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Samengesteld door:

Stonewall-rellen:
het begin van de Pride

homo-uitgaansstad en de vrijheid
en diversiteit van de stad te
vieren. De Pride in Amsterdam is
uitgegroeid tot een evenement
van meerdere dagen waarbij ook
veel ruimte is voor activisme.
Bijvoorbeeld op de boten tijdens
de Canal Parade. Dat is ook de
reden dat Aidsfonds vanaf 1998
meevaart.

Op 28 juni 1969, nu 50 jaar geleden, viel een groep agenten homobar Stonewall Inn
in New York binnen. De agenten deelden mede dat mensen “zonder identiteits
bewijs, degene die gekleed waren in de kledij van het andere geslacht en sommige
of alle werknemers” gearresteerd zouden worden. De aanwezige homo’s, lesbiennes
en transgenders, besloten bij deze zoveelste aanval dat het genoeg was geweest.
Ze vochten terug. Nachtenlang was het onrustig. De Stonewall-rellen veranderden
de homobeweging voorgoed.
Diana Davies / New York Public Library. oktober 1969

Van rellen naar georganiseerde mars
Steeds meer mensen sloten zich aan
bij activistengroepen die opkwamen
voor de rechten van de lhbtgemeenschap. Dit leidde tot spontane
protestmarsen, waarin mensen
schreeuwden voor hun rechten. Maar
er werden ook plannen gemaakt voor
een Gay Pride-mars. Precies een jaar
na de rellen vonden de eerste Pridemarsen plaats, in New York, Chicago
en Los Angeles.
Pride in Amsterdam
Inmiddels worden overal ter wereld
Gay Prides georganiseerd. Zeven jaar
na de rellen in New York vond ook in
Nederland een grote demonstratie
plaats. Die staat vanaf 1979 bekend
als Roze Zaterdag. De eerste Pride in
Amsterdam dateert van 1996 en werd
georganiseerd door de homohoreca
in de stad. Het feest was bedoeld
om Amsterdam te promoten als

Activisme hard nodig
Aidsfonds vindt dat álle liefdes
bescherming verdienen. Sinds
Stonewall zijn we een heel eind
gekomen, maar nog steeds
worden liefdes bedreigd door
hiv, aids en de gevolgen daarvan.
Door opkomend conservatisme
worden regelmatig stappen
terug gezet, zoals in Brazilië en
Indonesië. Nog steeds hebben
lhbt-ers in 70 landen te maken met
criminalisering en vervolging. Dit
maakt hen kwetsbaar voor hiv en
aids. Daarom zeggen wij tijdens
deze Pride: Oude liefdes, nieuwe
liefdes, alle liefdes verdienen
bescherming.

De regenboogvlag
De hele stad is tijdens Pride-week
versierd met de regenboogvlag.
Maar wat betekent deze vlag nu
precies?
Sinds eind jaren zeventig is de
regenboogvlag een belangrijk
symbool voor de lhbt-beweging.
Kunstenaar Gilbert Baker uit San
Francisco ontwierp een variant met
oorspronkelijk 8 banen die staan
voor:
Roze – seks
Rood – leven
Oranje – geneeskracht
Geel – zonlicht
Groen – natuur
Turquoise – magie
Blauw – sereenheid
Violet – karakter
In het straatbeeld overheerst
de vlag met zes banen. De kleur
turquoise bleek als middelste
baan weg te vallen achter de
vlaggenmast. De kleur roze bleek
lastig te fabriceren in de jaren
zeventig. Daarom heeft de bekende
vlag nu zes strepen. De kleuren
hebben wel de betekenis behouden
die Gilbert Baker bedacht heeft.

Aidsfonds & de Pride

>> 1985

Hoe het begon
In 1985 kon een groep homomannen niet langer aanzien hoe veel van hun
vrienden stierven aan de gevolgen van aids. Ze wilden iets doen. Wat begon als
een geldinzamelingsactie rond de kerstdagen, groeide uit tot Aidsfonds. Nog
altijd is Aidsfonds sterk verbonden met de homobeweging. Zowel in Nederland
als internationaal. En dat is niet voor niets. Mannen die seks hebben met
mannen hebben 22 keer meer kans op hiv dan andere mensen.

>> 2000
We vragen aandacht
voor veilig vrijen, maar
ook om steun voor de
aidsbestrijding.

Aidsfonds vaart al jaren mee met de Canal
Parade. Met onze boot hebben we in de loop van
de jaren aandacht gevraagd voor verschillende
onderwerpen. Zoals discriminatie van mensen
met hiv, veilig vrijen, condooms en hiv-preventiepil
PrEP, beschikbaarheid van hiv-remmers en
ongelijkheid.

Canal Pride 2019

Zij varen mee:
eder
Foto: Flick Fe

3 augustus 2019

Finish

Route in Maps

by Google

Start

>> 2004
In 2004 won Aidsfonds de
prijs voor mooiste boot.
Foto: Jan Hooiveld

•A
 .S.V. Gay
•A
 ’DAM Toren
• Aidsfonds
•A
 mbulance Amsterdam
• Amnesty International
• Amsterdam UMC
• AVROTROS
•B
 ar de Regenboog
• Blond en Blauw
• BNN VARA
• Café ‘t Achterom
• Café Montmartre
• Carbon Events
• COC Amsterdam
• COC Nederland
• Cordaan
•D
 66, VVD, CDA, SP & PvdA
• Dance4Life
• Gaykrant
• De Nederlandse Bank
• De Trotse LesBoot
•H
 omoseksualiteit en Krijgsmacht
•G
 LOBE (LHBT Netwerk Deloitte)
• Disco Dolly
• Drag Queens United
• Dutch Government Pride
• Equal Rights Coalition
•U
 NITY (LHBT Netwerk EY)
•F
 ERRY Store
•F
 ilipino LGBT Europe
• FunX
•G
 ay Expats in Amsterdam
• Gemeente Amsterdam
•S
 OApoli GGD Amsterdam
•H
 oger Onderwijs boot Amsterdam
• HVO-Querido
•G
 ALA (LHBT Netwerk ING)
• I raanse boot
•D
 e Kasteelboot
•K
 PN PRide (LHBT Netwerk KPN)

• Landelijk Netwerk Biseksualiteit
• Lightspeed
• Stichting Meer dan gewenst
• MiCasa
• Vogelzang
• Miss Nederland
• Mister B
• Nederlandse Sport Boot
• Netflix
• NH Radio
• OLVG
• PANN
• Life is better when #youareyou - Philips
• Poz&Proud (Hiv Vereniging)
• PVH Europe
• Reade revalidatie en reumatologie
• JuBi Yourself
• GLEE (LHBT netwerk PwC)
• Roze 75+
• Roze in Rood
• Roze in Wit
• Roze in Blauw
• Roze Zaterdag 2020 Leeuwarden (PGL)
• Outforce (LHBT netwerk Salesforce)
• Love is Love by Sodastream
• Stonewall Café Enschede
• Silverfloat Through the Barricades
• Stop in the name of Love! (3 Layers)
• Trans Pride
• TECH boot (Arcadis/Frisse blikken/
Twijnstra)
• UberPride (LHBT netwerk Uber)
• LHBT-netwerk Vattenfall
• Veilig leren en werken in het onderwijs
(OCW)
• VIVA
• Vrijheid voor iedereen (Assaline Robbers)
• W Hotel
• We Are Family

>> 2007
Iedereen heeft recht op hiv-remmers. Een belangrijke boodschap,
want in dat jaar krijgt nog maar 12% van alle mensen met hiv
levensreddende medicijnen. Voor alle anderen is hiv een doodvonnis.
Foto: Giorgos Gripeos

Drag Oly
mpics
Foto: Dav
e Koster

Agenda Pride Amsterdam

27 juli t/m 4 augustus 2019

Zaterdag 27 juli

Donderdag 1 augustus

Pride Walk

Start bij Homomonument

Senior Pride Concert

Restaurant in de Waag

Youth Pride Park

Vondelpark

De Beaver Sisters – Karaoke on Tour

Nemo Science museum

Rainbow Concert

De Nieuwe Kerk

Vrijdag 2 augustus

Pride Park

Vondelpark

Drag Olympics

Homomonument

Staatfeesten

Diverse locaties

Pride Stars

Dam

Zondag 28 juli

KLIK OP ACTIVITEITEN
VOOR MEER INFO

Manoevre Koor

De Klinker

Roze Diner

Restaurant Bij Klaasje

Maandag 29 juli
Rainbow concert

De Nieuwe Kerk

Pride at the Beach Opening

Raadhuisplein, Zandvoort

Zaterdag 3 augustus
Homomonument Pride

Westermarkt

Straatfeesten

Diverse locaties

Joost van Bellen All Night Pride

Melkweg

monument
Feest Homo
ian Landewee
nument/Fab
Foto: Homomo

Zondag 4 augustus
Dinsdag 30 juli

Slotfeest

Symposium: Activism is Timeless
by A.S.V. Gay

Nieuwe Achtergracht 170, kamer 4.12

Pink Tour

Atria

Tenstoonstelling/theater Pride-week 27 juli t/m 4 augustus 2019

Woensdag 31 juli 2019
Pride Oost

Javaplein

TransPride Walk

14:00 uur Amsterdam Oost

>> 2010
Aandacht voor
discriminatie van
mensen met hiv.

Foto: Jacqueline Dersjant

De Dam

TIP:
Kijk voor een volledige
agenda van Pride-week op:

pride.amsterdam

Eyes on Robert Expositie

Melkweg

Foto-expositie ‘Glitter in the air’

De Hallen

Foto-expositie ‘Heeft oma je gekust?

OLVG, Oost & West

Foto-expositie Amsterdam Queens

Java-Blend

Internationaal Theater Amsterdam

Diverse voorstellingen

Rondleiding Homosexualiteit in
het dierenrijk

Artis

>> 2012
Naast de grote boot varen ook altijd collectebootjes
mee. In 2012 haalden we geld op voor genezings
onderzoek. Zorg dat je ze ook dit jaar niet mist!
Foto: Jacqueline Dersjant

Places to go

Praktische
informatie:

Aidsfonds tipt…

Cafe Prik

Cocktails, gezellig, buitenterras

Cafe Montmartre

Lekker meezingen, gemeleerd publiek

Club Soho

Dansen tot in de laatste uurtjes, twee verdiepingen

Taboo bar

Publiek 25+, verschillende muziekstijlen

Bar Buka

Nieuwe gaybar ‘where girls meet’

Saarein

Bruine kroeg, lbgth mix café

Spijkerbar

‘Leather bar’, pooltafel en prikkelende
TV-schermen

Club Church

Ongedwongen sfeer, vaste thema-avonden
(check voor bezoek agenda)

LHTB-Proof

Veilig op stap
trybeforeyoufly.nl
condomerie.com

KLIK OP PLACES
VOOR MEER INFO

Informatie
over PrEP

TIP:
Kijk voor meer
restaurant en cafe’s op:

Tripadvisor
KLIK OP LOGO’S
VOOR MEER INFO

>> 2014

>> 2015

Vijf aidsbestrijders komen om bij de ramp met MH17.
Als eerbetoon vaart Aidsfonds voor de botenparade
uit met een herdenkingsboot.

Slechts 1 op de 10
homomannen kan
rekenen op hiv-zorg.

Foto: Marc Driessen

Foto: Jacqueline Dersjant

stop aids.
uit liefde
voor alle
liefdes.

Wereldwijd zijn mensen uit de lhbtgemeenschap kwetsbaar voor hiv en
aids. Ze durven of kunnen zich niet
laten testen en worden buitengesloten
van zorg. Aidsfonds zet zich in voor de
mensen die de epidemie het hardst
treft en betrekt hen actief bij de
projecten.

Geef jouw pride extra
betekenis
Help Aidsfonds mensen beschermen tegen
de gevolgen van hiv en aids met een donatie.
Geef je minimaal € 7,50 dan ontvang je
een paar unieke Red Ribbon sokken waarmee
je laat zien dat jij voor de bescherming van
alle liefdes staat.

Wat gebeurt er met jouw donatie?
• met jouw donatie zorg je bijvoorbeeld
dat mensen in Kenia zich op een veilige
plek kunnen laten testen.

Geef jouw Pride extra betekenis
Help de mensen die het hardst
getroffen worden door hiv en aids.

• dat homomannen in Rusland online
voorlichting krijgen.
• en help je in Indonesië homodiscriminatie
tegen te gaan.

help mee, doneer hier

>> 2018
Stop aids. Uit liefde voor alle
liedes. In 2018 staat de boot
in het teken van de liefde.

>> 2019
Het thema van de Canal Parade 2019 is ‘Remember the
past, create the future’, waarmee de Stonewall-rellen
worden herdacht.

scan om te doneren

