Toespraak Wethouder Simone Kukenheim bij overhandiging Amsterdam Rainbow
Dress aan Amsterdam Museum
Geachte aanwezigen,
Vorig jaar, tijdens de Euro Pride, werd de Amsterdam Rainbow Dress gefotografeerd in het
Rijksmuseum. Niet zomaar in een achterafzaaltje, maar in de Eregalerij. Naast een van
Rembrandt’s beroemdste schilderijen: De Nachtwacht.
Met het overdragen van de Rainbow Dress aan het Amsterdam Museum, hebben de jurk en
De Nachtwacht nóg iets gemeen. De jurk behoort vanaf nu, net als de Nachtwacht, toe aan
de Collectie Amsterdam. De collectie van kunst, monumenten en archeologische vondsten
die officieel in het bezit zijn van de gemeente Amsterdam. Daar mogen de initiatiefnemers
van de jurk trots op zijn.
Hoewel we hier zijn voor een feestelijke gebeurtenis, wil ik ook graag stilstaan bij mensen die
elke dag lijden aan onverdraagzaamheid en onrecht. In Iran en Irak, Saoedi-Arabië en
Sudan, staat bijvoorbeeld nog steeds de doodstraf op homoseksualiteit. De vlaggen van
deze landen zitten ook in de jurk verwerkt. En in mei van dit jaar bereikten ons de berichten
over twee mannen uit de Indonesische provincie Atjeh, die vanwege homoseksualiteit tot 85
stokslagen werden veroordeeld.
Jaarlijks trekt het Amsterdam Museum zo’n half miljoen bezoekers. Ik hoop dat die
bezoekers de jurk zien als een herinnering om zich uit te spreken tegen
onverdraagzaamheid en voor acceptatie van LHBTI’s.
Beste mensen,
Ik wil alle initiatiefnemers die hebben bijgedragen aan deze jurk daarom heel hartelijk danken
dat ze de Rainbow Dress willen overdragen aan het Amsterdam Museum. En ook veel dank
aan de medewerkers van het Amsterdam Museum en de vrijwilligers van het COC, die dit
mede mogelijk hebben gemaakt. Het is wat mij betreft al te zien aan het lijfje van de jurk –
dat gemaakt is van de Amsterdamse vlag – dat de Amsterdam Rainbow Dress hier
thuishoort
Zoals u weet wordt elk jaar gekeken of de vlaggen in deze jurk kunnen worden vervangen
door een regenboogvlag. Dat gebeurt als een land zijn wetten op een positieve manier heeft
veranderd voor LHBTI’s. ”. Ik spreek hier, luid en duidelijk, mijn hoop uit dat op een dag deze
jurk alleen nog zal bestaan uit regenboogvlaggen
Dank u wel.

Dear visitors,
Last year, during Euro Pride, the Amsterdam Rainbow Dress was photographed in the
Rijksmuseum. And not just in any old room, but in the Gallery of Honour. Right next to one of
Rembrandt’s most famous paintings: the Night Watch.
With the transfer of the Amsterdam Rainbow Dress to the Amsterdam Museum, the dress
and the Night Watch now have another thing in common. From now on, the dress, just like
the Night Watch, is part of the Amsterdam Collection: the collection of art, monuments and
archaeological finds that is officially owned by the City of Amsterdam. This is something that
those who came up with the idea of the dress can be very proud of.
Even though we are here today for a festive event, I would like to stop and take a moment to
think about people who suffer every day from intolerance and injustice. In Iran and Iraq,
Saudi-Arabia and Sudan, for example, homosexuality is still a capital offence. The flags of
these countries are also incorporated in the dress. And in May of this year, we received news
that two men in the province of Aceh in Indonesia had been sentenced to 85 lashes as
punishment for homosexuality.
The Amsterdam Museum attracts around a half million visitors each year. I hope that these
visitors see the dress as a reminder to speak out against intolerance and for the acceptance
of LHBTI people.
Dear friends,
I would like to warmly thank all those who contributed to the creation of this dress for
donating the Amsterdam Rainbow Dress to the Amsterdam Museum. And thank you also to
the staff of the Amsterdam Museum and the volunteers at COC, who also helped to make
this possible. I feel it is also obvious from the bodice of the dress – made from the flag of
Amsterdam – that the Amsterdam Rainbow Dress belongs here.
As you know, every year the dress is reviewed to see if any of the country flags can be
replaced with a rainbow flag. This happens when a country makes changes to its legislation
that have a positive effect on LHBTI people. I would like to express loudly and clearly here
today, my hope that one day this dress will only consist of rainbow flags.
Thank you very much.

