
Toespraak Mattijs van Bergen, maker van het Amsterdam Rainbow Dress, bij 
overhandiging Amsterdam Rainbow Dress aan Amsterdam Museum 
 
Lieve mensen,  
  
Kunstenaar Gilbert Baker bedacht in 1978 de regenboogvlag voor de Gay Pride in San Francisco. Hij 
overleed dit jaar, maar de vlag is inmiddels onderdeel van de collectie van het MoMa. Zijn vlag werd 
een symbool voor vrijheid voor LGBTIQ’s.   
 
Voor de vlag was het de roze driehoek die de gemeenschap  
Eigen had gemaakt, die voorheen door de Nazi’s werd gebruikt in de vervolging van homo’s. Iets 
negatief tot iets positief beeld maken, is precies ook wat de Amsterdam Rainbow Dress doet. 
 
Ik vind het bijzonder dat kunst dat kan doen. Een moeilijk bespreekbaar politiek onderwerp zichtbaar 
maken, misschien zelfs ‘mooi’ maken, en dus het gesprek er over starten en steeds weer opnieuw 
starten.  
 
De losse vlaggen met hun negatieve betekenis, vorig jaar na de Pride Walk door de stichting 
Amsterdam Gay Pride gedoneerd, maakten wij samen met de vrijwilligers van het COC Amsterdam tot 
het positieve beeld van deze jurk, die u hier ziet.  
  
Enkele maanden geleden stonden Jochem Kaan, Oeri van Woezik, Arnout van Krimpen en ik in een 
klein atelier, met het glas geheven. De jurk lag in al haar glorie op de werktafel alsof ze op de 
operatietafel lag.  
 
We hadden zojuist zitten pielen, -kunst maken is uiteindelijk ook een heel praktische zaak, en het was 
ons gelukt de vlag van Belize netjes uit het geheel te verwijderen. Wat een voorzichtig blij moment 
was het! 
 
Zoals u ziet hebben we de regenboogvlag ervoor in de plaats gebracht. Dit bewegen, dit kleine 
veranderen hier in de jurk, vertegenwoordigt een heel grote verandering in de wereld. Belize heeft 
haar wetgeving aangepast, al bijna 12 maanden is deze voor alle geaardheden gelijk. Een grote stap 
voorwaarts. 
 
Want nog altijd beslaan de landen waar deze vlaggen voor staan 1/3 van het aardoppervlak.  
 
Maar stelt u zich eens voor. Dat moment in de toekomst dat deze jurk, getransformeerd is tot alleen 
maar regenbogen. De aardbol getransformeerd tot een plek, die de liefde van iedereen eert. De 
veiligheid van allen gegarandeerd in haar grondwetten.  
 
Stelt u zich eens voor dat deze jurk niet langer nodig is als statement, dat Valentijn hier gewoon zo 
mooi als ze is met deze jurk naar een feest gaat, en dat dat is wat de jurk mag representeren: 
schoonheid. Stelt u zich die schoonheid voor.  
 
Deze Pride vieren wij van de ARD, met een gesterkt gemoed!  
Vandaag druk ik graag onze dankbaarheid uit aan alle mensen en organisaties die op hun manier 
hebben bijgedragen aan het verhaal dat de ARD het afgelopen jaar heeft beleefd. 
En onze stichting voor de jurk zal blijven reizen en zich inzetten om middels onze kunst de 
verandering in de wereld te steunen! 
  
 
En het is met zeer veel trots dat ik namens de makers van de Amsterdam Rainbow Dress als symbool 
voor de jurk de vlag van Belize mag overdragen aan Wethouder Kukenheim voor de collectie van het 
Amsterdam Museum.   
 
De overdracht zal nu worden gedaan door de dansers van de House of Vineyard. 
  



Dear People, 
 
In 1978, artist Gilbert Baker created the rainbow flag for the Gay Pride in San Francisco. In the past 
year Gilbert passed away. 
But the flag has become part of the collection of the Moma in New York. This flag that is now the 
symbol of freedom for LGBTIQ’s around the world. 
  
Before the rainbow flag, the pink triangle was used as a symbol of gay pride, which before got used by 
the Nazi’s in the prosecution of gays.  
To turn something negative into a positive is something the Amsterdam Rainbow Dress does too. 
 
Exceptional what art can do, right? To make a political issue visible that in some places is hard to 
discuss, maybe even make it beautiful and because of it a conversation can be started and continue to 
get started.  
 
The AGP donated the separate flags with their negative meaning last year after the Pride Walk. 
Together with COC Amsterdam we created the positive image of the dress you see here.  
 
A few months back Jochem Kaan, Oeri van Woezik, Arnout van Krimpen and me were together in a 
small atelier, raising our glasses.  
This dress, that you see here, laid out on the worktable in all her glory, like on an operating table. We 
had just been fiddling, - in the end making art can be very practical stuff too -, and we had managed to 
carefully remove the flag of Belize. What a little moment of joy this was! 
 
Like you can see we replaced it with a rainbow flag. This movement, however small in an enormous 
dress, represents a large change in the world. Belize amended their law, almost 12 months now; so all 
sexualities are treated equally in their laws. A big step forward. 
 
And still, the countries that these flags represent are 1/3 of the earth’s lands.  
 
Now please imagine, that moment in the future that this dress is transformed to just rainbows! Earth 
transformed into a place that honours everyone’s love. That guarantees the safety of all in her laws.  
 
Imagine that this dress is no longer needed as a statement, that Valentijn, as beautiful as she is, goes 
to a party in this rainbow dress and that that is what this dress may represent: beauty. Imagine this 
beauty.  
 
This Pride, we of the ARD will celebrate with an even stronger courage now.  
And today I like to express the gratitude we feel for all people and organizations that have make the 
stories of this dress in the past year. 
 
And our foundation will continue to travel around the world with the Dress to support this change. To 
keep the conversation open. 
 
It is with so much pride that I, for all people behind the ARD, as a symbol of change may give the flag 
of Belize to Wethouder Kukenheim for the collection of the Amsterdam Museum.  
 
The dancers of the House of Vineyard will now present this transfer. 
 
 


