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Vlaggen 

 

De Zaanse Regenboog Vlag  Er worden verschillende betekenissen aan de kleuren 
gegeven. 
 
Volgens Gilbert Baker (met roze en turkoois): 
Roze: seks 
Rood: leven 
Oranje: geneeskracht 
Geel: zonlicht 
Groen: natuur 
Turkoois: magie 
Blauw: sereenheid 
Paars: karakter 
 
En een andere betekenis die bv ZaanPride over heeft 
genomen: 
Rood: Liefde 
Oranje: Respect 
Geel: Vrijheid 
Groen: Tolerantie 
Blauw: Gelijkheid 
Paars: Trots  

 

De Regenboogvlag De regenboogkleuren staan voor: 
Rood: Liefde 
Oranje: Respect 
Geel: Vrijheid 
Groen: Tolerantie 
Blauw: Gelijkheid 
Paars: Trots 
 
Aan de regenboogkleuren worden meer betekenissen 
gegeven, zie daarvoor o.a. de eerste uitleg.  

 

Regenboogvlag met zwart/bruin. 
(Philadelphia Regenboogvlag) 

De regenboogkleuren staan voor: 
 
Rood: Liefde 
Oranje: Respect 
Geel: Vrijheid 
Groen: Tolerantie 
Blauw: Gelijkheid 
Paars: Trots 
Bruin en zwart: People of colour. 
 
Aan de regenboogkleuren worden meer betekenissen 
gegeven, zie daarvoor o.a. de eerste uitleg.  

 

Regenboogvlag met een driehoek 
van trans kleuren (blauw/roze/wit) 
en zwart/bruin. 

De regenboogkleuren staan voor: 
Rood: Liefde 
Oranje: Respect 
Geel: Vrijheid 
Groen: Tolerantie 
Blauw: Gelijkheid 
Paars: Trots 
 
De blauwe en roze driehoek staan symbool voor de 
traditionele kleuren die worden toegewezen aan jongens 
en meisjes. De witte lijn staat dat voor mensen die zich 
niet als man of vrouw identificeren, mensen die in 
transitie zitten of mensen met een intersekse conditie.  
De bruine en zwarte driehoek staan voor People of 
colour. 
 
Aan de regenboogkleuren worden meer betekenissen 
gegeven, zie daarvoor o.a. de eerste uitleg.  

 

Regenboogvlag met een driehoek 
van trans kleuren (blauw/roze/wit), 
zwart/bruin voor poc en het 
intersekse symbool. 
 

De regenboogkleuren staan voor: 
Rood: Liefde 
Oranje: Respect 
Geel: Vrijheid 
Groen: Tolerantie 
Blauw: Gelijkheid 
Paars: Trots 
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De blauwe en roze driehoek staan symbool voor de 
traditionele kleuren die worden toegewezen aan jongens 
en meisjes. De witte lijn staat dat voor mensen die zich 
niet als man of vrouw identificeren, mensen die in 
transitie zitten of mensen met een intersekse conditie.  
 
De bruine en zwarte driehoek staan voor People of 
colour. 
De gele driehoek met rondje staat voor mensen met een 
intersekse conditie  
 
Aan de regenboogkleuren worden meer betekenissen 
gegeven, zie daarvoor o.a. de eerste uitleg . 

 

Non binair vlag Non-binair is een paraplubegrip. Er zijn verschillende 
termen voor genderidentiteiten die zich buiten het binair 
gendermodel stellen; “genderqueer”, “gender non-
conform”, “agender”, “genderfluïde”, “bigender”,… Deze 
genderidentiteiten hebben met mekaar gemeen dat ze 
zich buiten de binaire gendernorm bevinden, maar ze 
verschillen soms subtiel onderling van mekaar. Sommige 
non-binaire personen identificeren zich ook als 
transgender, anderen niet. 

 

Aromantische vlag Aromantic (of Aro) is een romantische oriëntatie die 
beschrijft dat je weinig tot geen romantische 
aantrekkingskracht op elk geslacht ervaart. Aromantic als 
identiteit op zich betekent dat je geen romantische 
aantrekkingskracht ervaart, maar er is een spectrum van 
andere (arospec) identiteiten die aantrekkingskracht 
ervaren onder specifieke omstandigheden/anders dan 
de norm. Veelvoorkomende ervaringen van een 
aromantisch persoon kunnen zijn: desinteresse in 
romantische relaties, een alleen theoretisch begrip van 
romantische aantrekkingskracht of afkeer van 
romantiek. 

 

 

 

Aseksueel vlag 
 

Aseksualiteit wil zeggen dat iemand geen seksuele 
aantrekking ervaart naar wie dan ook. Omdat 
aseksualiteit aangeboren of in elk geval diepgeworteld is, 
is het vergelijkbaar met een seksuele voorkeur of 
geaardheid. Hetero’s ervaren seksuele aantrekking naar 
mensen van het andere geslacht. Homo’s ervaren het 
naar mensen van hetzelfde geslacht, bi’s naar beide, en 
aseksuelen naar geen van beide. Het betreft zowel 
mannen als vrouwen. Naar aanleiding van onderzoek in 
Engeland (Bogaert, 2004) lijkt het vooralsnog te gaan om 
1% van de bevolking.                                                                                                                             
In een maatschappij waarin seks zo in de schijnwerpers 
staat, wordt aseksualiteit door velen ervaren als een 
taboe. Als iemand zegt aseksueel te zijn wekt dit vaak 
onbegrip. Vervelende reacties zijn niet ongewoon. Het is 
vergelijkbaar met hoe men (vroeger) reageerde als 
iemand vertelde homo te zijn.De term "aseksueel" helpt 
mensen die geen seksuele aantrekking kennen, zichzelf 
op dit punt te begrijpen en te accepteren. 

 

Biseksuele vlag Mensen die op vrouwen én mannen vallen, worden wel 
biseksueel genoemd. Biseksualiteit heeft net als 
homoseksualiteit te maken met gevoelens, gedrag en 
identiteit: wat je voor een ander voelt, wat voor seksuele 
contacten en relaties je aangaat en hoe je jezelf noemt. 
Veel mensen hebben biseksuele gevoelens en 
fantasieën, veel minder mensen doen er iets mee en nog 
minder noemen zichzelf bi. 
 
Sommige biseksuelen hebben afwisselend relaties en/of 
seks met mannen en met vrouwen, anderen 
tegelijkertijd. Een vrouw die op de middelbare school 
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bijvoorbeeld een vriendje had, krijgt op haar twintigste 
een relatie met een vrouw. Of een man die getrouwd is 
met een vrouw, wil af en toe ook seks met een man. Of 
en waarom iemand zichzelf bi noemt, is persoonlijk. 
 
Over de kleuren. Roze staat hierbij voor de liefde voor 
vrouwen, blauw voor de liefde voor mannen en de kleine 
overlappende streep voor de liefde voor beide seksen. 

 

Demigender Demiboy Demiboy betekent dat men zich grotendeels man voelt, 
maar niet genoeg om te identificeren als man. De term 
demiboy valt onder non-binair, of in het Engels non-
binary. Ook dit valt weer onder een andere term, 
namelijk transgender 

 

Demigender Demigirl Demigirl betekent dat men zich grotendeels vrouw voelt, 
maar niet genoeg om te identificeren als vrouw. De term 
demigirl valt onder non-binair, of in het Engels non-
binary. Ook dit valt weer onder een andere term, 
namelijk transgender 

 

Drag vlag  
 

Wat is drag?                                                                                                                        
De term 'drag' is de informele benaming van het dragen 
van kleding van het andere geslacht, dat ook wel 
crossdressing wordt genoemd. 

Oorsprong                                                                                                                               
Het gebruik van de term 'drag' in zijn huidige gebruik 
verscheen rond 1870, maar de oorsprong daarvan is 
onzeker. Er wordt gesuggereerd dat het is ontstaan als 
vakjargon wanneer in de theaterwereld iemands jurk 
over de vloer sleepte (to drag= slepen). Een andere 
suggestie is dat het afkomstig zou zijn van Shakespeare. 
Omdat vrouwen niet mochten acteren, speelden 
mannen vrouwelijke rollen in dameskleding. Drag zou 
komen van DRess As Girl. 

Drag Queen                                                                                                                                
Een drag queen is een persoon, meestal een man, die 
dragkleding en make-up gebruikt om vrouwelijke 
geslachtsaanduidingen en geslachtsrollen voor 
entertainmentdoeleinden na te bootsen en vaak te 
overdrijven. Historisch gezien waren de meeste drag 
queens mannen die zich als vrouwen kleden. 

Drag king                                                                                                                          
Drag kings zijn meestal vrouwelijke 
performancekunstenaars die zich in mannelijke 
kostuums kleden en mannelijke genderstereotypen 
personifiëren als onderdeel van een individuele of 
groepsroutine, vaak voor entertainmentdoeleinden. 

 

Gay Man vlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gay mannen of mannelijke homoseksualiteit is de 
seksuele en/of emotionele voorkeur van mannen voor 
andere mannen. 
 
 
 
 

 

 
 

Genderfluïde vlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roze staat voor vrouwelijkheid, wit staat voor gebrek 
aan gender, purper staat voor de combinatie van 
mannelijkheid en vrouwelijkheid, zwart 
vertegenwoordigd alle genders inclusief derde gender en 
blauw staat voor mannelijkheid. 
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Intersekse vlag 
 

De term intersekse verwijst naar de ervaringen van 
mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet 
voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw 
zoals de maatschappij die hanteert. 
 
Meer info: https://nnid.nl/ 

 
 

Queer vlag Queer komt van questioning. Queers willen zich niet in 
hokjes laten duwen. Hun seksuele geaardheid en-of 
biologisch geslacht is een vraagteken. Het doet er niet 
toe. Welk geslacht of seksuele voorkeur iemand heeft is 
minder belangrijk dan hoe men in de maatschappij staat 
als geheel. 

 

Bears vlag De Bear Gay Pride vlag staat symbool voor de Bear 
community.  
Op deze Bear Pride vlag zie je een berenpoot afgebeeld. 

 
 

Leerfetisjisme vlag Leerfetisjisme is in de ruimste zin het aangetrokken zijn 
tot kleding en accessoires van leer. Dit hoeft niet per 
definitie in seksuele zin te zijn, maar gaat hier vaak wel 
mee gepaard. 

 

Lesbische vlag Lesbianisme of vrouwelijke homoseksualiteit is de 
seksuele en/of emotionele voorkeur van vrouwen voor 
andere vrouwen. Iemand die lesbisch is wordt ook wel 
een lesbienne genoemd. 

 

Lesbische POC vlag 
 
 

Lesbische vrouwen van kleur. POC betekent People of 
Clolour. 

 

Omniseksueel vlag De betekenis van omniseksueel lijkt op die van 
panseksueel. Iemand die omniseksueel is, voelt zich net 
als panseksuelen aangetrokken tot mannen, vrouwen en 
alles daartussenin. 
 
Wat is het verschil tussen pan- en omniseksueel? 
Bij omniseksualiteit wordt het geslacht of gender van de 
ander wél erkend, terwijl dat bij panseksualiteit niet het 
geval is. Mensen die omniseksueel zijn, zijn dus niet 
'genderblind'; panseksuelen kijken puur en alleen naar 
iemands karakter zónder de ander in een genderhokje te 
stoppen. 
 
Naast omniseksueel bestaat er ook nog de term 
omniromantisch. Omniseksueel wordt gebruikt om aan 
te geven tot wie een persoon zich seksueel aangetrokken 
wordt - fysiek, dus. Omniromantisch geeft iemands 
romantische voorkeuren aan. De twee sluiten elkaar 
echter niet uit, wat betekent dat een persoon zich kan 
definiëren als zowel omniseksueel als omniromantisch. 

 

Panseksueel vlag 
 

Panseksualiteit is de seksuele aantrekking of het 
verlangen naar personen van alle genderidentiteiten en 
biologische geslachten. Dat betekent dat je op mensen 
verliefd wordt en dat het niet uitmaakt of iemand nou 
een meisje, een jongen of iets ertussenin is. 'Pan' 
betekent namelijk 'alles' in het Grieks. Veel mensen 
kennen dit woord niet. De kleur roze verwijst naar 
vrouwen, blauw naar mannen en geel naar genderqueer 
zoals agender, bigender en genderfluide. 

https://nnid.nl/?fbclid=IwAR3yIU9tyKUSpaN8yeYj80-8qm8BA1mmNzuNmgRtG-5p5BFZmWQsF0STAEo
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Polyamoureus vlag Polyamorie wordt weleens vertaald als 'meervoudige 
liefde'. "Ik ben polyamoreus" is een manier om te zeggen 
dat je openstaat voor meer dan één intieme band 
tegelijkertijd, op een ethische manier en met 
toestemming van alle betrokken personen. 

 

Transgender vlag 
 

Transgender is het tegenovergestelde van cisgender, 
personen van wie de genderidentiteit geheel in 
overeenstemming is met het toegewezen geslacht bij de 
geboorte.  
Transgender staat dus voor een genderidentiteit die niét 
of niet helemaal overeenkomt met het toegekende 
geslacht bij de geboorte. 
De blauwe en roze strepen staan symbool voor de 
traditionele kleuren die worden toegewezen aan jongens 
en meisjes. De witte lijn staat dat voor mensen die zich 
niet als man of vrouw identificeren en mensen die in 
transitie zitten. 
De vlag zelf staat symbool voor trans-pride, diversiteit en 
transgender rechten. 

 
 

Genderqueer vlag Genderqueer is een overkoepelende term voor 
genderidentiteiten die niet exclusief mannelijk of 
vrouwelijk is. Genderqueer kan ook staan voor een: 
leefstijl en een daarbij horende expressie. 

 

Roze vlag, afgeleid van De Roze 
Driehoek 

De Roze Driehoek was oorspronkelijk een van de 
merktekens in Duitse concentratiekampen en werd 
gebruikt als herkenningsteken voor de vervolging van 
homoseksuelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 
de jaren zeventig werd de roze driehoek een 
geuzenteken voor de homobeweging in hun strijd voor 
acceptatie en gelijke rechten. Onder de rubriek media-
flyers op de website van De Zaanse Regenboog (juli 
2018) vindt u meer over de geschiedenis van De Roze 
Driehoek. 

 

Straight Alliance Vlag Dit is de "Gay-Straight Alliance-vlag", het symbool van 
hetero's die sympathie betuigen aan de LHBTIQ+ 
gemeenschap. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Merktekens_in_Duitse_concentratiekampen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Homoseksualiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geuzennaam

