
 

 

 

Waarom is roze de homo-kleur? 
Ooit een teken van schande, nu een teken van trots 

 
Op de Gay-pride paraderen ze massaal in roze shirtjes, strings en broekjes door de grachten van 

Amsterdam. Maar waarom houden homo's zo van roze? 

 

Roze is van oudsher dé homokleur. Nou ja: sinds de jaren ’70 zo’n beetje. Daarvoor hadden homo’s geen 

eigen kleur nodig, want ze mochten er niet zijn. Homoseksualiteit was een taboe, een afwijking, en zelfs een 

misdrijf. 

Ook de nazi’s hadden een hekel aan homo’s, en aan zigeuners, joden, Jehova’s getuigen en mensen met te veel 

praatjes. Met zo’n “gebrek” kon je worden opgesloten in een kamp en daar kreeg je een gekleurde omgekeerde 

driehoek op je kleding genaaid: Zo kregen Jehova’s getuigen een paarse driehoek, en homo’s: een roze 

driehoek. Op die manier wist iedereen wie wat was en en het gaf nog een schijn van kleur aan een verder 

inktzwart bestaan. 

Pas in de jaren ’70 kwam de emancipatie van de homoseksuele medemens echt op gang. Als symbool voor 

deze strijd werd teruggegrepen op de roze driehoek. Ooit bedoeld als een teken van schande, nu aangenomen 

als een teken van trots. Gay pride. En zo werd ‘roze’ in korte tijd dé kleur voor alles wat te maken heeft met 

homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en babykamers voor meisjes. 


	Waarom is roze de homo-kleur? Ooit een teken van schande, nu een teken van trots  Op de Gay-pride paraderen ze massaal in roze shirtjes, strings en broekjes door de grachten van Amsterdam. Maar waarom houden homo's zo van roze?  Roze is van oudsher dé...
	Ook de nazi’s hadden een hekel aan homo’s, en aan zigeuners, joden, Jehova’s getuigen en mensen met te veel praatjes. Met zo’n “gebrek” kon je worden opgesloten in een kamp en daar kreeg je een gekleurde omgekeerde driehoek op je kleding genaaid: Zo k...
	Pas in de jaren ’70 kwam de emancipatie van de homoseksuele medemens echt op gang. Als symbool voor deze strijd werd teruggegrepen op de roze driehoek. Ooit bedoeld als een teken van schande, nu aangenomen als een teken van trots. Gay pride. En zo wer...

