
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Links 31 juli 2014, Pride Walk tijdens de Amsterdam Gay Pride 
Rechts 20 september 2015, Pride Parade bij Belgrado Pride. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotoverslag Irene Hemelaar met liefst 3 petten, Nederlandse Vrouwenvertegenwoordiger in de 
koninkrijksdelegatie bij de AV van de VN 2015 (als pannellid in het forum) 2015, zangeres (bij 
mijn MeeZing in Meduza), en directeur LHBTI-emancipatie van de Stichting Amsterdam Gay 
Pride (parade) 
 
Met grote dank aan de Nederlandse ambassade in Servië die deze bijdrage van mij mogelijk 
maakte. 
 
Verslag d.d. 9 oktober 2015, Irene Hemelaar 0650567256 irenehemelaar@gmail.com
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20 september 
Gisteren bediscussieerden we in het forum onder andere grassroot activism, maar ook grondrechten 
mensenrechten. Mijn focus lag op de intersectionaliteit tussen lesbisch activisme in de (hetero) 
vrouwenbeweging en de (voorheen) witte homomannen gay pride en mijn eigen ervaringen hierin, die 
uiteindelijk leidden tot mijn avontuur als vrouwenvertegenwoordiger.  
Het algemene gevoel is dat het langzaam maar zeker ook hier (in Belgrado, daarbuiten ander verhaal) 
de goede kant uitgaat op het gebied van acceptatie, 'freedom of assembly'. We gaan zo zeker de 
parade lopen, en dat was niet pas op het laatst bekend, maar al een paar dagen vantevoren 
goedgekeurd. Achter de schermen wordt meegewerkt aan deze pride. 
Het is warm in Belgrado en het ruikt buiten naar Chiang Mai. Waarschijnlijk de lekkere geur van de 
aanhoudende hitte gecombineerd met de mindere van de veelal openstaande afvalcontainers en 
waterafvoer.  
De locaties waar ik wezen moet liggen niet ver van elkaar af, dus alles te voet gedaan en zo nog een 
beetje van de stad kunnen bekijken. Zo liep ik langs een refugeeplek, zoals er kennelijk meerdere in 
de stad zijn. Schrijnend. Veel van deze mensen hebben nog niet eens een tentje. Op een kleedje 
zitten ze met hun schamele bezittingen. De overheid levert een ambulance en enkele politieagenten 
die vanaf de randen van het plein de boel in de gaten houden. 
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’s Ochtends bij het debat zegt Boban dat mijn MeeZing-optreden doorgaat. ’s Middags stel ik een 
gezellig disco-programma samen en maak een liedboekje met de teksten. Het vindt plaats bij Meduza, 
een café waar veel lesbische vrouwen komen. Boban heeft voor de aanwezigen teksten 
meegenomen. Ongeveer 80% vrouwen, 19% mannen en 1 transvrouw. Die een paaldansje waagde. 
Slobodan vertelt me hoe baanbrekend deze locatie is en dat iedereen er is. Niet achteraf onzichtbaar 
in een buitenwijk een feestje vieren, maar in het centrum met de pui open. Het damesvoetbalteam 
reikte prijzen uit aan haar clubleden en ik bracht 40 minuten discokrakers. Fantastische sfeer. 
Verderop op de hoek van de straat was er wel politie aanwezig in geval van noodzaak. Maar die bleef 
gelukkig uit. 
Nu op naar de startlocatie vanwaar we in een groep naar het park gaan voor de start van de parade. 
Wens ons een goede loop toe! 
 
Boban neemt me aan het eind van de avond met een grote knuffel apart. “Irene, wat we hier 
meemaken is zo’n grote stap. Een café in het centrum met een terras. Op 2 straathoeken in totaal zo’n 
10 agenten, maar zo’n feestje niet meer achteraf achter gesloten deuren.  
Adam vertelt me later dat het voor sommige vrouwen die me ’s ochtends in het forum hadden gezien 
en gehoord of dames aan wie hij vertelde hoe ze als organisatie aan mij waren gekomen bijzonde was 
dat ze hoorden dat je als activist niet alléén dat hoeft te zijn, maar dat je ook een ‘gewone’ carrière 
kunt nastreven. Meer dan een activist alleen. Ook dat is hoopvol. 
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21 september 
Een échte Pride, we hebben een échte pride parade gelopen. 
Ja, nog steeds door een cordon van politie. Maar waren er vorig jaar 7000 agenten ingezet, waren er 
dit jaar maar 5000 agenten op de been. En wij waren met 1000 mensen. 
Het was een grote eer dat ik met de organisatoren en andere buitenlandse activisten vooraan achter 
de banner mocht lopen.  
 
Ik ervoer het als zeer speciaal omdat wij met de Amsterdamse Pride vorig jaar nog Belgrado Pride 
ondersteunden tijdens onze Pride Walk door achter hún banier te lopen omdat daar sinds de 
neergeslagen parade van 2010 geen Pride meer mocht plaatsvinden. In september vorig jaar lukte het 
voor het eerst! En nu dubbel en dwars op de plek waar het gebeuren moest. Een vrolijke, inhoudelijke, 
parade. 
 
Natuurlijk was het nog steeds door een vrijwel lege stad. Vanmorgen vroeg was het gebied rond de 
parade al afgezet. Dus toen ik met mijn google maps een bepaalde straat door moest en het met een 
batterij aan agenten was afgezet, vroeg ik eentje of ik erdoor mocht.  
- No, there's a demonstration.  
- [met mijn stralendste glimlach] I know, sir! Pride! I am part of it. How do I get passed then? 
- You can go that way and walk around the building 
- Okay, thank you sir. 
Toen ging ik aan het kloten met het kaartje om te zien hoe ik het nu het best kon aanpakken, toen 
- Miss, miss! Come. You can pass through, I'll have you escorted. 
En daar ging ik dan samen met een bonk van een politiemeneer mét schild over een stukje straat 
waar gewoon helemaal niemand was. Daarna lieten de agenten me bij ieder stuk afgezet straat 
gewoon door. 
 
2 interviews gegeven. Of het vluchtelingenprobleem niet veel belangrijker was dan dit. Nou, in feite 
gaat het over het zelfde. De mensen die hun land ontvluchten omdat ze onderdrukt worden, angst 
hebben voor hun toekomst en niet kunnen bestaan en hier LHBTI's die niet in alle vrijheid hun leven 
kunnen leiden uit angst voor geweld en negatieve reacties. Hoe trots mag een stad als Belgrado zijn, 
dat dit evenement dit jaar op deze manier wordt georganiseerd. Dat de vrijheid te mogen zijn wie je 
bent en te houden van wie je wilt zo wordt ondersteund. 
Geen rijen dikke toegestroomde menigte. Uit één raam hing een grote regenboogvlag. Veel jonge 
vrouwen die ons toejuichten. Ze wierpen bloemen naar beneden. 
Een ander raam gevuld met enthousiaste mensen die wuifden en die kussen toewierpen. 
Mijn dierbaarste moment. Een oudere meneer met witgrijs haar, een beetje verscholen achter een 
gordijn, die eerst voorzichtig met een glimlach naar me terugzwaaide en toen ik hem een kusje 
toewierp, mij er ook een toegooide.  
Slobodan Stojanovic, Adam Puškar, Marjan Maruna and all the others who participated in this glorious 
event. You have my deepest respect and I'm even fonder of you now than I already was ☺  
Thanks for having me. It was a great experience. Of course I know why I am an activist on human 
rights for LGBTI people, but to be aware of the effort, to be part of this movement... it's inspiring.  
 
Thank you, thank you, thank you! 
 
http://www.rferl.org/…/gay-pride-parade-belgr…/27258580.html 
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