
   

OUD ROZE 
(Eveline van Dijck, 2013) 

Leeftijd: 15-18 jaar 

Niveau: bovenbouw middelbaar onderwijs 
Tijd: +80 minuten (waarvan 50 minuten documentaire) 

Benodigdheden: beamer/digibord, pen en papier 

Oud Roze 
Vaak zijn ze onzichtbaar in de samenleving en ook in de zorg: homoseksuele - 
'roze' ouderen. De meesten trouwden, stichtten een gezin en moesten de schijn 

ophouden. Anderen vonden op latere leeftijd de liefde van hun leven.  
In De Roze Salon van Humanitas vinden roze ouderen sinds een paar jaar 

steun en gezelligheid, en vertellen elkaar hun levensverhaal. Enkele van deze 

ouderen spelen samen met acteurs van het Rotterdams centrum voor theater 
(rcth) het theaterstuk ‘Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen’. Hun 

bijzondere levensverhalen zijn de basis voor de teksten van het stuk.  
Ongeveer 10% van de bevolking is homoseksueel, biseksueel, lesbisch of 

gaat als transgender door het leven. Binnen de zorgcentra ziet men dit 

percentage vaak niet terug onder de bewoners. Of men kent ze niet, of men 
weet niet dat ze er zijn. De meesten zeggen liever in de kast te blijven omdat ze 

bang zijn te worden afgewezen, uitgescholden of bespuugd.  

 
Vakgebied  
Filosofie / Maatschappijleer / Levensbeschouwing 

 

Kernbegrippen 
Homoseksualiteit – identiteit – depressie – zelfontplooiing – liefde   

 

Kerndoelen 
Aan het einde van de les kunnen de leerlingen een duidelijke mening vormen 

over homoseksualiteit. Ze kunnen deze mening verdedigen en zich verplaatsen in 
een ander. 

 

Opbouw les 
De les bestaat uit het bekijken van de documentaire ‘Oud Roze’ (50 minuten), 

waarna je een of meerdere creatieve opdrachten in de les kunt behandelen. Het 
is ook mogelijk fragmenten van deze film te bekijken als dit beter past binnen de 

lestijd, of het kijken van de documentaire als huiswerkopdracht mee te geven. 
De aanbevolen tijdscodes voor de fragmenten zijn: 05:30 – 10:29 en 12:30 – 
15:42. 

Tip: laat de leerlingen de film alvast thuis kijken, zodat de les optimaal benut kan worden. 



   
 
Achtergrondinformatie: Homoseksualiteit in Nederland 
Nederland was het eerste land dat in 2001 het homohuwelijk erkende. Ons land 
staat bekend om de tolerantie tegenover homoseksualiteit. Het lijkt geaccepteerd 

te zijn. Dit is niet altijd zo geweest. Vroeger was het een veel groter taboe; er 
werd niet openlijk over gesproken. Toch is er in de laatste jaren een stijging van 

geweld tegen homo’s en lesbiennes. Hoewel seksualiteit voor veel mensen geen 
onderwerp van discussie meer is, durven veel mensen toch niet voor hun 
geaardheid uit te komen, of hebben er veel moeite mee. Anno nu is het dan ook 

nog steeds een actueel thema binnen de samenleving.  
 
 
Creatieve opdrachten 
 
Debat 
In deze les kan je kiezen uit verschillende varianten. De eerste mogelijkheid is 

om enkele discussiestellingen op te schrijven waarbij de leerlingen mogen 
reageren. Deze mogelijkheid is ook vooral geschikt bij lessen van één uur. Als je 
dubbele lesuren hebt, raden wij mogelijkheid twee aan. 

 

De tweede mogelijkheid is het carrouseldebat. Hierbij deel je de groep op in drie 
groepen. Groep 1 zijn de voorstanders, groep 2 de tegenstanders en groep 3 de 
rechters die uiteindelijk een concluderend oordeel zullen vellen over het debat. 

Het carrouseldebat gaat als volgt: je kiest één van de volgende stelling, of 
bedenkt zelf een stelling aan de hand van de documentaire ‘Oud Roze’. 

Vervolgens gaan de voor- en tegenstanders bij elkaar zitten om argumenten te 
bedenken. Geef de leerlingen hiervoor zo’n 5-10 minuten. Hierna kan er een 
debat plaatsvinden, waarbij de docent de debatleider is. Wanneer alle 

argumenten de revue zijn gepasseerd, vatten de rechters de discussie samen en 
doen een uitspraak.  

 
Wanneer er veel tijd is, kunnen er meerdere stellingen worden bediscussieerd in 
het carrouseldebat. Hierbij kunnen de leerlingen steeds een andere rol krijgen.  

 
Mogelijke discussiestellingen: 

 Het is goed dat er speciale salons zijn voor homoseksuele ouderen om bij 
elkaar te komen.  

 Er zouden speciale tehuizen voor oudere homoseksuelen moeten komen.  

 Homoseksualiteit is normaal.  
 Seksuele voorkeur is aangeboren.  

 Seksuele voorkeur is aangeleerd.  
 Een relatie met hetzelfde geslacht zou niet toegestaan moeten zijn 
 Een trouwambtenaar mag weigeren een homoseksueel stel te trouwen.  

 Homoseksuelen mogen niet meedoen met nationale sporten, zoals voetbal.  
 Homoseksuelen mogen niet in het leger.  

 Homoseksuelen mogen geen bloed donderen.  



   
 
 
Betoog 
De leerlingen schrijven een betoog schrijven voor of tegen de stelling dat 

homoseksualiteit nog altijd een taboe is in de Nederlandse samenleving. 

 
Persoonlijk essay 
De leerlingen schrijven een persoonlijk essay over het onderwerp van de 

documentaire. Wat vinden zij van de film, kunnen ze zich verplaatsen in de 
personages? Wat denken ze dat ze zelf zouden doen in een soortgelijke situatie? 

Dit is een vrije opdracht waar veel ruimte is voor zelfreflectie. 
 

Recensie 
De leerlingen schrijven een filmrecensie voor de krant. Hierbij gaan ze in op wat 
zij goed en minder goed vonden aan de film. Ook gaan ze in op de 
maatschappelijke relevantie van deze film. 

 

Posterdebat 
Hierbij kies jij of de klas één van de stellingen. De leerlingen worden verdeeld in 

twee groepen: één groep is voor de stelling en de andere groep zijn 
tegenstanders. Elke groep maakt een poster met hierop één of meer 

argumenten. Hierna lezen de groepen elkaars poster en mogen ze elkaar 
inhoudelijk becommentariëren. De docent leidt het debat dat hieruit volgt. 
 

Stel dat… 
Schets de volgende situatie voor de leerlingen: iemand uit je klas is 
homoseksueel maar durft daar niet voor uit te komen. Schrijf een brief naar 

diegene met wat je tegen hem of haar zou willen zeggen. 
 

 

 


