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Wat mij mateloos fascineert aan vlaggen is de veelzijdigheid ervan. En dan bedoel ik
natuurlijk niet de fysieke uitingsvorm. Wat ik bedoel is dat er enorm veel manieren zijn om
bezig te zijn met vlaggen. Voor mij is het een onuitputtelijke bron waarmee je steeds weer
iets nieuws kan doen of op een andere manier naar de wereld kan kijken.

Iedereen die interesse heeft in vlaggen kiest een eigen perspectief, een persoonlijke
insteek. De één wordt geraakt door het ontwerp, de ander vindt het juist het gebruik
interessant, de volgende duikt in de geschiedenis en weer andere gaat juist vlaggen
verzamelen. En zo kan ik nog even doorgaan!

En bij elke insteek kun je kiezen of je naar je eigen omgeving kijkt of wereldwijd, of je je in
je eentje gaat verdiepen in allerlei onderzoeken of dat je het juist samen met anderen wil
doen, of je vooral je kennis wil vergroten of dat je er juist iets mee wil creëren: een vlag
ontwerpen, een artikel schrijven, foto’s en video’s maken, etc.

In onze groep op Facebook melden deelnemers als ze lid worden vaak wat hun unieke
insteek is, waarom zij enthousiast zijn over vlaggen. Dat levert steeds weer leuke nieuwe
inzichten op. Datzelfde geldt voor de korte lezingen die leden geven op een vlaggendag.
Bij elk verhaal gaat weer een nieuwe wereld open!

Zo konden aanwezigen op de afgelopen vlaggendag in het Nationaal Militair Museum in
Soesterberg iets leren over American Service Flags, over vlaggen van Nederlandse
scheepswerven, over verdwenen vlaggen en over vlaggen als reclame. Ik kijk nu al uit naar
de verhalen van de komende vlaggendag. Wat heb jij te vertellen?

De komende vlaggendag zal overigens via internet worden gehouden. De statuten
vereisen immers dat we een ledenvergadering houden vóór 1 juli en de pandemie staat
een fysieke ontmoeting nog in de weg. We hopen later dit jaar alsnog fysiek bij elkaar te
kunnen komen, maar ook digitaal krijgen we vast weer mooie presentaties te zien.

Het internationale vlaggenkundige congres gaat dit jaar helaas niet door. ICV 29 zou
eigenlijk komende juli in Ljubljana (Slovenië) worden gehouden, maar wordt een jaar
uitgesteld. Dat geeft ons de tijd om een mooie Nederlandse afvaardiging samen te stellen.
Ik ga mijn vakantieplannen er op aanpassen in ieder geval!

Ondertussen blijft de vereniging groeien. We hebben zelfs een jeugdlid verwelkomd!
Nieuwe leden, nieuwe insteken en … nieuwe verhalen! Zelf ga ik een vlaggenkundige
rondwandeling maken met een nieuw lid in Leiden. Wil je ook kennis maken met een
(nieuw) lid in jouw gemeente of omgeving, laat het ons weten.

Op deze manier kunnen we als vlaggenkundigen contact houden en elkaar blijven
inspireren: zowel via kleinschalige ontmoetingen als via regelmatig online contact. Het
wordt immers pas echt leuk als je je passie kunt delen met anderen. Dat blijft de kern van
onze ontmoetingen, ook als die online plaatsvinden.



Tot op de volgende vlaggendag, op 17 april 2021!

Davied van Berlo
Voorzitter NVvV


