
De zelfverklaard 'roze barricade beklimmer' Irene Hemelaar volgt Frank van Dalen op als 
voorzitter van ProGay, de organisator van Pink Christmas en de Gay Pride. Frank van Dalen 
vond zijn nieuwe functie als VVD-raadslid onverenigbaar met het voorzitterschap.  
 
Als vrouw heeft u het voorzitterschap verworven binnen een organisatie die vaak wordt 
beschreven als één die door homomannen is gedomineerd, trots? 
“Het was mijn ambitie toen ik twee jaar geleden als eerste lesbische vrouw secretaris werd in het 
bestuur van ProGay om vrouwen een betere plek te geven binnen de homogemeenschap. Ik heb met 
veel plezier allerlei vrouwenactiviteiten opgezet, waaronder de LesBian Pride. Het is nu natuurlijk heel 
leuk dat ik als vrouw het voorzitterschap overneem. Vera Bergkamp voorzitter van het COC en ik bij 
ProGay. Ik zeg: girlpower.” 
 
Wat gaat u als voorzitter doen? 
“Ik wil de ingezette lijn van het bestuur voortzetten. In 2007 zijn we met verbreding en verdieping van 
de Gay Pride begonnen: het gaat niet alleen meer om een vrolijke parade, maar we proberen ook 
allerlei debatten aan de pride te koppelen en steeds meer doelgroepen erbij te betrekken. Niet alleen 
lesbische vrouwen zijn niet zichtbaar genoeg. Er hebben de afgelopen jaren onder meer boten 
gevaren met christenen, 16-minners, Afrikanen en joden. The hottest party on the planet, schreef 
Newsweek afgelopen jaar. Dat willen we behouden. Amsterdam als gay capital van de wereld.” 
 
Die titel stond het afgelopen jaar ter discussie. Hoe zijn jullie van plan het tij te keren? 
“Het is een grote uitdaging om niet alleen negen dagen in augustus plus zeven dagen rond kerst de 
hottest gayparty on the planet te huisvesten, maar het hele jaar door. Zichtbaarheid is erg belangrijk. 
Wij kunnen daarbij een rol spelen door samen te werken met andere organisaties zoals het COC en 
mensen met elkaar te verbinden. Een van onze plannen is om een gay ondernemersvereniging te 
starten, waardoor er een duidelijk zichtbare infrastructuur ontstaat voor zowel de Amsterdammer als 
de toerist.” 
 
Er was afgelopen jaar gedoe rondom de subsidie. Is er wel geld voor? 
“We hebben een vergunningaanvraag ingediend voor 2011 en we hebben er vertrouwen in dat die 
wordt gehonoreerd. We hebben een goede relatie met de gemeente opgebouwd. Het verhaal dat wij 
te veel subsidie hebben gekregen en dat niet hebben terugbetaald, klopt niet. De Rekenkamer heeft 
onderzoek gedaan naar de handelswijze van de gemeente bij subsidiëring van evenementen als de 
Gay Pride. Het is jammer dat de rekenkamer zegt dat bepaalde documenten ontbreken die we wel 
aan de gemeente hebben opgestuurd. ” 
 
Op uw website lees ik dat u een cabaretesk zangeres bent, columnist voor een lesbo glossy, 
media- en stemtrainer. Dan geeft u ook nog netwerk- en flirt workshops. Is er wel tijd voor het 
voorzitterschap? 
“Als vrije ondernemer kun je tijd maken om de roze barricade te beklimmen. Je zou het misschien niet 
zeggen, maar er zit een rode draad in mijn activiteiten: andere mensen over een drempel helpen. De 
ene keer door mensen flirttechnieken aan te leren, de andere keer door met dementerende ouderen 
jeugdliederen te zingen, waardoor ze een helder moment van vreugde beleven.” 
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