
Stap 1 | Kies waarover de les zal gaan. Dat kan één 
onderwerp zijn, maar je kunt natuurlijk ook over 
meerdere onderwerpen lesgeven. 

Stap 2 | Lees op de website over de vier onderwer-
pen. Uiteraard kun je ook meer bronnen raadplegen.

Stap 3 | Bekijk de powerpoint(s). Pas deze naar eigen 

inzicht aan of voeg meer informatie toe. 

Stap 4 | De les kan puur informatief zijn, maar kan 
ook een mooie aanleiding zijn om in gesprek te gaan 
met de klas. Waar werd vroeger voor gestreden en 
wat gebeurt er nu? 

Stap 5 | Laat leerlingen het werkblad invullen en 
bespreek deze met elkaar in de klas.  

Stap 6 | Je hebt ook een With Pride-poster ontvan-
gen. Deze kan je in de klas ophangen en gebruiken 
voor je les. 

Stap 7 | Laat je ons weten hoe je les was? Tag ‘With 
Pride’ via onze socialmediakanalen (@socialwithpri-
de). Dat zouden we heel leuk vinden!

    Stappenplan
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 Docentenhandleiding With Pride

Wat is With Pride? 
De regenbooggeschiedenis van Nederland verdient 
een erepodium. Daarom heeft IHLIA LGBTI Heritage, 
het archief met de grootste lhbtiq+-collectie van  
Europa, in samenwerking met projectbureau Van 
Gisteren het verhalenplatform With Pride gelanceerd. 
Het platform brengt Nederlands rijke lhbtiq+- 
verleden onder de aandacht en zet het verhaal achter 
de strijd van de beweging voor emancipatie en  
sociale acceptatie centraal.

Puttend uit het IHLIA-archief laat With Pride zien dat 
individuele personen en organisaties uit de lhbtiq+-
gemeenschap door middel van zelforganisatie, lobby, 
actie en provocatie de samenleving hebben gevormd. 
Op deze manier hebben zij een belangrijke stempel 
gedrukt op de Nederlandse geschiedenis van de 
twintigste eeuw.

With Pride is van start gegaan met honderd verhalen 
en zal gaandeweg steeds met nieuw materiaal wor-
den aangevuld.

Lesprogramma 
In de geschiedenismethodes wordt vaak weinig aan-
dacht besteed aan de regenbooggeschiedenis van 
Nederland. Daarom heeft With Pride speciaal voor 
Paarse Vrijdag 2021 een lesprogramma ontwikkeld. 
Dit lesprogramma is gemaakt ter ere van Paarse Vrij-
dag 2021 met het thema ‘Join the movement’.  
De onderwerpen die centraal staan in dit program-
ma zijn:
1. ‘Demo 1977’
2. ‘Paarse September’
3. ‘Aaïcha Bergamin’
4. ‘Strange Fruit’

Hieronder vind je de docentenhandleiding, werkbla-
den en powerpointpresentatie. In deze presentatie 

vind je foto’s en archiefmateriaal. Uiteraard kan je 
deze naar eigen inzicht aanpassen.

Je kan natuurlijk ook een ander onderwerp van 
de website kiezen. Daarnaast kan je With Pride 
natuurlijk altijd gebruiken ter inspiratie voor je 
geschiedenisles.

Poster
Ter ere van Paarse Vrijdag heeft With Pride een 
geschiedenisposter ontworpen voor in de klas. Deze 
zit in het GSA-pakket maar is ook te downloaden via 
onze website. 
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Onderwerp 1 ‘Demo 1977’

In 1977 vond de eerste Nederlandse homopro-
testmars plaats in Amsterdam. Uit verontwaar-
diging over een discriminerende wet in Amerika 
gingen in Nederland lhbtiq+-personen massaal 
de straat op gingen om hun solidariteit met 
Amerikaanse lhbtiq+-personen te tonen.

  With Pride in je geschiedenisles!

Groep betogers met spandoeken in de Kalverstraat in Amsterdam tijdens de eerste homodemonstratie in Nederland 
(25 juni 1977). Foto: Hennie Henriët, collectie IHLIA LGBTI Heritage.

Download hier het werkblad en de powerpoint 

Klik hier voor meer informatie
Klik hier voor meer verdieping

https://withpride.ihlia.nl/story/demo-1977/
https://www.anderetijden.nl/aflevering/709/Flikker-op
https://withpride.ihlia.nl/wp-content/uploads/2021/12/WP_Werkblad.pdf
https://withpride.ihlia.nl/wp-content/uploads/2021/12/With-Pride-presentatie-Demo-77.pptx
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Het waren de lesbiennes die in de jaren zeventig aan 
het begin stonden van een golf activisme in Neder-
land. Zodoende werd in 1972 de radicale lesbische 
beweging Paarse September opgericht. De groep 
maakte zich los van de feministische en homobe-
weging, en de leden behoorden tot de eersten in 
Nederland die heteroseksualiteit als maatschappe-
lijke norm aan de kaak stelden.

Download hier het werkblad en de powerpoint. 
Klik hier voor meer informatie
Klik hier voor meer verdieping

Onderwerp 2 ‘Paarse September’

Portret Maaike Meijer (1985). Foto: Gon Buurman, 
collectie IHLIA LGBTI Heritage. 

Button met paars vrouwenteken 
met vuist (1970-1990), collectie 
IHLIA LGBTI Heritage.

https://withpride.ihlia.nl/story/paarse-september/
https://anderetijden.nl/aflevering/432/De-Keizerinnen
https://withpride.ihlia.nl/wp-content/uploads/2021/12/WP_Werkblad.pdf
https://withpride.ihlia.nl/wp-content/uploads/2021/12/With-Pride-presentatie-Paarse-September.pptx
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Onderwerp 3 ‘Aaïcha Bergamin’

Aaïcha Bergamin zingend in een Amsterdams café (circa 1980). Fotograaf 
onbekend, collectie IHLIA LGBTI Heritage.

Aaïcha Bergamin (1932-2014) was een Neder-
landse transgender pionier. Zij voerde in de 
jaren zeventig een ingewikkelde juridische strijd 
om te kunnen zijn wie ze was. 

Download hier het werkblad en de powerpoint. 
Klik hier voor meer informatie 
Klik hier voor meer verdieping

https://withpride.ihlia.nl/story/aaicha-bergamin/
https://anderetijden.nl/aflevering/90/Transgender-Pioniers
https://withpride.ihlia.nl/wp-content/uploads/2021/12/With-Pride-presentatie-Aai%E2%95%A0echa-Bergamin.pptx
https://withpride.ihlia.nl/wp-content/uploads/2021/12/WP_Werkblad.pdf
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Onderwerp 4 ‘Strange Fruit’

Portret van Anne Krul met haar cockerspaniël 
(1987). Foto: Gon Buurman, collectie IHLIA 
LGBTI Heritage.

Strange Fruit (1989-2003) was een groep lhbtiq+- 
jongeren met een migratieachtergrond. De groep 
bood een alternatief voor de overwegend witte 
lhbtiq+-scene in Amsterdam. Door hun manier 
van organiseren kunnen ze een inspiratiebron 
zijn voor het huidige activisme.

Download hier het werkblad en de powerpoint. 
Klik hier voor meer informatie
Klik hier voor meer verdieping

Affiche ‘Strange Fruit’ (1990). 
Ontwerp: Brackman & Benjamin,  
collectie IHLIA LGBTI Heritage.

https://withpride.ihlia.nl/story/strange-fruit/
https://www.youtube.com/watch?v=s2bgdAYQ_HQ
https://withpride.ihlia.nl/wp-content/uploads/2021/12/WP_Werkblad.pdf
https://withpride.ihlia.nl/wp-content/uploads/2021/12/With-Pride-presentatie-Strange-Fruit.pptx
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    Initiatiefnemers

IHLIA LGBTI Heritage is dé erfgoedorganisatie op 
het gebied van lhbti in Nederland en heeft de grootste 
lhbti-collectie van Europa. Met het archief garandeert 
IHLIA het behoud van de informatie van gisteren en van-
daag voor morgen: zo wordt de lhbti-geschiedenis tot 
leven gebracht voor de doelgroepen van de toekomst. 
Hiermee bevordert de erfgoedfunctie de sociale accep-
tatie van lhbti’ers.

Van Gisteren is een bureau voor publiekshistorische 
projecten van historici Mark Bergsma en Agnes Cremers. 
Historisch onderzoek zetten zij om in toegankelijke  
verhalen, tentoonstellingen, events en lesprogramma’s. 
Van Gisteren is onder andere bekend van het platform 
F-site en ontwikkelde in samenwerking met IHLIA het 
platform With Pride.




