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Voor veel mensen zijn vlaggen een manier om zich te uiten, om over te brengen wat ze
vinden, hoe ze zich voelen, waar ze bijhoren. We zien dat uiteraard op feestdagen, als hele
straten rood-wit-blauw kleuren. We zien het echter ook in tijden van onzekerheid, zoals nu
door corona. Veel mensen uiten zich door middel van vlaggen.

We kennen natuurlijk allemaal de zogenaamde coronavlag (“Met elkaar. Voor elkaar”) die
de Dokkumer Vlaggencentrale heeft uitgebracht. We kunnen lang discussiëren over de
vormgeving van de vlag (hijsen of niet?), maar overal in Nederland hebben mensen deze
vlag uitgehangen om uiting te geven aan een behoefte aan verbondenheid.

Om diezelfde reden hingen dorpen als Heiloo en Heusden collectief de vlag uit aan het
begin van de lockdown. Toen de vierdaagse van Nijmegen niet doorging hingen fervente
wandelaars overal in Nederland de speciale groen met oranje vlag uit. In Leiden wordt het
ontzet dit jaar beperkt gevierd, maar is wel een wedstrijd uitgeschreven welke straat het
mooist in rood-wit is versierd. Laat de vlaggen wapperen!

Nederland is in dit alles overigens niet uniek. In het nieuwe nummer van Vlag! schrijft Jurg
Blom, ons nieuwste redactielid, over coronavlaggen in verschillende landen. Op Twitter
gaat een plaatje rond van een vlag in de vorm van een mondkapje. Onder de naam “Four
flags 2020” hebben kunstenaars een serie vlaggen ontworpen die momenteel de wereld
rond reizen. Corona raakt ons allemaal en dat zien we terug in het vlaggebruik.

Van 4-4 naar 10-10
Ook onze vereniging ondergaat de gevolgen van corona. Ik keek aan het begin van het jaar
weer enorm uit naar onze Vlaggendag die stond gepland voor 4 april (4-4). Helaas moesten
we deze uitstellen. Gelukkig zijn de omstandigheden sindsdien verbeterd. Als bestuur
houden we de ontwikkelingen echter in de gaten en blijven we tijdens de Vlaggendag alert
op de veiligheid van onze leden!

Als nieuwe datum is gekozen voor zaterdag 10 oktober (10-10). Het Nationaal Militair
Museum heeft veel aandacht geschonken aan de anderhalvemetermaatregelen en ons een
grotere zaal toebedeeld. Zij kunnen ons dus niet alleen een boeiend programma bieden,
maar ook een veilige omgeving. Fijn dat we daar alsnog terecht kunnen!

Groei
Ondertussen groeit de vereniging gestaag verder. We hebben de afgelopen maanden
weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen. Is het vanwege het vlagvertoon in
coronatijd? Komt het doordat vlaggen en de vereniging wat vaker in de media zijn de
laatste tijd? Wat de reden ook is, ik heet hen van harte welkom en hoor graag hoe zij in
contact zijn gekomen met de vereniging!

Helaas is ons ook weer een lid ontvallen. Willem van Ham, icoon van de vlaggenkunde in
Nederland en erelid van de vereniging, is begin juni overleden. In de media is uitgebreid



aandacht geweest voor zijn actieve leven en zijn grote productie, ook op vlaggenkundig
gebied. Met het overlijden van Willem verliest Nederland één van zijn grote vexillologen.

We moeten onze tijd nuttig gebruiken, ook als het leven moeizaam is. Dat is wat Willem
ons meegeeft. Het is nu aan ons om de draad op te pakken en door te trekken. Daarom
ben ik blij met dit prachtige nieuwe nummer van Vlag! En daarom hoop ik in Soesterberg
zo veel mogelijk leden te ontmoeten, onder onze eigen vlag. Tot de 10e!
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