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De  belangrijkste  activiteit  van  de  stichting  is  het  organiseren  van  de  jaarlijkse  4  mei  
ceremonie in samenwerking met het COC Haaglanden en de gemeente Den Haag.

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op de realisatie van de 4 mei ceremonie 2018. 
In de aanloop is er intensief samengewerkt met de deelnemende LHBTIQ-koren, het COC 
Haaglanden en diverse gemeentelijke diensten en het verhuurbedrijf dat ons jaarlijks van het 
podium en apparatuur voorziet.

Naast het herdenken van de Tweede Wereldoorlog heeft de stichting ook aandacht besteed 
aan een actueel thema die de LHBTIQ-gemeenschap raakt. Het thema voor 2018 was ‘gelijke 
rechten  voor  allen’.  Het  bestuur  was  zeer  ingenomen  met  de  positieve  reactie  van  de 
ambassadeur van Canada, mw. S. Nölke, op onze uitnodiging om als gastspreker aanwezig te 
zijn. Mevrouw Nölke werd vergezeld door haar man en hun dochter die ook tot de LHBTIQ-
gemeenschap behoort. Daarnaast was ook haar collega mw. T. Infante, ambassadeur van 
Chili aanwezig tijdens de ceremonie. Ambassadeur Nölke ging in haar speech uitgebreid in 
op het thema van gelijke rechten in het algemeen en de ontwikkelingen op dit gebied in haar  
vaderland Canada.

Ook  de  voorzitter  van  het  COC  Haaglanden  heeft  het  belang  van  gelijke  rechten  voor 
iedereen in zijn speech uitgewerkt. Vergezeld door zijn twee kleine nichtjes legde hij een 
krans bij het monument.

Evenals voorgaande jaren werd de ceremonie luister bijgezet door de aanwezigheid van een 
geüniformeerd  kader  van  Brandweer  en  politie.  De  koren  De  Heksenketel  en  Vox  Rosa 
vormden met hun bijdragen een mooie omsluiting van de ceremonie.

De 4 mei ceremonie mag zich in toenemende mate in de publieke belangstelling verheugen. 
Naar schatting waren in 2018 tussen de 300 en 350 mensen aanwezig. Aanwezigen werd 
door  vrijwilligers  een  programmaboekje  aangeboden,  waarin  ook  het  thema  van  de 
herdenking werd toegelicht. Na afloop vond een ontvangst plaats in het gebouw van COC 
Haaglanden, die voor alle belangstellenden toegankelijk was.
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De 4 mei  ceremonie 2018 werd mogelijk  gemaakt  door  financiële ondersteuning van de 
gemeente Den Haag en het COC Haaglanden.  Voor de verantwoording van de middelen 
wordt verwezen naar het financiële jaarverslag.

Het monument en zijn locatie leent zich als startpunt voor LHBTI gerelateerde activiteiten. In 
2018  is  het  monument  voor  de  tweede  keer  het  startpunt  geweest  van  de  jaarlijkse 
Pridewalk. Daarnaast speelt het monument een rol op ‘Coming Out Day’. Ook een jonger 
publiek en mensen met een biculturele achtergrond wisten in 2018 het monument en de 
activiteiten daaromheen steeds vaker te vinden. Hierover is het bestuur zeer verheugd en zij 
zal  haar  best  doen  om  binnen  haar  doelstellingsgebied  hierop  verder  te  bouwen.  Toch 
constateert  het  bestuur  dat  de  bekendheid  onder  deze  bevolkingsgroepen  met  het 
monument nog te gering is.

Binnen het stichtingsbestuur bestaat het verlangen om het monument en hetgeen ze voor 
staat een prominentere rol te geven. De ideeën die ze daar over heeft zijn neergelegd in een 
plan  voor  de  aanpak  van  de  omgeving  van  het  monument  ‘Parkpride  The  Hague’,   dat 
aansluiting zoekt bij het voornemen van de gemeente Den Haag om het gebied meer actueel 
bij  de  stad  te  doen  aansluiten.  Het  plan  is  in  2018  aan  het  College  van  B&W  en  de 
gemeenteraad  van  Den  Haag  aangeboden.  Het  bestuur  heeft  tot  op  heden  nog  geen 
inhoudelijke  reactie  mogen  ontvangen.  We  zijn  voornemens  in  2019  aangaande  dit 
onderwerp bij de gemeente terug te komen.

De stichting bestaat  binnenkort  25 jaar  en kan terugkijken op een mooie,  niet  van enig 
historisch belang gespeende geschiedenis, die zichtbaar wordt in het sinds de oprichting van 
de stichting opgebouwde archief.  In  2018 is  contact  opgenomen met erfgoedorganisatie 
IHLIA te Amsterdam voor het onderbrengen van het historisch archief zodat op deze manier 
een bijdrage wordt geleverd aan het documenteren van de geschiedenis en ontwikkeling van 
de LHBTIQ gemeenschap in Nederland. Daarnaast zijn er kopieën gemaakt voor het Haags 
Gemeentearchief ten behoeve van het vast leggen van de lokale LHBTIQ-geschiedenis.

In 2018 is de start gemaakt met het opzetten van een website waarin de activiteiten van de 
stichting en de gebeurtenissen bij en rond het monument een plaats krijgen. Er wordt tevens 
aandacht  besteed  aan  de  geschiedenis  rondom  het  ontstaan  en  de  realisering  van  het 
monument en informatie gegeven over het sculptuur als kunstobject. De website is mogelijk 
gemaakt  door  een  financiële  ondersteuning  van  de  gemeente  Den  Haag  en  zal  naar 
verwachting voorjaar 2019 in de lucht komen.

Het succes van  de stichting is  voor  een belangrijk  deel  afhankelijk  van de inzet  van het 
bestuur en de organisaties waarmee het bestuur samenwerkt. Het bestuurlijke draagvlak is 
soms krap en laat zich niet altijd makkelijk aanvullen. Om die reden is het bestuur een actie  
gestart voor de werving van nieuwe bestuursleden die de 4 mei ceremonie een goed hart 
toe dragen en een bijdrage willen leveren voor de continuatie van de activiteiten van de 
stichting.


