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Separate detailed maps for these three categories are produced a
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In veel artikelen in deze krant
zal je moeilijke woorden zijn
tegengekomen. Woorden die je
niet kent of die je niet helemaal begrijpt. Om de artikelen
duidelijker te maken, hebben
we een (klein) woordenboek
gemaakt waardoor je hopelijk
beter begrijpt wat er bedoeld
wordt. Dit is de vierde versie
met wederom nieuwe woorden!

Aseksueel - Aseksualiteit is

een term die gebruikt wordt om
mensen aan te duiden die niet
seksueel actief zijn, maar beter
is het om te spreken over een
gebrek aan seksuele aantrekking.
Biologische sekse – Het fysieke
geslacht waarmee je geboren
bent, ofwel de lichamelijke
kenmerken waarmee je geboren
bent.

Biseksualiteit – Seksueel

aangetrokken voelen tot mensen
van het andere geslacht en van
hetzelfde geslacht. Hierbij valt
iemand dus zowel op mannen als
op vrouwen.

Cisgender – Een term voor mensen van wie de seksuele identiteit
overeenkomt met het biologische
geslacht. Dus een man die zich
ook man voelt. Dit is het tegenovergestelde van transgender.
COC - Het COC is de Neder-

landse belangenorganisatie voor
iedereen die te maken heeft met
seksuele diversiteit. Zij zetten zich
in voor gelijke rechten en acceptatie van LHBT’ers in Nederland
en het buitenland.

Coming-out - Het naar buiten

komen met je seksuele voorkeur.
Wordt vooral gebruikt wanneer
iemand ‘uit de kast’ komt, dus
wanneer iemand de buitenwereld
vertelt dat hij of zij valt op iemand
van hetzelfde geslacht. Voor een
transgender kan ‘coming-out’ betekenen dat zij ervoor uitkomen
geboren te zijn in het verkeerde
lichaam.

Crossdresser - Kunnen he-

tero-, bi-, of homoseksueel zijn
die zich kleden naar het andere
geslacht. In de jaren zeventig
kon een groep zich niet vinden
in de term travestiet die meer
te maken heeft met de seksuele

PAARSE WOORDENBOEK

DE REDACTIE

Drag Queen / Drag King – Een
drag queen is een man die zich
op een uitbundige manier kleedt
als vrouw. Denk hierbij aan een
dikke laag make-up, grote jurken
en opvallend haar. Een drag king
is vrouw die zich op dezelfde
manier verkleedt als man.

Gaydar – De sociale vaardigheid
om homoseksuelen, lesbiennes
en biseksuelen te herkennen.
Lang is gezegd dat dit een mythe
is, maar onderzoek heeft aangetoond dat dat homoseksuelen
inderdaad beter andere homoseksuelen kunnen herkennen.

Gender - De term die gebruikt

wordt om aan te geven hoe iemand zich lichamelijk en geestelijk voelt. Iemand voelt zich man
of vrouw.

Genderdysforie - Ook wel

genderidentiteitsstoornis. Is een
gevoel dat iemand kan hebben
over zijn of haar biologische
geslacht. Vaak gaat het samen
met de wens om van het andere
geslacht te willen zijn. Iemand
kan dan een operatie willen ondergaan, om zijn of haar geslacht
aan te passen.

Geslachtsoperatie - Dit is vaak
de laatste stap in de transitie.
Door de operatie wordt iemands
fysieke geslacht veranderd.

GSA - Dit is een groep leerlingen
en docenten die willen dat
hun school veilig
is voor iedereen,
of

je homo, hetero, lesbo, bi of in
dubio bent. Iedereen kan een
GSA starten!

Heteroseksueel – Seksuele
oriëntatie waarbij je je fysiek en
relationeel aangetrokken voelt tot
iemand van het andere geslacht.
Hokjes denken - Een ongenuanceerde mening over iets hebben,
in dit geval over seksualiteit.

Holebi - Dit is de samengevoeg-

de naam voor de drie termen
homoseksueel, lesbisch en
biseksueel. De naam werd vooral
gebruikt in België, maar komt
tegenwoordig ook steeds vaker
voor in Nederland.

Homofobie - Dit is een angst
voor homoseksualiteit.

Homoseksueel - Seksuele

oriëntatie waarbij je je fysiek en
relationeel aangetrokken voelt tot
iemand van hetzelfde geslacht.
Hermafrodiet – Wanneer
iemand zowel vrouwelijke als
mannelijke geslachtskenmerken
heeft.

Lesbienne - Een vrouw die op
vrouwen valt.

LHBT/LGBT/Q - Dit is
de afkorting die staat
voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel,
Transgender en
Queer. Deze afkorting
wordt gebruikt om

deze groepen te benoemen.

Metroseksueel – Iemand die
meer tijd, geld en energie steekt
in het bevestigen en versterken
van zijn gender dan gemiddeld.
Panseksualiteit - Een seksuali-

teit waarbij je niet op het lichaam
valt, maar echt op een bepaald
karakter.

Polyamorie – Bepaalde levenswijze waarin mensen open staan
voor meerdere relaties en meerdere vormen van seksualiteit.
Anders dan polygamie gaat het
niet over meerdere huwelijken,
maar over meerdere seksuele
contacten met medeweten en
goedkeuring van je partner.
Queer - Als je seksualiteit en/of

gender niet volgens de norm is
(niet in een hokje past).

Rolwisseling - Bij transseksualiteit en de transitie hoort ook een
rolwisseling, je moet je anders
gedragen. Een voorbeeld hiervan
is het gaan naar de wc. Ga je naar
het mannen- of naar het vrouwentoilet?
Seksuele diversiteit - Over-

koepelende term
voor alles wat
met seksualiteit te
maken
heeft.
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Skolioseksueel – Wanneer je
je aangetrokken voelt tot genderqueer of transseksuele mensen,
met andere woorden tot mensen
die zich niet identificeren als
cisgender.
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Transgender - Wordt gebruikt

als een term voor iedereen die
zichzelf, op welke manier dan
ook, als andere sekse laat zien of
voelt, dan hoe hij of zij geboren is.

Transitie - Een overgang en/

of verandering naar een nieuwe
(liefst betere en stabiele) toestand. Bij transseksualiteit gaat
dit om de overgang naar het
andere geslacht. Hiermee wordt
niet alleen de overgang met
operaties bedoeld, maar ook het
veranderen van de voornaam en
het kleden en gedragen naar het
andere geslacht.

Met dank aan
Floortje Grooten, Wil Disseldorp, Saarein te Brake, Margriet van den
Handel, Robin Grosz, Johan Goossens, Anne Russchen, Zilla van der
Stap, COC Nederland, Geert Jan Edelenbosch, Jouke Verboom- van
Buuren, Gerrit Jan Wielinga, Halo Removal Logistics, Monique van
Schaik, Maaike Kluit, Rodi Media, GGD Nederland, Stichting School &
Veiligheid

Transman/Transvrouw -

Een transgender die geboren is
als man/vrouw, maar zich een
vrouw/man voelt en in transitie
gaat om daadwerkelijk als man/
vrouw te leven.

Travestiet – Iemand die zich
graag kleedt in kleding van het
andere geslacht, het is hierbij de
bedoeling dat het er realistisch uit
ziet. In het dagelijkse leven draagt
een travestiet wel kleding van het
eigen geslacht.
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Bezorgservice
Telefoon: 06-21908912
bas@paarsevrijdagkrant.nl
De Paarse Vrijdag Krant wordt een keer per jaar op de tweede vrijdag
van december uitgegeven. De Paarse Vrijdag Krant in 2017 ook
ontvangen? Reserveren kan via www.paarsevrijdagkrant.nl/contact of
per mail.

Seksualiteit - Deze term staat
voor iemands seksuele gedrag
en neigingen. Zo kan je vallen op
mannen, vrouwen, beide of je helemaal niet aangetrokken voelen
tot anderen.

Transseksualiteit - Het
fenomeen waarbij een persoon
zichzelf beschouwt als behorende
tot de andere sekse en ook de behoefte heeft dit gevoel te vertalen
naar de realiteit door middel van
operaties.
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COLOFON

HET GROTE PAARSE
WOORDENBOEK 4.0
opwinding die gepaard gaat met
het zich kleden als vrouw.
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VOOR ALS JE PAARS VERGETEN WAS:
Inmiddels een jaarlijkse traditie
van ons. Als je even helemaal vergeten was dat het Paarse vrijdag
is, of als je helemaal geen paarse
kleding in je kast had hangen,
dan hebben wij de oplossing

voor je. Knip de strik uit die je het
mooiste vind en plak deze met
een plakbandje aan de kraag van
je shirt. Zit er niks voor je tussen?
Wees gerust, op www.paarsevrijdagkrant.nl staan nog veel meer

strikken die je kan opplakken! Als
je toch iets meer dan een strik
wilt, pak dan nog eens pagina ...
er bij. Daar staan nog veel meer
tips om een succes te maken van
Paarse vrijdag bij jou op school.
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