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De vlag van de Gemeente Kockengen
(1962

-1988)

Wout Hoogendoorn
Ooievaarsbek 34, 3621 TG Breukelen
Het gebruik van een vlag is eeuwenoud. Al in de
vroegste tijden waren bepaalde tekens in gebruik,
die werden neergezet of meegedragen om de verbondenheid met een vorst, land of volk of de saamhorigheid van een groep te demonstreren. Assyriers,
Egyptenaren en joden gebruikten daartoe vlaggetjes, meestal aan een speer bevestigd, evenals de
Griekse stadstaten en de Perzische koningen. Romeinse legeronderdelen droegen een stok met zich
mee met een plastisch uitgevoerde adelaar en daaronder soms gekleurde linten of een aan een dwarsstok bevestigd éénkleurig doek.
In de Middeleeuwen hadden de ridders vaantjes
aan hun lans als voorlopers van de latere grotere
vlaggen. Aan zijn banier kon men zien met welke
ridder men te maken had. Grote vlaggen als herkenningstekens van legerafdelingen hadden voor de
herkenbaarheid een zodanige afmeting dat die niet
door één man gehanteerd konden worden. Ze werden op een kar gemonteerd vervoerd.
Ook in de scheepvaart werd toen al van vlaggetjes en vlaggen gebruik gemaakt. De vlag was een
teken dat aangaf waar men vandaan kwam en welke
bedoelingen men had. Of ze deed dienst als symbool: bijvoorbeeld de witte vlag als vredesvlag.
Ook worden diverse vlaggen gebruikt om iets te
vertellen of te vragen: de seinvlaggen. Ondanks
alle moderne communicatiemiddelen wordt in de
scheepvaart nog steeds volop gebruik gemaakt van
seinvlaggen; de letter H geeft bijvoorbeeld aan dat
er een loods aan boord is en de letter P dat het schip
op het punt staat te vertrekken. Op de grote rivieren
is vaak een blauwe vlag of bord te zien, hetgeen wil
zeggen dat de linkeroever wordt aangehouden. Verder werd er bij de verschillende legeronderdelen
steeds meer gebruik gemaakt van vlaggen. Tenslotte hebben we natuurlijk onze nationale vlag, de
driekleur.
De nationale vlag
Vóór 1795 is er veelvuldig geharrewar geweest
over rood-wit-blauw (de vlag die vanaf de 17de
eeuw steeds vaker werd gevoerd door de Republiek
der Verenigde Nederlanden) of oranje-wit-blauw

(de Prinsenvlag, bekend vanaf minstens 1572). Het
Prisma Vlaggenboek en de publicaties van vlaggendeskundige KI. Sierksma geven hierover uitvoerige
informatie. De patriotse Bataafse Republiek keerde
zich tegen Oranje en nam in 1796 de driekleur aan
in rood-wit-blauw. Tijdens de inlijving van ons land
bij Frankrijk (1810 - 1813) was de Franse vlag ook
voor ons de nationale vlag.
Meteen na het herstel van de nationale soevereiniteit die volgde op de afloop van de Franse Tijd, in
1813, herstelde Amsterdam het rood-wit-blauw,
voorzien van een oranje wimpel of strik, omdat het
volk oranje wilde zien. Deze driekleur wordt als nationale vlag gebruikt vanaf 1814, maar tot een wettelijke vaststelling kwam het niet. Officieel gezien
is deze rood-wit-blauwe vlag pas sinds 1937 echt
onze nationale vlag. Koningin Wilhelmina heeft dit
toen per Koninklijk Besluit laten vastleggen.
Plaatselijke vlaggen waren in de periode tussen
het begin van het Koninkrijk der Nederlanden
(1815) en het einde van de Tweede Wereldoorlog
(1945) min of meer taboe; het was niet netjes om
een andere vlag te gebruiken dan de nationale vlag,
want de versterking van het nationaal bewustzijn
kwam toen op de eerste plaats. Na de Tweede
Wereldoorlog, toen men heel anders aankeek tegen
nationalisme, is het gebruik van vlaggen enorm toegenomen: reclamevlaggen, verenigingsvlaggen en
vele andere.
De vlag van Kockengen
Het ontstaan en het gebruik van officiële provinciale en gemeentelijke vlaggen is van nog recenter
datum. Zo werd de vlag van de Provincie Utrecht
pas op 15 januari 1952 door Provinciale Staten
vastgesteld. De officiële gemeentevlaggen zijn
daarna gekomen, rond 1960.
Het was niet toevallig dat er beginjaren '60 zo'n
behoefte ontstond aan eigen gemeentevlaggen. In
1962 vierde Nederland op grootse wijze het zilveren huwelijksfeest van Koningin Juliana en Prins
Bernhard. Reden om uitbundig te vlaggen, met de
nationale driekleur natuurlijk, maar ook met een eigen gemeentevlag. Veel gemeenten lieten toen dan
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Afb. 1. Het centrum van Kockengen, gezien vanaf de toren van de Hervormde kerk, oktober 1985. Aan het toenmalige
gemeentehuis hangt de Kockengense gemeentevlag uit. (Foto Gijs Boekelo, in Foto-archief voormalige Gemeente
Kockengen.)

ook hun vlag ontwerpen.
In Kockengen leek dat niet nodig, omdat het
toenmalige gemeentebestuur er van uit ging reeds
een eigen vlag te hebben. Sinds 1938 was er een
vlag die soms als zodanig dienst deed. Deze vlag
bestond uit drie horizontale banen, rood, wit en
geel, met in de linker bovenhoek het gemeente-

wapen van Kockengen, dat blauw was met 3, 2 en 1
gele schuinkruisen.
In 1962 deed vlaggendeskundige Sierksma een
onderzoek naar de gemeentevlaggen. Daarbij stelde
hij vast dat de Kockengense vlag van 1938 geen gemeentevlag was, maar een zogenaamde defileervlag. Een dergelijke bijzondere, provisorisch ver-
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vaardigde vlag was in 1938, tijdens het 40-jarige regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina, aan alle
Utrechtse gemeenten uitgegeven. Elke gemeente
kon zich zodoende tijdens het défilé herkenbaar
presenteren. Alle vlaggen van gemeenten uit de
provincie Utrecht waren rood-wit-geel, met in de
"broektop" (links bovenaan) het eigen gemeentewapen.
Het gevolg van deze uitspraak van Sierksma was
dat Kockengen in 1962, bij het 25-jarige huwelijksfeest van Koningin Juliana en Prins Bernhard, geen
eigen gemeentevlag had. Na deze, wellicht teleurstellende, ontdekking besloot het gemeentebestuur
om op het aanbod van de heer Sierksma om geheel
belangeloos een ontwerp te maken, in te gaan. Hij
had dit reeds voor veel gemeenten in Nederland
gedaan.
De gemeenteraad van Kockengen nam op 23 oktober 1962 het voorstel voor een eigen vlag aan. In
het raadsbesluit werd de vlag nauwkeurig omschreven: "Een blauwe vlag met 3, 2 en 1 gele schuinkruisen, geplaatst in de zin van de lengte der vlag".
Drie kruisen staan aan de stok van de vlag, twee in
het midden en een in het uitwaaiende deel. De Hoge
Raad van Adel, een college dat niet alleen adviezen
geeft over adelszaken, maar ook de rijksoverheid,
de gemeenten en de provincies adviseert aangaande
wapens, vlaggen en emblemen, had met het voorgestelde dundoek geen moeite. Deze gemeentevlag is
tussen 1962 en 1989 veelvuldig bij allerlei gelegenheden gebruikt.
In Nederland wordt doorgaans bij het ontwerp
van de gemeentevlag het plaatselijke wapen als
voorbeeld genomen. De gemeentelijke wapens zijn

vaak al eeuwen oud en de kleuren en symbolen
horen als het ware bij de gemeente. Ingewikkelde
figuren en letters worden weggelaten om zodoende
de vlag zo eenvoudig mogelijk te houden.
De heer Sierksma ging in 1962 ook volgens deze
richtlijnen te werk. Hij ontwierp de vlag door zo
dicht mogelijk bij het gemeentewapen te blijven.
Het wapen was duidelijk en eenvoudig; hij draaide
het een kwart slag om en bracht dat over op het
doek. Aldus was de hierboven al beschreven
gemeentevlag geboren, een vlag die door zijn eenvoudige maar kenmerkende patroon van verre te
herkennen was.
Een gemeentevlag mag door iedereen gebruikt
worden, dit in tegenstelling tot het gemeentewapen.
Het gebruik daarvan is uitsluitend voorbehouden
aan het gemeentebestuur.
Het wapen van Kockengen

Hoewel nauw verbonden met de vlag, heeft het
wapen van Kockengen een heel andere geschiedenis. Het eerste officiële gemeentewapen van Kockengen werd op 11 september 1816 door de Hoge
Raad van Adel afgegeven (zie Afbeelding 3).
Op 25 augustus 1942 werd het wapen aangepast.
Een nieuw wapen was toen nodig omdat enkele
maanden eerder de Gemeente Laag-Nieuwkoop
bij Kockengen was gevoegd. Laag-Nieuwkoop had
geen eigen wapen, zodat in 1942 het nieuwe, gezamenlijke wapen aldus werd vastgesteld: "Zes St.
Andrieskruisen van goud, drie, twee en een, in
lazuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van
drie bladeren en twee paarlen."
Het wapen van 1816 had geen gouden kroon.

Afb. 2. Het gemeentehuis van
Kockengen met de officiële
gemeentevlag, in 1988. Op de
voorgrond tonen Mark de Bruin
en Niels Sondij de uit 1938 daterende defileervlag van Kockengen met wimpel. (Collectie
van de schrijver.)
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Afb. 3. Oorkonde van de Hoge Raad van Adel van 11 september 1816, waarbij Kockengen koninklijke goedkeuring
kreeg om een gemeentewapen te voeren, "zijnde van lazuur, beladen met zes sautoirs, staande drie twee en een".
Lazuur is de heraldische naam voor blauw. De zes Sint-Andrieskruisen zijn van goud, het heraldische woord voor geel.
Goud en lazuur beschouwt men als koningskleuren, omdat ze ook voorkomen op het Nederlandse staatswapen.
(Foto-archief voormalige Gemeente Kockengen.)

Onduidelijk is hoe Kockengen ooit aan zijn wapen
is gekomen.
Een soortgelijk wapen komt voor bij de vooral
in Gelderland woonachtige familie Van Cockingen.
Afbeeldingen uit 1667 laten een schild zien met zes
kruisen in dezelfde samenstelling als het wapen van
Kockengen, maar in andere kleuren. Het is waarschijnlijker dat deze familie zijn naam en wapen
ontleende aan de gerechtsheerlijkheid Kockengen,
dan dat Kockengen zijn wapen van hen zou hebben
overgenomen.
De vlag van Breukelen

De vlag van Kockengen hield op gemeentevlag
te zijn toen de oude Gemeente Breukelen en de
oude Gemeente Kockengen samengingen in de huidige Gemeente Breukelen. In de eerste gemeenteraadsvergadering na de samenvoeging per 1 januari
1989 besloot de Raad dat de naam, het wapen en de
vlag van de nieuwe Gemeente Breukelen dezelfde
zouden zijn als die van de oude Gemeente
Breukelen.

Deze Breukelse vlag is rechthoekig, met drie gelijke horizontale banen, boven blauw, midden geel,
onder rood, en met twee blauwe Sint-Andrieskruisen op de middelste baan.
Uiteraard mag de vlag van Kockengen nog wel
gebruikt worden voor allerlei andere doeleinden.
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