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Nieuwe bestuursvoorzitter Margriet van der Linden: 

“Vergroot internationale dimensie Pride Photo Award”  

 
 

Amsterdam, 10 april, 2015 –  Margriet van der Linden is de nieuwe bestuursvoorzitter van Pride Photo 

Award, de internationale fotowedstrijd over seksuele en gender diversiteit. De schrijver en opiniemaker, 

bekend van onder andere ‘Wie is de Mol?’ en als voormalig presentator van Zomergasten, wil vooral de 

internationale bekendheid en zichtbaarheid van Pride Photo Award vergroten.  

 

“In Nederland zijn we best ver met seksuele en gender diversiteit, maar in tal van landen in de wereld 

helemaal niet, terwijl het juist daar vaak zo belangrijk is.” De grootste uitdaging is volgens Margriet van der 

Linden om de hele wereld kennis te laten maken met de foto’s van Pride Photo Award; het is haar ambitie 

de internationale dimensie te vergroten. 

‘Pride Photo Award is als internationale fotowedstrijd over seksuele en gender diversiteit de enige in zijn 

soort. Dat hebben wij hier, in Amsterdam, in Nederland, maar het belang reikt over grenzen.  Voor dat 

belang zoeken we samenwerking met bedrijven, maar ook naar interactie met de doelgroep, wereldwijd.’  

Betrokkenheid bij het onderwerp toonde Van der Linden al toen zij hoofdredacteur was van het 

feministische tijdschrift Opzij. Naast het onderwerp spreekt ook het medium fotografie haar aan: 

“Fotografie is een verhaal vertellen in één beeld. Een beeld kan je aan het denken zetten. Niet iedereen in 

de wereld kan lezen en schrijven, maar iedereen kan een verhaal achter een foto zien.” 

“Pride Photo Award gaat over vrijheid. Dat is de kern,” zegt Margriet van der Linden. 

 
Pride Photo Award is een initiatief van COC Amsterdam, IHLIA LGBT Heritage en Stichting Homomonument, met steun en advies 

van Foam en World Press Photo.  


