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De regenboogvl à9,
symbool van trots
San Francisco í g7g. Kunstenaar Gilbert Baker ontwerpt een - zoals hij scene van San Francisco heeft aÍgelegd doen ettelijke verhalen de ronde'

het noemt - ,speciaal symbool van homotrots': de zogenaamde Regen- Zeker is dat in 1979 de organisatie van de plaatselijke Pride Parade de

boogvlag. Baker heeft genoeg van het aloude homosymbool, de welbe- vlag als eerste als symbool inzette. over de daaropvolgende periode zijn

kende roze driehoek, die volgens hem staat voor onderdrukking en de verhalen vaag. "Zoals zoveel trends in de homocultuur verspreidt iets

daardoor te veel een negatieve lading met zich meedraagt. Baker krilgt zich. Niemand beslist, niemand kiest. Dingen gebeuren gewoon", aldus

z,n zin: nasan Francisco verovert de vlag langzaam maar zeker de ge- een van de oÍganisatoren van de jaarlijkse stonewall-mars, waar dit jaar

hele (homo)wereld en is inmiddels een vertrouwd beeld geworden tij- een kilometerslange keten van aaneengesloten Regenboogvlaggen zal

dens biieenkomsten en manifestaties en in en om homo-horecagelegen- worden gevormd'

heden' 
Hoe dan ook, de Regenboogvlag is wereldwijd een symbool van homo-

was Bakers oorspronkeli.lke ontwerp voorzien van acht kleurige stre- trots geworden. Niet atteen op politiek gebied, want vooral de commercie

pen, onder invloed van de niet uit te bannen commercie - het aantal van li.ikt het vaandel ontdekt en omarmd te hebben. De zes kleuren beperken

acht bleek technisch niet haalbaar - verdwenen de kleuren indigo (sym- zich al lang niet meer tot een vlag, inmiddels zijn petten, tassen, sleutel-

bool voor harmonie) en ironisch genoeg.roze (seksualiteit) van de vlag. hangers, handdoeken en wat al niet meeí op de markt verschenen voor-

Het nu ingeburgerde exemplaar bestaàtuit de kleuren rood (dat staat zien van het Regenbooglogo. Vooral inAmerika lilkt het einde nog lang

voor leven), oranje (gezondheid), geel (zon), groen (natuur), blauw niet in zicht; daar blijken diverse'niet-homo'zaken de v$g geadopteerd te

(kunst) en paars (kracht). hebben als hun handelsmerk. Voorbeeld hiervan is eenAmerikaans bier-

over de weg die de vlag sinds de introductie door Baker in de homo- merk dat zich uitermate verbaasd toonde toen hun duideliik werd gemaakt

dat de zes kleurige strepen als symbool dienen
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with a negative thought hanging
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around it. Baker gets what he wants:

after being introduced in San Francis-

co the flag conquers the entire world,

and not only the international gaY

community. In the meantime it's been

seen on parades and meetings and

around gay catering establishments.
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indigo (symbol for harmo

cally pink (for sexuality) are gone. The

now familiar six stripe flag has the following colours: red (for life),

orange (healing), yellow (sun), green (nature), blue (art) and violet

(spirit).
Several stories concèrning the way the flag went across the world are

going around since then. ln 19'79 the Pride Parade Committee took

up the flag. What happened afteÍ that is misty. "Like so many things

in the gay culture things just go their way. No one decides, no one

chooses. Things just happen", says a spokesman of Stonewall, where

the flag this year will be used to create a mile long rainbow to mark

the 25th anniversary of the Stonewall Riots.

The Rainbow Flag has become a worldwide symbol of gaypride. Not

only political, but especially marketing strategies have discovered

the rainbow colours. The six stÍipes not only come across the flag,

but also on caps, bags, key fobs and towels. Especially in the United

States the rage seems interminable; several nongay concerns have

adopted the flag as their trademark. An American beer company for

instance was very confusecl.when they were told the flag is the sym-

bol of international gaypride. Others are less naive when they admit

they're using it in their marketing strategy of reaching better paid .

gays and lesbians.

It's pretty clear that the Rainbow Flag also refers to the hippie sixties

and the peace and ecology movements which also use(d) the rainbow

as their symbol. Not for nothing the rainbow colours are a symbol for

tolerance and unity. A very gay symbol anywayl
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