriminatie en/of in gevallen van religieus fanatisme, beroepen daders zich soms op religie 
voor het plegen van homofoob geweld. In het eerste geval dient religie als excuus voor geweld 
dat zij plegen vanuit andere drijfveren. Het hebben van een geldig excuus zou de drempel om 
geweld te plegen volgens sommigen verkleinen. Homofoob geweld dat gepleegd wordt uit 
religieus fanatisme, wordt gezien als een uitzondering. Het geweld kan in dat geval ook 
onafhankelijk zijn van de maatschappelijke status. Mensen met een lage socio-economische 
status zouden wel vatbaarder zijn voor religieuze radicalisering.  

Levi, homoman, 35 jaar: Oui, toutes les religions. Si tu vois ce qui se passe en 
France, avec les catholiques extrémistes. Maintenant, en rue, ce n’est pas un 
extrémiste catholique qui va faire une remarque, c’est juste ça la différence… A 
mon avis ça a à voir, mais ce n’est pas la raison. C’est une classe sociale, 
presque prédéfini, après il y a des exceptions… Et ça fait que la plupart, c’est le 
même profil.152 

Veel vaker nog dan naar religie, wordt verwezen naar de Arabische cultuur en meer specifiek 
naar de Marokkaanse cultuur en de problematiek van jongeren die tussen twee culturen 
opgroeien. Er wordt verwezen naar de cultuur en opvoeding van jongens. Ook hier bleek het 
steeds om de cultuur van mannen met een lage socio-economische status te gaan. 
Verschillende participanten zagen deze cultuur deels als het resultaat van machtsverhoudingen 
binnen de Belgische samenleving, anderen zagen het als geïmporteerde cultuur. Een gebrek aan 
communicatie, de gewoonte om geweld te gebruiken, seksuele taboes, een strikte scheiding 
tussen mannelijke en vrouwelijke ruimtes, het grote belang van de eigen gemeenschap, de 
straatcultuur van mannen, sociale controle, een neiging tot het vormen van Marokkaanse 
getto’s, gebrek aan ambitie en onwil tot integratie, seksisme, machismo en homofobie worden 
genoemd als kenmerken van de Marokkaanse cultuur die bijdragen tot de context waarin 

151 “Ook extreme religieuze waarden spelen een rol in het geweld dat ik heb meegemaakt. Het waren 
moslims en katholieken. Als ik een groep Marokkanen zie, ga ik er van uit dat het moslims zijn. Toen ik die 
oude Belgische vrouw zag, geloofde ik dat zij katholiek was. En de directrice van mijn school was katholiek. 
Het zijn mensen met een gesloten geest die de godsdienst verkeerd interpreteren. Ook al zegt de religie dat 
homoseksualiteit niet goed is, er staat nergens dat jij voor rechter mag spelen. Zij begrijpen niet dat religie 
iets tussen God en een persoon is.” 

152 “Ja, alle religies. Als je kijkt wat er gebeurt in Frankrijk, met de extremistische katholieken. Nu, in de 
straat zal het geen extremistische katholiek zijn die een opmerking geeft, dat is het verschil. Volgens mij 
heeft dat er mee te maken, maar het is niet de reden. Het is een sociale klasse, bijna vooraf gedefinieerd, er 
zijn natuurlijk uitzonderingen. En dat maakt dat de meesten hetzelfde profiel hebben.” 
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homofoob geweld in de publieke ruimte plaatsvindt. Bovendien zouden jongeren die opgroeien 
jongeren tussen twee ‘tegengestelde’ culturen, het moeilijk hebben om hun plaats te vinden in 
de samenleving en dikwijls een dubbel leven leiden. De frustraties die hieruit voortkomen 
zouden bijdragen tot homofoob geweld.  

Christian, homoman en bewoner holebi-buurt, 70 jaar: C’est leur nature. Les 
Marocains, ils sont toujours en bande, jamais seuls. C’est pour ça qu’on les a 
donné le nom ‘macaques’. C’est quoi un macaque? C’est un singe très agressif 
qui est toujours en bande.153  

Dennis, homoman, 40 jaar: Alleen, die identificeren zich niet als homo en da ’s 
ook niet zo onlogisch, ge zit met twee aparte culturen, een vrouwencultuur en 
een mannencultuur maar die zijn constant bij elkaar, tuurlijk vloeit daar al een 
keer iets uit voort. En dus moeten ze daar ook heel streng in hun kop mee zijn, 
want anders… En ge ziet ook heel veel verwarring, meer hier dan in de 
thuislanden omdat… daar is dat allemaal iets dat in den ‘dark’ gebeurt en dat 
blijft daar en daar worden ook geen woorden aan gegeven en dus is dat goed. 
Maar hier, door al die woorden en al die affiches en al die, ze moeten daar ook 
positie in kiezen en da ’s allemaal heel verwarrend. 

Sakher, homoman, 27 jaar: Those who left Morocco in the sixties were not the 
civilized or educated people. They were more from villages and uneducated 
people. They came here to work. So they took all their traditions with them 
and came here. But the children are studying in European schools, so they got 
also traditions from their friends, so what happens, they grow up and they will 
be in a conflict. Shall we follow the traditions of the home or of the country? 
That’s why you find many of them at home, they pray, they fast, they follow the 
traditions of Morocco, but outside they drink beer, take drugs, fuck girls or fuck 
guys. (…) When you come from an educated family and you bring your children 
to another country with complete different traditions and way of life. In the 
beginning you will say ‘beer is forbidden’ but you will talk to your children, try to 
make them understand why it’s forbidden. There is no communication, the 
generation like 18-19 now, look at their families.154  

153 “Het is hun natuur. Marokkanen zijn altijd in groep, nooit alleen. Het is daarom dat men hen de naam 
‘makkak’ heeft gegeven. Wat is een makaak? Een heel agressief aapje dat altijd in groep is.” 

154 “Zij die Marokko verlieten in de jaren ’60 waren geen geciviliseerde, opgeleide mensen. Zij kwamen 
eerder van de dorpen en waren ongeschoolde mensen. Zij kwamen hier om te werken. Dus hebben zij al 
hun tradities meegenomen en kwamen naar hier. Maar de kinderen studeren in Europese scholen, dus zij 
krijgen ook de tradities van hun vrienden. Dus wat gebeurt er? Zij groeien op en zullen in conflict zijn. Zullen 
wij de tradities van thuis volgen of die van het land? Dat is waarom velen van hen thuis bidden, vasten, de 
tradities van Marokko volgen. Maar buiten drinken zij bier, nemen drugs, neuken meisjes of jongens. Als je 
van een geschoolde familie komt en je kinderen naar een ander land brengt met helemaal andere tradities 
en levensstijl. In het begin zal je zeggen ‘bier is verboden’ maar je zal met je kinderen praten en hen 
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Hamza, homoman, 28 jaar: Les Marocains avec revenus ont quitté Bruxelles, ils 
sont allé vers Ninove, … C’est un milieu très conservatrice, très peu éduqué. 
C’est des jeunes qui portent déjà une violence en eux, qui se sentent rejeté par 
la société. Et au même temps, il y a l’éducation des parents : ils ne parlent pas 
avec les enfants, le père utilise la violence et la mère n’est pas éduqué pour les 
apprendre ce que c’est la citoyenneté. Et il n’y a pas de contrôle. C’est très 
complexe la vie de ces jeunes : il y a le pays d’origine, il y a la Belgique et il y a 
le contexte de Bruxelles dont il faut tenir compte quand on parle de eux.155 

Collectieve culturen, waar het belang van de familie of de bredere gemeenschap veel 
belangrijker wordt geacht dan het individuele belang, dragen volgens participanten bij aan 
homofoob geweld tegen leden van de eigen gemeenschap. Verschillende participanten van 
etnisch-culturele minderheden gaven aan dat niet de individuele daden van een persoon, maar 
zijn rol binnen de groep belangrijk was. Zolang hij deze rol opneemt en de regels van de 
gemeenschap niet openlijk doorbreekt, zou homoseksualiteit niet zo problematisch zijn. De 
druk om aan de verwachtingen van de gemeenschap te voldoen, kan frustraties veroorzaken bij 
holebi’s binnen de gemeenschap. Dit kan leiden tot geweld tegen holebi’s die hun seksualiteit 
wel openlijk beleven. Holebi’s binnen de gemeenschap die zich niet conform de 
genderverwachtingen van de gemeenschap gedragen, kunnen door een lid van de 
gemeenschap gestraft worden in naam van de hele gemeenschap.  

Hakim, homoman, 32 jaar: Comme je t’ai expliqué déjà, c’est la culture collective, ce 
n’est pas des individus, chacun doit jouer son rôle. Mes agresseurs parlaient avec 
l’accent de ma région, je pense qu’ils m’avaient reconnu. C’était comme si il n’y 
avait pas deux personnes, comme si j’étais collé à eux et ça les a insulté, comme si 
j’étais une partie de eux qu’ils ne pouvaient pas accepter. Pour eux, je suis un 
gamin qui s’est fait influencer par l’Occident, par les valeurs occidentales. ‘C’est les 
amis Belges que tu as rencontré qui t’ont influencé’.156  

proberen duidelijk te maken waarom het verboden is. Er is geen communicatie, de generatie van 18-19 nu, 
kijk naar hun families.” 

155 “De Marokkanen met inkomen hebben Brussel verlaten, ze zijn naar Ninove gegaan. Het is een heel 
conservatief milieu, heel laaggeschoold. Het zijn jongeren die al een zeker geweld in zich dragen, die zich 
verworpen voelen door de samenleving. En tegelijk ook de opvoeding door de ouders: zij praten niet met 
hun kinderen, de vader gebruikt geweld en de moeder is niet opgeleid om hen burgerschap bij te brengen. 
En er is geen controle. Het leven van die jongeren is heel complex: er is het herkomstland, er is België en er 
is de Brusselse context waarmee men rekening moet houden als men het over hen heeft.”  

156 “Zoals ik je heb uitgelegd, is het de collectieve cultuur, het zijn geen individuen, iedereen moet zijn rol 
spelen. Mijn aanvallers praatten met het accent van mijn regio, ik denk dat zij mij herkend hadden. Het was 
alsof er niet twee verschillende personen waren, alsof ik aan hen geplakt was en dat heeft hen beledigd. Alsof 
ik een deel van hen was dat zij niet konden aanvaarden. Voor hen ben ik een jongen die zich heeft laten 
beïnvloeden door het Westen, door Westerse waarden. ‘Het zijn de Belgische vrienden die je ontmoet hebt die 
je beïnvloed hebben.’” 
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Serge, homoman, 33 jaar: Je pense qu’il y en aurait, j’ai déjà entendu ça vis-à-vis 
d’homos d’origine maghrébine, de références à la religion parce qu’ils parlent de la 
même culture. « « Tu n’as pas honte ? Ta culture, ta religion. Ce n’est pas bien ce 
que tu fais. » Alors que moi, je ne suis pas de cette culture-là donc, du coup, c’est 
plus un rejet de moi… D’autre culture qui est de toute façon corrompue, cette 
culture occidentale.157 

De geografische situering van de holebi-buurt, vlak naast een dominant Marokkaanse wijk, 
draagt ertoe bij dat deze buurt niet de meest veilige plek is voor holebi’s met een Marokkaanse 
achtergrond. Nieuwkomers zonder sociale banden in België, gingen dikwijls anders om met hun 
zichtbaarheid als holebi in de publieke ruimte. 

Discriminatie op basis van etniciteit  

De ervaring van structurele achterstelling en discriminatie van etnisch-culturele minderheden, 
leidt volgens participanten tot discriminatie door etnisch-culturele minderheden. Langs beide 
kanten kan deze discriminatie de vorm aannemen van homofoob geweld. Hoewel normen en 
waarden van de verschillende groepen eigenlijk veel overeenkomsten vertonen, wordt een 
identiteit ontwikkeld die tegengesteld is aan die van de ‘ander’. Etnische identiteit wordt zowel 
door de meerderheid als door minderheden gebruikt als verdediging tegen de ‘ander’. Wat niet 
overeenkomt met de identiteit van de ene groep, wordt beschouwd als een probleem van de 
andere groep.  

Mona, ex-inwoonster Anneessens, 42 jaar: Oui, et ça reste juste une minorité, la 
majorité va à l’école et fait pas ces trucs. Mais c’est un minorité très visible et on ne 
pense qu’à eux. C’est une société très raciste vis-à-vis les Maghrébins. Il y a aussi 
une grande islamophobie. La société, les gens vont moins pardonner quelqu’un 
d’Anneessens qu’aux autres. L’inégalité dans la société Belge est grande. Les 
jeunes avec des parents pauvres qui n’ont pas étudiés ont beaucoup moins de 
chances de faire des études. Il n’y a pas beaucoup de gens qui ont envie de prendre 
en compte la complexité de la société. Ils ont envie de simplifier.158 

157 “Ik denk dat, ik heb al gehoord dat er bij homo’s van Maghrebijnse herkomst referenties naar hun 
godsdienst zouden zijn, omdat zij van dezelfde cultuur spreken. ‘Ben je niet beschaamd? Je cultuur, je 
religie. Het is niet goed wat jij doet.’ Terwijl ik niet van die cultuur ben, bij mij is het eerder een verwerpen 
van mij als behorend tot een andere cultuur die sowieso gecorrumpeerd is, die Westerse cultuur.”  

158 “Ja, het blijft een minderheid, de meerderheid gaat naar school en doet die dingen niet. Maar het is een 
zeer zichtbare minderheid en men denkt enkel aan hen. Dit is een heel racistische samenleving ten aanzien 
van Maghrebijnen. Er is ook een grote islamofobie. De samenleving, de mensen zullen minder snel iemand 
vergeven die uit Anneessens komt dan iemand anders. De ongelijkheid in de Belgische samenleving is 
groot. Jongeren met ouders die niet gestudeerd hebben, hebben veel minder kansen om te studeren. Er zijn 
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Adel, Algerijnse homoman, 30 jaar: En fait, les Belges c’est comme les Arabes d’ici, 
c’est que aucun a cette habitude ou cette volonté… qu’ ils s'attaquent d’aller vers 
les gens pour aller découvrir.159  

Hakim, homoman, 32 jaar: Moi, je dois toujours m’expliquer sur ma culture Arabe, 
les gens me demandent pour une explication, comme si je dois être l’excuse pour 
tout ça. Tous les problèmes viennent toujours des autres. Qu’ils balaient devant 
leurs propres portes. Ils disent des trucs sur ‘les Arabes’ et je me dis ‘mais vous ne 
nous connaissez pas’. (…) Pour les femmes c’est encore pire, avec le sexisme des 
occidentaux et la pression de la communauté. Les Belges, c’est toujours ‘dans quel 
armoire on va te mettre ?’ Moi j’aime l’idée de ne pas être comme les gens 
‘normaux’, d’être la conséquence positive de tous les mouvements sociaux et 
migratoires qu’il y a eu.160  

Deze situatie zorgt ervoor dat homoseksualiteit door daders gepercipieerd wordt als een 
‘probleem’ van blanke Westerlingen, maar zorgt er ook voor dat niet-blanke homo’s in de 
dominant blanke holebi-buurt gewantrouwd worden, tenzij ze aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Zij worden benaderd als ‘andere’. Niet-blanke homo’s werden pas vertrouwd als ze 
gekend waren in het milieu of in het gezelschap van blanke vrienden en werden zelfs dan 
dikwijls op hun etniciteit aangesproken, gezien als exotisch lustobject en niet als potentiële 
partners. Huidskleur wordt op die manier een expressie van seksuele oriëntatie.  

Hamza, homoman, 28 jaar: Er zijn mensen die mij gewoon voor seks benaderen, 
omdat ik Marokkaans ben. De mensen die mij kennen zeggen altijd: ‘Jij bent 
anders’, maar ook dat is pijnlijk. Het is waar, er zijn veel Marokkanen hier die ons 
een slecht imago geven en binnen de LGBT gemeenschap zijn zij de prostituees en 
de dieven. Pim Fortuin, die extreem rechtse politicus, hij was homo en zei eens: 
‘Marokkanen ken ik vooral van in bed’. Het is erg, maar zo is het hier ook.  

Ahmed, LGBT-sector, 30 jaar: Il y a cette dispositif aussi, qui est assez violente, que 
les arabes sont vus comme objet sexuelle et pas plus que ça. On ne fait que 
coucher avec lui mais jamais…  On voit pas mal de prostitués qui continuent sur cet 

niet veel mensen die zin hebben om rekening te houden met de complexiteit van de samenleving. Zij 
hebben zin om te vereenvoudigen.” 

159 “Eigenlijk zijn de Belgen precies hetzelfde als de Arabieren hier. Geen van beiden heeft die gewoonte of 
wil om naar de mensen toe te gaan om te ontdekken.” 

160 “Ik moet altijd uitleg geven over mijn Arabische cultuur, de mensen vragen mij om uitleg, alsof ik het 
excuus voor dat alles moet zijn. Alle problemen komen altijd van de anderen. Dat zij voor hun eigen deur 
vegen. Zij zeggen dingen als ‘de Arabieren’ en ik denk ‘maar jullie kennen ons niet’. Voor vrouwen is het 
nog erger met het seksisme van de Westerlingen en de druk van de gemeenschap. Belgen willen je altijd in 
een kast kunnen steken. Ik hou van het idee niet zoals de ‘normale’ mensen te zijn, de positieve 
consequentie te zijn van alle sociale en migratie-bewegingen die er geweest zijn.” 
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axe-là. Ça les arrange en tout cas, ils ont un profil pour ça. Pour les personnes qui 
aiment la dimension amitié, intellectuelle et tout ça ce n’est pas évident.161  

Michèle, lesbische vrouw, 33 jaar: En plus, dans le milieu, il y a cet exotisme. Une 
fois, une femme m’a dit ‘je voudrais bien voir la couleur de ton clitoris’. C’est mon 
expérience, je ne sais pas si tu peux généraliser ça? Peut-être c’est encore plus 
présent chez les hommes, cet exotisme, parce que les hommes gays sont plus libérés 
au niveau de la sexualité. Si tu es Maghrébin, ou black, chez les hétéros et les 
homos, il y a tout un univers qui t’entoure, le couscous etcetera…162 

Hakim, homoman, 32 jaar: Ik krijg altijd allerlei vragen, als Marokkaan en als gay, 
alsof ik op al die dingen het antwoord zou weten, ik ben ook maar een persoon, niet 
dé Marokkaan of dé gay. In de wijk heb ik het soms voor dat iemand mij wil 
verleiden en dan zegt ‘ik hou van Magrebijnse types’, dan zeg ik ironisch ‘ik hou van 
blanke mannen’. Waarom zegt iemand dat, da’s alsof iemand naar jou zou komen 
en zeggen: ik hou van meisjes met bruin haar en een frou’. Je wordt geobjectiveerd. 
Ik heb niets tegen voorkeuren, dat mag, en als iemand mij komt verleiden ga ik 
ervan uit dat hij in elk geval niets tegen zuiderse types heeft, maar waarom moet hij 
dat expliciet maken? Wat heb ik daaraan? Et alors?  

Behalve de stereotypen, is er volgens participanten dikwijls weinig echte kennis is van 
gewoontes binnen de andere gemeenschap. Verschillende participanten gaven aan dat 
bijvoorbeeld de directe en luidruchtige communicatie-stijl van Maghrebijnen, ook in de publieke 
ruimte, dikwijls onterecht als geweld ervaren wordt en bijdraagt tot en negatieve beeldvorming 
over deze groep. 

Manon, lesbische vrouw en bewoner onderzoeksterrein, 35 jaar: J’aime bien aussi 
aller dans les petits bars moches. Je n’ai pas de problèmes là, je tiens la main de 
ma copine, je donne des bisous. Ça, je ne fais pas dans mon quartier (Lemonnier). 
C’est que des arabes qui zonent dans le quartier… Et tu penses qu’ils sont plus 
homophobes que les hommes dans les petits cafés moches? R : Pas 
nécessairement. Mais culturellement, on est déjà dans le même code. Chez les 
Arabes, c’est la peur qu’ils vont interpréter que c’est de la provoque. Je ne 

161 “Het is ook zo, en dat is redelijk gewelddadig, dat Arabieren gezien worden als seksueel object en niet 
meer dan dat. Je kan ermee slapen maar niet meer dan dat. Er zijn een heel aantal prostitués die daarop 
voortbouwen. Dat komt hen goed uit, zij hebben er het profiel voor. Voor mensen die van de 
vriendschappelijke, intellectuele dimensie houden is het in elk geval niet evident.”  

162 “Bovendien is er dat exotisme in het milieu. Een vrouw zei eens tegen mij ‘ik zou graag de kleur van je 
clitoris kennen’. Dat is mijn ervaring, ik weet niet of dat te veralgemenen valt? Misschien is het nog meer 
aanwezig bij mannen, dat exotisme, omdat homomannen nog meer bevrijd zijn op het vlak van 
seksualiteit. Als je Maghrebijn bent, of zwart, bij hetero’s of homo’s, is er een heel universum dat je 
omringt, van couscous enzovoort.” 
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connais pas les limites dans leur culture et je serais moins apte à réagir s’il se 
passe quelque chose. Je ne sais pas jusque ou je peux aller.163  

Adel, Algerijnse homoman, 30 jaar: On a appris à communiquer de cette manière 
et cette manière est agressif dans le valeurs européennes ou Belges en tout cas. 
Genre, j’ai visité  Italie pour la première fois l’année passée et wow, je rentrais dans 
un bar avec des amis: ça parle, ça gueule, ça hurle, j’ai dit ‘hmm… c’est comme chez 
nous’. Ici, on ne peut pas le faire dans un bar, tu vois. Quand les Belges nous voient, 
ils ont cette image de nous, une image flue, et ils ne vont pas aller vers l’autre 
pour comprendre. La même chose arrive du côté Maghrébine. Et du côté des 
Belgo belge aussi. Des deux côtés ça ne marche pas, dans les deux sens. Et c’est 
vrai que cet énergie ou ouverture d’esprit en tout cas pour aller vers l’autre et 
comprendre son mode de fonctionnement n’est pas là.164 

De rol van leeftijd  

We zagen dat leeftijd, samen met de hierboven beschreven sociale relaties, zowel aan de kant 
van daders als slachtoffers een belangrijke rol speelt.  

Aan daderkant worden factoren genoemd die typisch zijn aan de adolescentie: veranderingen in 
de hormonale huishouding, het gevoel van onaantastbaarheid, het ontbreken van kennis van de 
eigen grenzen bij het gebruik van alcohol en drugs, de zoektocht naar de eigen identiteit en het 
belang van de peer-groep in deze zoektocht. De grote spijbelproblematiek, de 
jeugdwerkloosheid en een gebrek aan een eigen ruimte voor jongvolwassenen worden ook als 
een belangrijke factoren aangehaald. Verschillende participanten zagen ook de verhouding 
tussen volwassenen en jongeren in de publieke ruimte als een deel van de problematiek. 
Volwassenen vervullen niet langer een opvoedende, verantwoordelijke rol tegenover jongeren 
in de publieke ruimte omdat zij hen zijn gaan zien als een bedreiging. Dit geeft jongeren een 

163 “Ik hou er ook van om naar kleine bruine kroegen te gaan. Ik heb er geen probleem, ik houd mijn vriendin 
haar hand vast, ik geef kussen. Dat doe ik niet in mijn wijk. Het zijn enkel Arabieren die rondhangen in de wijk. 
En denk je dat zij meer homofoob zijn dan de mannen in de bruine kroegen? Niet noodzakelijk, maar cultureel 
gezien zitten wij al in dezelfde code. Bij de Arabieren is er de angst dat ze het gaan interpreteren als 
provocatie. Ik ken de grenzen niet in hun cultuur en ik zal minder goed kunnen reageren als er iets gebeurt. Ik 
weet niet hoever ik kan gaan.” 

164 “Wij hebben geleerd op die manier te communiceren en die manier is agressief volgens de Belgische 
waarden. Bijvoorbeeld, vorig jaar ben ik voor de eerste keer in Italië geweest en wauw, ik kwam een bar 
binnen met vrienden: dat praat, dat roept, dat schreeuwt, ik zei ‘hm, dat is zoals bij ons’. Hier kan je dat 
niet doen in een bar. Als de Belgen ons zien, ze hebben al een vaag beeld van ons en zij gaan niet naar de 
ander toe om het te begrijpen. Hetzelfde gebeurt aan de Maghrebijnse kant. En aan de kant van de 
Belgobelges ook. Langs twee kanten werkt het niet, in de twee richtingen. Die energie of openheid van 
geest in elk geval om naar de ander toe te gaan en zijn manier van functioneren te begrijpen, is er niet.”  
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gevoel van macht. Participanten zagen potentieel daderschap ook niet als een stabiel kenmerk 
van een persoon, maar als iets dat met de leeftijd zou veranderen. Eens een persoon een 
stabiele werksituatie, een eigen huishouden, een gezin heeft, zou hij veel minder geneigd zijn 
om publiek geweld te plegen.  

Jongere homomannen zouden sneller slachtoffer zijn van homofoob geweld omwille van een 
minder genderconform uiterlijk en gedrag. Dit zou te maken hebben met hun zoektocht naar 
een homoseksuele identiteit en het gevoel van onaantastbaarheid van jongeren. Binnen de 
holebi-buurt zou het dan vooral om mannen tussen 25 en 35 jaar gaan, omdat zij vaker uitgaan 
in de holebibuurt en dus ook zichtbaarder zijn dan jongeren onder de 25 jaar en omdat dit 
actieve uitgaansleven vaak gepaard gaat met de consumptie van alcohol en drugs. Participanten 
gaven aan dat zij met het ouder worden een minder actief uitgaansleven hadden en minder 
nood hadden om hun homoseksualiteit in de openbare ruimte kenbaar te maken. Verschillende 
participanten van boven de 45 jaar gaven aan dat zij nooit de gewoonte hadden om zichtbaar te 
zijn als homoseksueel in de openbare ruimte. Oudere mannen die in de perceptie van de dader 
homoseksueel zijn, zouden vaker het slachtoffer zijn van materieel geweld met seksuele 
avances als aanloop door jonge niet-blanke mannen, omwille van hun verondersteld verlangen 
naar exotische jonge mannen.  

Jonge lesbische vrouwen zouden sneller het slachtoffer zijn van seksueel getint verbaal en 
psychisch geweld en seksueel geweld, omdat zij als jonge vrouw het object van verlangen van 
heteromannen vormen.  

Binnen het holebi-milieu zouden jonge niet-blanke homomannen vaker het slachtoffer zijn van 
homofoob geweld op basis van etniciteit omwille van de associatie met prostituees met 
dezelfde leeftijd en etnische achtergrond, omwille van de associatie met potentiële daders met 
dezelfde leeftijd en etnische achtergrond en omwille van een uiterlijk en leeftijd die 
beantwoorden aan een homoseksuele fantasie. Oudere homomannen zouden verbaal en 
psychisch homofoob geweld binnen het milieu ondergaan omdat hun uiterlijk en leeftijd niet 
beantwoordt aan het gecultiveerde schoonheidsideaal. Lesbofoob geweld door homomannen 
zou sneller gepleegd worden door volwassen mannen met  een eigen vriendengroep binnen de 
holebi-buurt dan door jongere homomannen.  
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7 CONCLUSIE 

Zichtbaarheid en perceptie 

Zichtbaarheid en het menselijk vermogen om zichtbare kenmerken te interpreteren zijn 
essentieel in de context van homofoob geweld in de publieke ruimte. Daders kunnen pas 
homofoob geweld plegen, wanneer zij waarneembare kenmerken van het slachtoffer of van de 
ruimte waarin die zich bevindt, verbinden met homoseksualiteit. Participanten structureren de 
publieke ruimte en de gebeurtenissen die er plaatsvinden, passen hun gedrag aan en stellen 
een mentaal daderprofiel en slachtofferprofiel op vanuit de betekenissen die zij geven aan 
waarneembare kenmerken zoals huidskleur, geslacht, gepercipieerde socio-economische status 
en leeftijd. Deze betekenisgeving stelt potentiële slachtoffers enerzijds in staat om zich te 
beschermen tegen homofoob geweld en schept anderzijds de bestaansvoorwaarden voor een 
aantal vormen van homofoob geweld tegen minderheden binnen het holebi-milieu. 

Omdat zowel zichtbaarheid als perceptie belangrijk bleken, gingen we na wat de concrete en 
‘gepercipieerde’ context was van homofoob geweld in de publieke ruimte. De sociale realiteit 
die homofoob geweld omringt, is niet enkel gebaseerd op vaststellingen, maar op interpretaties 
van die vaststellingen. Deze percepties, die deels gebaseerd zijn op waarneembare kenmerken, 
dragen bij tot de constructie van de concrete context doordat zij de sociale interacties die er 
plaatsvinden en de werking van instituties beïnvloeden.  

Expressie en perceptie van gender  

Genderverhoudingen spelen een centrale rol in de context van homofoob geweld in de publieke 
ruimte. Daders van homofoob geweld zijn bijna zonder uitzondering mannen en aanleidingen 
en triggers die participanten aanhaalden, hielden altijd verband met gepercipieerde 
genderexpressies van het slachtoffer en/of met het bevestigen van de eigen mannelijke rol van 
de dader. De dominante heteroseksuele genderorde wordt in de publieke ruimte 
gesymboliseerd door genderexpressies: de manier waarop mannen en vrouwen de publieke 
ruimte gebruiken, hun sociale interacties, hun gedrag en hun uiterlijk. Genderexpressies die als 
afwijkend van de norm worden gepercipieerd, symboliseren volgens de participanten voor 
daders de homoseksualiteit van het slachtoffer en diens minderwaardige status binnen de 
genderorde. Hoewel mannen en vrouwen dezelfde normen en genderrolverwachtingen delen 
binnen de heteronormatieve genderorde, leiden ze vooral bij mannen tot homofoob geweld in 
de publieke ruimte, aangezien geweld in de publieke ruimte een vorm van mannelijke 
genderexpressie is. Ook holebi’s worden beïnvloed door deze dominante genderorde. Als zij 
zich ertegen verzetten, houdt dit nog steeds een keuze in voor een positie aan de rand van de 
genderorde. De rolpatronen van de dominante genderorde worden in grote mate overgenomen 
door holebi’s. Dit leidt soms tot homofoob geweld binnen het milieu tegen ‘mannelijke’ 
vrouwen of ‘vrouwelijke’ mannen of tegen lesbische vrouwen in het algemeen. Verschillende 
participanten vermeldden ook discriminatie tegen biseksuelen omdat zij geen duidelijke positie 
in de genderorde kiezen.  
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Genderexpressie: de expressie van meer dan gender 

Aanleidingen voor homofoob geweld waren volgens participanten door de dader  
gendernonconforme genderexpressies. Deze kenmerken hadden niet enkel te maken met 
seksuele oriëntatie en gepercipieerde mannelijkheid en vrouwelijkheid, maar ook met 
huidskleur, geschatte leeftijd en veronderstelde socio-economische status. In de context van 
homofoob geweld in de publieke ruimte veranderen deze kenmerken in een vorm van 
genderexpressie. Ze symboliseren homoseksualiteit of een bepaald ‘soort’ holebi. Op die manier 
worden, volgens de participanten, aanleidingen van specifieke vormen van homofoob geweld 
gevormd door zichtbare tekenen die naast expressies van seksuele oriëntatie dikwijls ook een 
expressie zijn van ongelijke sociale relaties zoals gender, etniciteit, leeftijd en socio-
economische status. De perceptie van welbepaalde zichtbare kenmerken als symbolen voor 
homoseksualiteit (bv. een verzorgd uiterlijk), wordt volgens participanten mee tot stand 
gebracht en in stand gehouden door de media, het middenveld, politiek en economie en door 
de sociale constructie van de publieke ruimte in en rondom de holebi-buurt. 

De meest zichtbare en als homoseksueel herkenbare gender-expressie in en rondom de holebi-
buurt is die van blanke als middenklasse gepercipieerde mannen. Deze zichtbaarheid en 
herkenbaarheid maakt het potentieel slachtofferschap van deze mannen groter. Vooral waar de 
als heteroseksistisch gepercipieerde ruimte grenst aan de homoseksuele ruimte schatten 
participanten het risico op homofoob geweld hoog in. Homofoob geweld is dan een clash 
tussen de minst geprivilegieerde hetero’s en de meest geprivilegieerde homo’s.  

Participanten duiden de constructie van een mannelijke blanke middenklasse homoseksuele 
genderexpressie als tegendeel van een niet-blanke, achtergestelde heteroseksuele 
genderexpressie ook aan als de aanleiding voor specifieke vormen van homofoob geweld door 
‘insiders’ en ‘outsiders’ van het milieu. De minderheidspositie van homoseksuele vrouwen en 
etnisch-culturele minderheden in de buurt maakt hen minder herkenbaar en omdat zij minder 
aanwezig zijn op het onderzoeksterrein, maken zij er ook minder homofoob geweld mee. 
Anderzijds zijn zij door hun minderheidspositie vaker slachtoffer van homofoob geweld binnen 
het milieu. De intersectionele constructie van genderexpressie draagt bij tot specifieke vormen 
van homofoob geweld tegen vrouwen en etnisch-culturele minderheden. De exclusie van 
vrouwen en etnisch culturele minderheden wordt door blanke mannen deels gezien als een 
manier om het holebi-milieu veilig te houden. Mannen van etnisch-culturele minderheden die 
niet gekend zijn in het milieu, worden gezien als hetero’s en potentiële daders en de 
aanwezigheid van vrouwen trekt potentiële daders aan. 

Homofobe incidenten in de publieke ruimte zijn op die manier niet enkel een reactie op 
zichtbare kenmerken van homoseksualiteit, maar ook op gender, leeftijd, veronderstelde socio-
economische status en etniciteit. Homofoob geweld is dan het resultaat van de confrontatie van 
de geprivilegieerde positie en/of achterstelling van de dader in één of meerdere systemen van 
ongelijke sociale relaties met de gepercipieerde positie van het slachtoffer op deze assen van 
ongelijkheid. 

 Context en gepercipieerde context 

Het mentaal daderprofiel van participanten is gebaseerd op de interpretatie van een selectie 
van waarneembare kenmerken. Deze selectie gebeurt deels op basis van eigen ervaringen en 
verhalen over homofoob geweld. Het mentaal daderprofiel verschilt dikwijls sterk van het meer 

 

 165  
 
 



De context van homofoob geweld in de publieke ruimte – een etnografisch onderzoek in het centrum van Brussel 

genuanceerde profiel dat naar voor komt uit de concrete ervaringen met homofoob geweld. 
Blanke en geoute homoseksuele daders maken bijvoorbeeld geen deel uit van de interpretatie. 
Homofoob geweld door blanke mannen wordt doorgaans geweten aan hun individuele 
psychische toestand, homofoob geweld door niet-blanke mannen wordt in verband gebracht 
met hun etniciteit en socio-economische positie als groep. In de perceptie van participanten zijn 
daders vooral jonge mannen met een Arabisch uiterlijk die in groep handelen, terwijl in 
concrete gevallen enkel verbaal en psychisch geweld tegen blanke mannen en fysiek geweld 
tegen niet-blanke mannen vaker door daders met een Arabisch uiterlijk gepleegd werd. Enkel 
fysiek geweld en geweld tegen mannen werd vaker door mannen in groep gepleegd dan door 
mannen alleen. We zagen dat ook de mentale kaart van onveilige ruimtes meestal sterk 
verschilde met de plaatsen waar incidenten van homofoob geweld werkelijk hadden 
plaatsgevonden. De afbakening van onveilige ruimtes viel wel samen met een sterke 
aanwezigheid van mensen die aan het mentaal daderprofiel van participanten voldeden en een 
kleinere aanwezigheid van politie. Nochtans werd het contact met de politie bij concrete 
incidenten van homofoob geweld meestal als zeer negatief ervaren.  

Het aanpassingsgedrag van participanten in de als homofobie-onveilig gepercipieerde ruimten 
kan de lagere prevalentie van concrete geweldervaringen in deze ruimtes, waarschijnlijk ten 
dele verklaren. Toch duidt het grote verschil tussen de concrete en gepercipieerde context erop 
dat er meer aan de hand is.  

Onzichtbare en minder zichtbare intersecties 

Het discours rond homofoob geweld in de politiek, de media, het middenveld en bij 
participanten op het onderzoeksterrein draagt bij tot de zichtbaarheid en onzichtbaarheid van 
bepaalde vormen en contexten van homofoob geweld. De zichtbaarheid van bepaalde vormen 
van homofoob geweld leidt ertoe dat participanten zich leren beschermen in contexten die zij 
verbinden met deze vormen van homofoob geweld. Tegelijkertijd zorgt dit voor het ontstaan en 
in stand houden van minder zichtbare vormen van homofoob geweld. Zo zien participanten 
bijvoorbeeld het wantrouwen tegenover etnisch-culturele minderheden binnen de holebi-buurt 
als een manier van zelfbescherming die tegelijk ook aanleiding kan geven tot psychisch en 
verbaal geweld tegenover holebi’s van etnisch-culturele minderheden. Het discours rond 
homofoob geweld besteedt in proportie minder aandacht  aan geweld in andere contexten dan 
de publieke ruimte, aan andere vormen van geweld dan fysiek geweld, aan het seksisme en de 
homofobie binnen de blanke meerderheid en aan specifieke vormen van lesbofoob geweld en 
homofoob geweld tegen holebi’s van etnisch-culturele minderheden. 

Daderschap van blanke mannen en holebi’s blijft onderbelicht voor alle vormen van geweld, 
terwijl zij een belangrijke rol spelen in concrete ervaringen van participanten met psychisch, 
verbaal en seksueel geweld. Normen en waarden van de etnische meerderheid worden 
nauwelijks aangehaald als verklaring voor homofoob geweld. Homofobe uitspraken of 
handelingen door holebi’s, bijvoorbeeld tegen ‘mannelijke’ vrouwen of ‘vrouwelijke’ mannen, 
worden dikwijls niet gezien als homofoob geweld, vanuit de redenering dat geoutte holebi’s 
niet homofoob kunnen zijn. Etniciteit wordt steevast verbonden met mannen van etnisch-
culturele minderheden, een lage socio-economische status en dikwijls met een jonge leeftijd. 
De etnische meerderheid, vrouwen en middenklasse mannen van etnisch-culturele 
minderheden worden nauwelijks geëtniciseerd in de context van homofoob geweld. 
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Slachtofferschap van vrouwen en etnisch-culturele minderheden blijft onzichtbaar wanneer het 
andere vormen aanneemt dan het slachtofferschap van blanke mannen. De 
minderheidsgroepen binnen de holebi-buurt bevinden zich nochtans in een kwetsbare positie 
doordat homofobie niet de enige grond van discriminatie is waarmee zij geconfronteerd 
worden in het dagelijks leven en doordat verschillende gronden van discriminatie ook samen 
kunnen voorkomen. Zo kan seksisme vormgeven aan lesbofobie en racisme aan homofobie. Een 
homoman die een lesbische vrouw een opmerking geeft omwille van haar gendernonconform 
uiterlijk, heeft bijvoorbeeld geen probleem met homoseksualiteit en heeft misschien ook geen 
probleem met vrouwen in het algemeen, maar valt deze vrouw aan als lesbische vrouw. Een 
man met Marrokaanse immigratie-achtergrond die telkens weer als seksueel object benaderd 
wordt, is het slachtoffer van racisme en homofobie: hij wordt gereduceerd tot zijn etniciteit en 
daardoor tot een bepaald ‘soort’ homo. 

Ook diefstal wordt dikwijls niet als homofoob gezien, omdat de motivatie materieel gewin en 
niet homofobie is. Verschillende mannen en vrouwen percipiëren lesbofoob geweld als minder 
erg dan homofoob geweld tegen mannen, omdat het op verlangen is gebaseerd en niet op 
walging. Het was voor veel lesbische vrouwen ook moeilijk te bepalen waar de grens lag tussen 
avances en geweld. 

Een intersectionele definitie van homofoob geweld 

Door onze analyse van de omgeving of context van homofoob geweld in de publieke ruimte te 
structureren volgens Walby’s model voor de analyse van intersecties (Walby, 2007), zien we 
hoe verschillende assen van ongelijkheid het geweld mee vormgeven. De institutionele 
domeinen en de geografische en historische context beïnvloeden de zichtbaarheid van 
bepaalde intersecties, waardoor bepaalde genderexpressies sneller geassocieerd worden met 
homoseksualiteit en bepaalde vormen van homofoob geweld sneller herkend werden dan 
andere.  

Deze analyse stelt ons in staat een nieuwe definitie van homofoob geweld te formuleren, die 
ook rekening houdt met minder zichtbare intersecties. Homofoob geweld is dan al het geweld 
dat plaatsvindt, volledig of ten dele, omdat iemand door de dader wordt gepercipieerd als 
holebi, als een bepaald 'soort' holebi of omdat hij wel of niet voldoet aan stereotypen die in 
stand worden gehouden binnen de holebiwijk. 

Seksistisch geweld, geweld op basis van etniciteit, gepercipieerde socio-economische status en 
leeftijd worden binnen deze definitie erkend als homofoob zodra de dader weet of vermoedt 
dat het slachtoffer holebi is of het slachtoffer dat aan de dader probeert duidelijk te maken. 
Diefstal wordt in deze logica als homofoob gezien wanneer het slachtoffer bewust wordt 
uitgekozen door de dader als homo, hetzij als verondersteld rijke homo, hetzij als oudere 
homoman met een exotisch verlangen, hetzij als zwak slachtoffer. Ook holebi’s kunnen volgens 
deze definitie daders van homofoob geweld zijn.  

Context: een interactief proces van betekenisgeving 

In deze case-studie, die zich afspeelt op een specifieke geografische locatie, zien we het proces 
van betekenisgeving het best weerspiegeld in de sociale constructie van de publieke ruimte in 
en rondom de holebi-buurt. Het is ingebed in een specifieke historische en ruimtelijke context. 
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De elementen die er een rol in spelen, zullen zich anders verhouden tegenover elkaar, een 
andere betekenis krijgen en een andere functie hebben in een andere buurt, in een andere 
stad, in een ander land en op een ander moment. Deze conceptualisering van de context als een 
proces, waarin onderlinge verhoudingen flexibel zijn en betekenissen verschuiven, houdt 
enerzijds een belangrijke kans op verbetering in. Anderzijds betekent dit dat er geen eenvoudig 
causaal verband tussen de verschillende sociale relaties en instituties bestaat. Er is altijd plaats 
voor meerdere verklaringen. Dit maakt voorspellingen moeilijk en initiatieven om de situatie te 
verbeteren moeten steeds rekening houden met de specifieke context waar deze initiatieven op 
zullen ingrijpen. Contextuele analyses hebben steeds een open einde en moeten voortdurend 
aangepast worden aan de realiteit op het terrein. 

Chris, homoman, 44 jaar: Als je kijkt, de dingen evolueren wel he. Wie had 
gedacht 10 jaar geleden dat er nu zoveel vrijheid zou zijn. Iedereen loopt 
hierdoor. Marokkaanse jongeren ook, hoewel het eigenlijk een omweg is. Ze zijn 
nieuwsgierig en zien wat hier gebeurt. Oudere vrouwen, … Ik denk soms ‘laat 
het gewoon gaan, het is toch duidelijk allemaal in beweging. En als je een 
maatregel neemt weet je nooit wat dat gaat geven’. Bijvoorbeeld, wij hebben 
zo gevochten voor onze liefde. Toen het niet mocht, liep iedereen hier hand in 
hand. Nu we alle rechten hebben, is de liefde uit het milieu verdwenen. Je ziet 
hier in de wijk niemand hand in hand lopen, of elkaar kussen. Nochtans heeft 
twee derde hier een vriend en gaan veel mensen in koppel uit. Maar de liefde, 
dat zijn de koppels die buiten de wijk hand in hand over straat lopen, dat zie je 
hier niet meer. Dat is toch vreemd. Het is hier een Delhaize. Verworvenheden 
kunnen soms rare consequenties hebben. 

Het gebruik van ‘complex adaptive system’s theory’ (Walby, 2007) als leidraad bij de analyse 
van onze data, hielp ons voor de hand liggende verklaringen systematisch uit te dagen en steeds 
na te gaan welke andere, minder zichtbare machtsrelaties en institutionele mechanismen in het 
spel waren. Uit de analyse van homofoob geweld in de publieke ruimte blijkt dat de 
verschillende assen van ongelijkheid sterk met elkaar verweven zijn en dat homofoob geweld in 
de publieke ruimte slechts kan verdwijnen wanneer het probleem in al zijn complexiteit wordt 
aangepakt. Wanneer we willen werken aan een context waarin homofoob geweld voor alle 
holebi’s minder waarschijnlijk is, moet er gewerkt worden aan alle ongelijke machtsrelaties die 
een rol spelen in de ontwikkeling van het geweld en moet zowel op micro als op macroniveau 
ingegrepen worden in de werking van de institutionele domeinen die deze verhoudingen 
bestendigen. Doordat onze analyse beschrijft op welke manieren de verschillende 
machtsrelaties en instituties bijdragen tot en tot stand komen doorheen het proces van 
betekenisgeving dat de context van homofoob geweld vormt, biedt zij een aantal handvaten 
voor intersectionele beleidsmaatregelen. 
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