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Laat regenboogvlag
maar in de kast
Publieke gebouwen zijn geen plakborden voor solidariteit-
suitingen. Laat het vlaggen daarom achterwege.

W
TEUS DORREPAAL

We vlaggen wat af in Ne-
derland. De vier grote
steden hingen op 29
juni de Turkse vlag

halfstok na een terroristische aan-
slag in Turkije. Op 11 oktober wap-
perde de regenboogvlag aan de ge-
vel van vele gemeentehuizen en van
een enkel provinciehuis, zoals in
Drenthe. Omdat onze publieke ge-
bouwen geen billboards zijn, moe-
ten we dat niet doen lijkt me.

Gemeenten die de Turkse vlag
halfstok hangen. Wat moet ik er van
denken? Was het een steunbetui-
ging aan Turkse Nederlanders of aan
de slachtoffers in Turkije? Het kon
ook uitgelegd worden als een indi-
recte solidariteitsverklaring aan het
beleid van president Erdogan. Bij mij
overheerste de verwarring. Hetzelf-
de effect heeft het voornemen van
tientallen gemeentes en provincies
om op 11 oktober (dit jaar de interna-
tionale dag van de coming-out) de
regenboogvlag uit te hangen. Doe
het niet, zeg ik. Onze publieke ge-
bouwen zijn geen plakborden voor
solidariteitsuitingen, aan welke
minderheid dan ook. De enige vlag
die aan een overheidsgebouw hoort
te wapperen is die van álle Nederlan-
ders, de driekleur.

Mooi dat er zo’n coming-outdag
is. Een dag dat lesbiennes, homosek-
suelen, biseksuelen en transgenders
(lhtb-ers) open kunnen uitkomen
voor wie ze zijn. Een vrijheid waar-
voor men de regenboogvlag als sym-
bool heeft verheven.De regenboog,
de regenboogvlag is van schitteren-
de zeggenschap en verbeelding. De
regenboog staat voor hoop en toe-
komst, omspant morgenland en is
de weergave van zeven kleuren, de

oerkleuren. Alle andere kleuren zijn
immers vermengingen vanuit die
zeven. Zo staat de regenboog als te-
ken van hoop voor iedereen, voor al-
le verscheidenheid van mensen. Een
mooie vlag dus, maar moet niet ver-
smald worden tot een bepaalde
doelgroep en hoor tniet thuis aan de
vlaggenstok van een overheidsge-
bouw.

Wat willen de vlaggers bereiken,
vraag ik me af. Een hart onder de
riem steken van lhtb-ers? En hebben
zij daar dan iets aan? Is het über-
haupt verdedigbaar dat we één
groep in onze samenleving op deze
manier extra bijzonder maken? Of
willen deze overheden zo een more-
le boodschap sturen aan Nederlan-
ders die moeite hebben met lhtb-
ers? Een tik op de vingers voor de in-
toleranten onder ons? Foei! Het zou
ook op-de-borst-klopperij kunnen
zijn. Kijk eens hoe liberaal deze ge-
meente of provincie is.

Hoe dan ook, een dagje symbo-
lisch vlaggen is een stuk gemakkelij-
ker dan concreet beleid maken. Be-
leid met maatregelen die bijdragen
aan grotere sociale acceptatie en
emancipatie van lhtb-ers. Beleid dat
overigens bij 42 gemeenten al vast-
ligt in het convenant dat ze eerder
sloten met minister Bussemaker.

Op 11 oktober is het ook Wereld-
meisjesdag. Een dag om solidair te
zijn met miljoenen meisjes overal
ter wereld die ontheemd zijn. Jonge
meisjes die uitgebuit of uitgehuwe-
lijkt worden of het slachtoffer wor-

Overheden moeten
staan voor alle
Nederlanders

den van genitale verminking. Vrese-
lijk, hartverscheurend... Waarom
hijsen we de vlag ook niet voor hen?
Of voor vluchtelingen? Nog nooit
eerder waren er zoveel mensen op
de vlucht. En wat te doen voor be-
dreigde diersoorten? Kan de vlag uit
voor die laatste neushoorns die ten
prooi vallen aan bijgeloof en mense-
lijke hebzucht? Heeft u nog een stuk-
je gevel over gemeente, provincie?

Het kan nog druk worden op de
gevels van onze publieke gebouwen.
Aan goede zaken die onze sympa-
thie verdienen is immers geen ge-
brek. Het gevaar dreigt dat we met
elke nieuwe sympathievlag de bood-
schap devalueren en mensen vooral
in verwarring brengen. Dat er ver-
deeldheid ontstaat in plaats van ver-
bondenheid. Ja, het kan uiteindelijk
zelfs de loyaliteit van de burgers met
de publieke sector schaden.

Door te vlaggen voor minderhe-
den verliezen overheden uit het oog
dat ze moeten staan voor álle Neder-
landers. Voor al die rechten die de
Grondwet ons biedt. En bij die taak
past maar één vlag, de Nederlandse.
Ik pleit voor een vlaggenprotocol
voor gemeenten, provincies en rij-
k.Een protocol waarin, naast de pro-
vinciale of gemeentelijk vlag, alleen
ruimte is voor onze driekleur. De
vertaler van onze kostbare grond-
wet. Een wet waarin borging is van
rechten voor mensen en bestaan.
Van vrijheid tot beleven en zijn.Voor
rechten van iedereen. Laat over-
heidsgebouwen weer uitstralen wat
ze horen uit te stralen: eenheid en
objectiviteit. Onze nationale vlag
straalt en staat daar voor symbool.
Dus in de kast met die regenboog-
vlag.
Teus Dorrepaal is statenlid
voor CDA Fryslân.

De regenboogvlag moet niet versmald worden tot een bepaalde doelgroep en hoort niet thuis aan de vlaggenstok van een
overheidsgebouw.


