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Geachte Burgemeester Aboutaleb, geachte aanwezigen, 
Ten einde kwam.  
Als voorzitter van de Stichting Vlaggenparade Rotterdam heet ik u allen van harte welkom bij deze 
wel zeer bijzondere herdenkingsplechtigheid. Het is nog niet eerder voorgekomen, dat de Stichting 
Gastdocenten WO II, werkgroep Zuid Oost Azië, de locatie van onze internationale Vlaggenparade 
heeft uitgekozen om te herdenken, dat 65 jaar geleden Japan capituleerde, waardoor WO II voor het 
gehele Koninkrijk der Nederlanden ten einde kwam. Wel herdenken wij vanaf deze plaats sedert de 
oprichting van de Vlaggenparade – nu alweer 14 jaar geleden – op 4 mei de gevallenen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog gevolgd door een feestelijk vlagvertoon op 5 mei – onze nationale 
Bevrijdingsdag. Ook tijdens de hoogtijdagen van het Koninklijk Huis krijgt de nationale driekleur vanaf 
deze plaats extra aandacht. 
 
Dames en heren, 
 
Velen van u weten, dat de Vlaggenparade met 170 nationaliteitsvlaggen aandacht schenkt aan het 
internationale karakter van Rotterdam. Een vlagvertoon om een ieder welkom te heten, die werkt of 
woont in Rotterdam of die Rotterdam een bezoek brengt. Vlaggen spelen een belangrijke rol, vooral 
vroeger als teken van communicatie in de scheepvaart. Vlaggen spelen bovendien een universele rol. 
Denkt u daarbij aan de blauwe vlag van de Verenigde Naties, de vlag van het Rode Kruis en de 
nationale vlag van elk land. Ook bij de wereldkampioenschappen voetbal was de oranje vlag een 
eyecatcher, waaraan Nederland door een ieder werd herkend. Naast de internationale 
landenvlaggen treft u ook 60 vlaggen van sponsors aan. Bedrijven, die het mogelijk maken deze 
Vlaggenparade in financieel opzicht in leven te houden. Veel geld is elk jaar nodig om de masten, 
vlaggen en infrastructuur onder de grond in goede conditie te houden. Alle masten zijn in de top 
voorzien van verlichting, waardoor de vlaggen – volgens internationale regels – ’s nachts mogen 
blijven hangen. In tegenstelling tot de plechtige bijeenkomst van vandaag, wordt de Vlaggenparade 
vaak ingezet voor bijzondere bijeenkomsten. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij een bezoek van een 
buitenlandse delegatie, zoals onlangs een logistieke handelsmissie uit Oostenrijk of bezoeken uit 
andere landen, vaak vergezeld door consuls of ambassadeurs. Zeer onlangs hebben hier ook 198 
vlaggen van de tourrennners gehangen. Deze happening vond plaats in samenwerking met de 
Stichting Grand Départ, wethouder Laan namens de Gemeente Rotterdam en de officials van de Tour 
de France. Het was een bijzonder schouwspel op de Boompjes. Ook hebben wij vorig jaar een 
expositie gehouden van alle provincievlaggen, waarvoor alle CdK naar Rotterdam waren gekomen 
om hun Provincievlag te hijsen. Het jaar daarvoor organiseerden wij een buitenexpositie van 
milieuvlaggen. 
 
Slechts 5 minuten zijn mij gegund het woord te voeren. Ik hoop, dat ik er in geslaagd ben een 
impressie te geven wat er zoal aan de oever van de Maas plaatsvindt. Hierbij sluiten wij aan bij de 
plannen van de gemeente Rotterdam om de rivierzijde meer allure te geven. Wij prijzen ons gelukkig 
dat de Vlaggenparade hierbij een rol mag spelen. 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 


