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HISTORIE Raad voelt niets voor gele vlag

‘Oude gemeentevlag
Valkenburg is prima’
Er ligt een dikke nota met
tekst en uitleg. De Hoge
Raad van Adel heeft het ontwerp beoordeeld. Maar al
dat huiswerk kan de prullenbak in: Valkenburg hóéft opeens geen nieuwe vlag.
door René Willems

G

emeentearchivaris Jo
van der Meij heeft voor
eigen rekening een eerste exemplaar laten maken. Trots vouwt hij de toekomstige gemeentevlag
uit: knalgeel met
een felle rode
leeuw, met bovenaan een blauwe
streep en onderaan een rode. Het
ontwerp is historisch verantwoord,
benadrukt hij. En
het heeft de zegen
van de Hoge Raad
van Adel, een erudiet gezelschap
van heraldische
specialisten dat vanuit
anuit ’s-Gravenhage waakt over de kwaliteit van wapens en vlaggen in Nederland. Op
dat punt is Valkenburg dus met
vlag en wimpel geslaagd voor zijn
examen.
Maar van de gemeenteraad mag
Van der Meij zijn vlag thuis in

Vaals uithangen als carnavalsvlag.
De fractievoorzitters van de grootste partijen in de raad hebben helemaal geen behoefte aan een nieuwe vlag. „Onze huidige vlag hangt
er prima bij”, vindt CDA-raadslid
Math Knubben. „Voor ons hoeft er
helemaal geen nieuwe vlag te komen.” De gele vlag met rode leeuw
is al helemaal geen alternatief, benadrukt Knubben: „Ik heb het ontwerp besproken met enkele amateur-historici in Valkenburg. Die
gruwelen van dit ontwerp. We kiezen voor de bestaande vlag of voor
de historische witte vlag met rode
leeuw van Walram, maar niet voor
zoiets in elkaar gefrommelds.”
AB-fractievoorzitter Kevin Rouwet
vindt dat de gele
vlag te veel lijkt op
die van de graven
van Holland, ‘de
verwoesters van
ons kasteel’. Een
oude discussie die
maanden geleden
al is aangezwengeld door de stichting Valkenburg
Vestingstad, maar
voor de raadsleden
kennelijk nieuw:
de commissie ligt
in een deuk... Burgemeester
Martin
Bur
Eurlings besluit om het voorstel in
te trekken en later, met nog meer
historische onderbouwing, opnieuw voor te leggen. „De vlag gaat
in de herkansing”, zegt hij. „En anders gaan we gewoon door met onze bestaande driekleur.”

