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Gelijke rechten voor iedereen
Maak een tijdbalk over de emancipatie van homoseksuelen in Nederland.

Lesduur: 50 minuten |  Lesvorm: tijdbalk maken  |  Werkwijze: tweetallen

Wat heb je nodig?

• een vel A3-papier per tweetal of computers/laptop voor elk duo

• werkblad Gelijke rechten voor iedereen per tweetal

Vertellen dat je homoseksueel bent is voor veel jongeren (en volwassenen!) een moeilijk 

moment. Maar vroeger waren homoseksuelen gedwongen om hun gevoelens weg te stoppen, 

omdat ze anders buiten de groep vielen of gestraft konden worden. Nog langer geleden was het 

levensgevaarlijk om uit te komen voor je homoseksualiteit. Gelukkig is er sinds de vorige eeuw 

veel veranderd.

Tijdbalk

Je gaat een tijdbalk maken over de emancipatie van homoseksualiteit. Emancipatie betekent dat 

een groep mensen eist dat zij gelijk worden behandeld, dat zij dezelfde rechten hebben als andere 

groepen in de samenleving. Op het werkblad zie je kaartjes met gebeurtenissen. Maak met deze 

gebeurtenissen een tijdbalk. Over elke gebeurtenis zoek je meer informatie en/of een plaatje. 

Gebruik het vel A3-papier of maak een tijdbalk met Timeline.com. Gebruik de handleiding van 

Ontdekmedia als je Timeline niet kent.

Zo doe je het

• Knip de kaartjes uit. 

• Zet ze in de goede volgorde. 

•  Zoek bij elke gebeurtenis meer  

informatie of een afbeelding.  

Plak of schrijf het erbij.
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Werkblad Gelijke rechten voor iedereen

Jaren veertig/jaren vijftig van de  
20e eeuw
In veel geloven is homoseksualiteit een 
zonde. Er wordt geprobeerd mensen met 
homoseksuele gevoelens ‘te genezen’.

1949 
Oprichting van het COC, het cultuur en 
ontspanningscentrum: een vereniging 
die zich inzet voor homo-emancipatie.

1969
Albert Mol, een bekende presentator, 
vertelt op tv dat hij homoseksueel is.

1969
Ontstaan van Gay Pride/Roze Zaterdag 
in New York. 

1990
De Wereld Gezonderheidsorganisatie 
besluit dat homoseksualiteit niet als 
ziekte mag worden beschouwd.

1971
Afschaffing artikel 248bis. 

Heden
Tegengaan van vooroordelen en 
discriminatie door acties en campagnes.

2001
Mensen van hetzelfde geslacht mogen 
trouwen. Nederland is het eerste land 
in de wereld waar dit mag.

1993 
Algemene wet gelijke behandeling.  
Discriminatie van homoseksuelen is 
voortaan strafbaar.

1987
Onthulling Homomonument ter 
nagedachtenis aan aidsslachtoffers.

Jaren tachtig van de 20e eeuw
In Amsterdam komen de eerste homo-
discotheken.

1979
Eerste Gay Pride/Roze zaterdag in 
Amsterdam.

1911
Volgens artikel 248bis is homoseksualiteit 
in Nederland weer strafbaar.

1869
Het woord 'homoseksueel' wordt 
bedacht door een Hongaarse journalist.

✂


