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Verslag over 2019
De voornaamste activiteit van de stichting in 2019 was 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. In de 
aanloop  naar  die  dag  is  er  constructief samengewerkt  met  de  deelnemende  LHBTI 
organisaties,  diverse gemeentelijke diensten,  alsmede het verhuurbedrijf  dat  ons jaarlijks 
van het podium en geluidsversterking voorziet. De voorbereidingen begonnen al in oktober 
2018.  Het herdenken van de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog  verbindt de stichting 
jaarlijks met een actueel thema die de LHBTI gemeenschap raakt. Het thema voor 2019 was  
“In dialoog met de samenleving”.  Het bestuur was tot deze keuze gekomen vanwege de 
gevoelde noodzaak tot een permanente dialoog ten behoeve van een grotere acceptatie van 
LHBTI  mensen.  Toenemend zijn  de  rechten  van  LHBTI  personen  en  hun  gemeenschap, 
nationaal en internationaal, onder druk komen te staan. Juist door een open dialoog aan te 
gaan  kan  er  meer  wederzijds  begrip  ontstaan  die  ruimte  biedt  voor  een  vreedzame 
samenleving, waarin ruimte en respect is voor eenieders persoonlijke levenssfeer. Dit wilde 
het bestuur van de stichting graag uitdragen. 

Sprekers bij  de 4 mei  herdenking waren minister  Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, die in haar rede sprak over de relatie tussen veiligheid, het recht om 
jezelf te kunnen zijn en om in vrijheid te houden van wie je wilt, met respect voor anderen. 
De voorzitter van het stichtingsbestuur, Harry Derksen, schonk ter gelegenheid van de 25ste 
herdenking  aandacht  aan   de  betekenis  van  het  monument voor  de  Lesbische,  Homo, 
Biseksuele, Transgender, Queer en Intersekse gemeenschap en sprak over het aangaan van 
een dialoog met de samenleving ter versterking van de acceptatie.

Er waren in totaal tussen de twee- en driehonderd personen aanwezig tijdens de ceremonie.  
Het  bestuur  constateerde  tot  haar  tevredenheid  dat  de  mix  van  aanwezigen  ieder  jaar 
diverser wordt. Qua leeftijden, sekse, culturele achtergrond, LHBTI of niet. De herdenking 
staat nadrukkelijk open voor iedereen. Alles bij elkaar waren er tientallen mensen betrokken 
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bij het vormgeven van de herdenking. Zo waren daar: Gemeente Den Haag, COC Haaglanden, Roze 
in  Blauw  (politie),  erepeloton  Politie  Eenheid  Den  Haag,  Roze  in  Rood  (brandweer),  Dutch 
Government  Pride,  Den  Haag  Pride,  een  gebarentolk  van Het  Roze  Gebaar,  een  trompettist, 
vrouwenkoor  De  Heksenketel,  mannenkoor  Vox  Rosa  en  mannenkoor  Mannenkoorts,  firma 
Podiumverhuur Haaglanden, fotograaf Kim Vermaat, EHBO vrijwilligers van Rode Kruis Den Haag 
alsmede leden van de Haagse LHBTI studentenvereniging Philautia.

Het  Internationaal Homomonument met de situering op een ruim grasveld leent zich goed als 
locatie voor LHBTI gerelateerde activiteiten. In 2019 zou het monument voor de derde keer het 
startpunt zijn geweest van de jaarlijkse Pridewalk The Hague. Vanwege een storm werd deze op 
aandringen van de autoriteiten afgeblazen.

Binnen  het  stichtingsbestuur  bestaat  sinds  enkele  jaren  het  verlangen  om  het  monument  en 
hetgeen waarvoor dit staat een prominentere rol te geven. De ideeën die ze daar over heeft zijn  
vastgelegd in een plan voor de aanpak van de omgeving van het monument genaamd “Pride Park 
The Hague”, dat aansluiting zoekt bij het voornemen van de gemeente Den Haag om het gebied 
meer bij  de stad te doen aansluiten en kwalitatief te verbeteren. Het plan is in 2018 aan het 
College van B&W en de gemeenteraad van Den Haag aangeboden. Het bestuur heeft in 2019 nog 
geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen.  De stichting is voornemens  om het plan verder te 
ontwikkelen en hierover met de gemeente in gesprek te gaan.

De stichting bestond in 2019 alweer tweeëndertig jaar en kijkt terug op een mooie, niet van enig 
historisch belang gespeende geschiedenis, die deel uitmaakt van de ontwikkeling van de LHBTI  
gemeenschap  en  rechten  in  Nederland.  Het  maatschappelijk  nut van  dit  monument  en  de 
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activiteiten er omheen geldt heden nog even sterk als destijds. Met een  in omvang gekrompen 
bestuur van vrijwilligers die alles organiseren en zelf merendeels uitvoeren, was het soms  best 
veel werk.

Het Internationaal Homomonument in Den Haag speelt in toenemende 
mate een rol in de LHBTI gemeenschap: Als teken van zichtbaarheid in 
de samenleving, als verbindend symbool en als baken voor 
waakzaamheid tegen onderdrukking en vervolging.

In  2019 is  de nieuwe  website gereed  gekomen,  die  dient als  bron  van  informatie  over  het 
Internationaal Homomonument enerzijds en anderzijds het bestuur een mogelijkheid geeft om het 
publiek te informeren over het handelen van de stichting. De website presenteert zich primair als 
bron van informatie over het gedenkteken en activiteiten die daar plaatsvinden. Deze website is  
mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van de gemeente Den Haag.

Ook is in 2019 aan de stichting de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend.  
Daartoe moest  de stichting eerst  statutaire  zaken in  orde brengen en zorg dragen te  kunnen 
voldoen  aan  de  bijkomende  publicatieverplichtingen.  Openheid  is  overigens  iets  waarvan het 
bestuur vindt dat het die per definitie verschuldigd is aan de gemeenschap.

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  warm hart  toedragen en een bijdrage 
willen leveren aan de voortzetting van de activiteiten en intenties van de stichting. Eind 2019 was 
het  bestuur  in  gesprek  met  enkele  serieuze  gegadigden.  In  2020  hoopt  het  bestuur  tot 
benoemingen te kunnen overgaan.
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