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en sociale uitsluiting voorspellen. 
Ten tweede, de gezondheidsroute, 
waarbij armoede in de kindertijd 
tot meer gezondheidsproblemen 
en geringe sociale participatie lei-
den die een lagere opleiding en 
slechte arbeidsmarktuitkomsten 
tot gevolg hebben als volwassene. 
De studie laat zien dat deze twee 
centrale routes vooral voorko-
men bij kinderen die in langdurige 
armoede zijn opgegroeid en in het 
algemeen de padafhankelijkheid 
in latere leeftijden verdwijnt. Er 
is dus geen aanwijzing gevonden 
voor de hypothese dat arme kinde-
ren een cultuur van armoede (cul-
ture of poverty) ontwikkelen en 
later zelf afhankelijk worden van 
de Nederlandse sociale zekerheids-
stelsel.
Wat kunnen we uit deze studie 
leren? Deze studie laat duidelijk 
zien dat ook in Nederland dat deel 
uitmaakt van een sterke verzor-
gingsstaat langdurige armoede en 
sociale uitsluiting tot zeer negatie-
ve langetermijneffecten kunnen 
leiden niet alleen voor de persoon 
die het meemaakt maar ook voor 
hun kinderen. Een goede oplei-
ding en werk zijn bepalende ‘ont-
snap’-routes uit armoede en daar-
om is het belangrijk dat huidig en 
toekomstig achterstandenbeleid 
zich niet alleen op basis onderwijs 
richt, maar ook op het voortgezet 
onderwijs dat cruciaal is voor de 
transitie naar de arbeidsmarkt.

Irma Mooi-Reci

Keuzenkamp, S. & A. Oudejans
Gewoon aan de slag? De sociale veilig-
heid van de werkplek voor homoseksuele 
mannen en vrouwen
Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau, september 2011, 57 
pp.
ISBN 978 90 377 0581 2

Het Sociaal Cultureel Planbureau 
(SCP) heeft zich goed vastgebeten 
in de homoacceptatie: onlangs ver-
scheen het zoveelste rapport over 
het onderwerp, dit keer onder de 
titel Gewoon aan de slag? (Keuzen-
kamp & Oudejans 2011), toege-
spitst op de sociale veiligheid van 
de werkplek voor lesbische vrou-
wen en homoseksuele mannen. 
Het rapport levert interessante en 
broodnodige inzichten in de accep-
tatie van homoseksualiteit in con-
crete situaties, en is daarmee een 
waardevolle toevoeging aan het 
inmiddels imposante SCP-oeuvre 
over het thema. Maar helaas ver-
geet het SCP om de cruciale rol 
van gendernormen in de sociale 
dynamiek van homoacceptatie in 
kaart te brengen, zodat de waarde 
van de analyse toch beperkt blijft.
De publicatie van het rapport 
Gewoon doen in 2006 (Keuzenkamp 
et al. 2006) luidde de start in van 
een reeks SCP-onderzoeken naar 
homoacceptatie. Het kabinet-
Balkenende II was toen aan de 
macht in Nederland, de rechts-
liberale coalitie van VVD, CDA en 
D66. Homo-emancipatie was sinds 
de populistische revolte – in gang 
gezet door de flamboyante Pim 
Fortuyn – verworden tot een ‘maat-
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staf’ voor het Nederlanderschap: 
het was neergezet als een van de 
kenmerken waarop de ‘Verlich-
te’, ‘progressieve’ Nederlanders 
zich onderscheiden van de ‘pre-
moderne’, ‘conservatieve’ migran-
ten, met name moslims (zie bijv. 
Mepschen et al. 2010). Homoseksu-
aliteit werd zo gebombardeerd tot 
een belangrijke politieke contro-
verse. Maar dan wel in een geheel 
andere context dan voorheen, 
want van oudsher zijn de banden 
tussen de homo-emancipatiebe-
weging en de rechtse politiek niet 
bepaald sterk te noemen.
De hernieuwde aandacht voor 
homoseksualiteit resulteerde 
onder andere in het verzoek van 
de regering aan het SCP om ‘de 
acceptatie van homoseksualiteit 
in Nederland’ te onderzoeken, wat 
tot de publicatie in 2006 leidde. 
De stroom aan publicaties die 
volgden heeft een schat aan infor-
matie opgeleverd: zo werden data 
van Europese sociale vragenlijsten 
nauwkeurig op een rijtje gezet, 
webfora doorgespit en geïnterpre-
teerd, etnische en religieuze groe-
peringen ondervraagd, houdingen 
van jongeren gemeten, sportclubs 
bezocht en homo- en lesbische 
ouderschappen onder de loep 
genomen.
Een van de interessantste bevin-
dingen werd al in 2006 gedaan. Uit 
dat eerste onderzoek blijkt name-
lijk dat Nederlanders weliswaar 
zeggen homotolerant te zijn, maar 
dat deze tolerantie opvallende 
grenzen heeft: van homo’s wordt 
nog altijd verwacht dat ze zich aan-

passen aan de codes van de domi-
nante heteronormatieve samen-
leving. Of zoals het SCP het toen 
verwoordde: ‘Men mag wel “zo” 
zijn, maar moet verder “gewoon” 
doen’ (Keuzenkamp et al. 2006). 
Terwijl in het nationale discours 
voornamelijk werd gesproken over 
problemen met homoacceptatie 
onder migranten, hield het SCP 
de ‘autochtone Nederlanders’ zelf 
een spiegel voor: ‘Jullie zeggen wel 
tolerant te zijn, maar in de prak-
tijk valt dat nog vies tegen’.
Dit is een belangrijke bevinding, 
omdat het laat zien dat er kenne-
lijk grenzen zijn aan het idee van 
de wereldberoemde ‘Nederlandse 
tolerantie’. Homo’s die ‘te gek’ 
doen kunnen nog steeds op mas-
sale weerstand rekenen. Hier ver-
wijst het woord ‘gewoon’ ook naar 
in de titel van de publicatie: nich-
terige jongens, mannelijke meisjes 
en transseksuelen vallen buiten 
de traditionele man/vrouw-hokjes 
die nog altijd stevig overeind staan 
in Nederland, en zijn dus niet 
‘gewoon’.
De ‘Nederlandse paradox’ (Buijs et 
al. 2011) is hiermee een feit, want 
hoe kan het dat dit soort vormen 
van discriminatie en intolerantie 
gepaard gaan met de bijzonder 
positieve attitudes van Nederland 
die het SCP keer op keer consta-
teert in Europees vragenlijston-
derzoek? Nederland is daar ‘kop-
loper’, zoals het SCP het zelf vorig 
jaar nog verwoordde. 
Een belangrijk deel van het ant-
woord op deze vraag moet in mijn 
ogen gevonden worden in identi-
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ficatieprocessen, waar houdingen 
ten opzichte van homoseksualiteit 
ook onderdeel van zijn. Het idee 
dat je tolerant naar homo’s bent, 
hoort tegenwoordig bij het zijn 
van een Nederlander, en dus zul-
len mensen die zich meer Neder-
lander voelen ook sneller geneigd 
zijn een vragenlijst over het thema 
positief in te vullen dan zij die 
zich minder met het statische 
label ‘Nederlander’ associëren. 
Het is vanuit een antropologisch 
oogpunt niet verwonderlijk dat 
dit soort meetbare ‘attitudes’ met 
statische categorisering en opera-
tionalisering weinig zeggen over 
daadwerkelijke acceptatie van 
mensen tijdens de eb en vloed van 
het dagelijks leven: hoe je jezelf 
verkoopt in een vragenlijstonder-
zoek is per definitie anders dan 
hoe je je daadwerkelijk gedraagt in 
concrete situaties.
Met de publicatie Gewoon aan de 
slag? maakt het SCP dus precies de 
juiste beweging: weg van statische 
categorieën uit vragenlijstonder-
zoek, en richting daadwerkelijk 
gedrag in concrete situaties. De 
bevindingen zijn meteen interes-
sant. 20% van de geïnterviewde res-
pondenten bleek op het werk niet 
uit de kast te zijn, bijvoorbeeld 
door vervelende en nieuwsgierige 
vragen, afkeurende blikken, flau-
we grappen en belachelijk maken. 
Bij transvrouwen neemt discrimi-
natie op het werk schrikbarende 
vormen aan: driekwart geeft aan 
het afgelopen half jaar negatief 
bejegend te zijn op het werk, en 
pesterijen zijn aan de orde van de 
dag.

Ondanks deze interessante bevin-
dingen heeft het SCP ook kansen 
laten liggen. Zo wordt in het the-
oretisch raamwerk te veel geleund 
op het raadselachtige werk van 
Ilan H. Meyer over ‘minority 
stress’. Hij onderscheidt ‘binnen 
en buiten de persoon gelegen fac-
toren’ die een rol spelen bij het 
ontstaan van deze stress, en die 
alle uiteindelijk voortkomen uit 
de vraag hoeveel ruimte de betref-
fende persoon heeft en geeft voor 
haar ‘seksuele voorkeur’. Maar 
de Nederlandse casus laat zien 
dat een dergelijke statische bena-
dering van homoseksualiteit tot 
paradoxen leidt: Nederlanders vul-
len in vragenlijsten in dat ze niks 
tegen ‘homoseksualiteit’ hebben, 
maar in de praktijk blijken ze er 
nogal discriminatoire en grillige 
opvattingen op na te houden.
Het SCP had hier daarom beter 
kunnen kiezen voor een meer 
relationele onderzoeksopzet die 
in staat is om deze dynamiek te 
vangen. Zo had bijvoorbeeld voort-
geborduurd kunnen worden op 
het steeds invloedrijkere werk van 
de Franse socioloog Bruno Latour 
(2004; 2005), die erop blijft hame-
ren dat het van cruciaal belang is 
om te kijken naar de productie van 
cultuur door middel van identifi-
catieprocessen die in relatie tot 
elkaar vorm krijgen. 
Een cruciaal relationeel paar bij de 
culturele productie van homosek-
sualiteit is mannelijkheid/vrouwe-
lijkheid, want alleen bij de gratie 
van dat binaire onderscheid kan 
homoseksualiteit bestaan. Voor 
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een diepgaand onderzoek naar 
de complexe culturele dynamiek 
achter de vorming van opvattin-
gen over homoseksualiteit is het 
daarom noodzakelijk om te zien 
hoe mannelijkheid wordt gepro-
duceerd, en hoe dat per definitie 
altijd gebeurt in relatie tot vrou-
welijkheid. Alleen door dat soort 
processen diepgaand te analyseren 
kan de complexe dynamiek achter 
de Nederlandse homoacceptatie 
(én homofobie) van vandaag in 
kaart gebracht worden.
Maar daar kan misschien een vol-
gende keer aandacht voor komen. 
Het SCP kan er namelijk op reke-
nen dat ook de volgende minister 
weer bij ze aan zal kloppen met de 
vraag om een rapport. Want één 
ding is zeker: homoacceptatie zal 
voorlopig niet snel van de Neder-
landse politieke agenda verdwij-
nen.
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In 2011 verscheen een meta-analy-
se van Pettigrew, Tropp Wagner en 
Christ in het International Journal of 
Intercultural Relations, waarin werd 
aangetoond dat contact tussen ver-
schillende groepen leidt tot meer 
positieve wederzijdse attitudes. 
Zij betoogden dat het effect van 
dergelijk contact eigenlijk altijd 
positief is – en altijd ongeveer even 
sterk – ongeacht of een aantal aan-
vullende condities (zoals gelijk-
waardigheid van de relatie of het 
samenwerken aan een gemeen-
schappelijk doel) werd vervuld. De 
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