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De afgelopen zomermaanden bleek maar weer eens hoe actueel vlaggen kunnen zijn. Het
omdraaien van de Nederlandse vlag door boeren en andere demonstranten houdt
Nederland al geruime tijd bezig. De bestuursleden van de NVvV zijn druk in de weer om
alle media van uitleg te voorzien. Op www.vlaggenkunde.nl kun je een overzicht vinden
van alle interviews die we hebben gedaan.

Elke actualiteit heeft immers een voorgeschiedenis. Waar komt die omgedraaide vlag
vandaan? En elke gebeurtenis vraagt om duiding: Wat betekent het omdraaien van een
vlag eigenlijk? En mag dat zomaar? Bij dat soort vragen komt de vlaggenkundige kennis die
in onze vereniging is verzameld van pas. Vanuit die kennis kunnen wij als bestuursleden
vervolgens tekst en uitleg geven.

De aandacht die er nu is voor vlaggen onderstreept dan ook het belang van goed
vlaggenkundig onderzoek. Ook in dit nummer van Vlag! vinden we de resultaten van dat
onderzoek terug, onder andere over die omgedraaide vlag. Dankzij de kennis van onze
leden, onze collecties en het grote netwerk buiten de vereniging kunnen we die
vlaggenkundige kennis steeds verder uitbreiden.

Als bestuur willen we dat stimuleren. Vandaar dat we begin dit jaar de Dr. Willem van Ham
Prijs hebben ingesteld om bijzondere bijdragen aan de vlaggenkunde te huldigen. De prijs
is vernoemd naar ons erelid Willem van Ham, die twee jaar geleden overleed. Dankzij een
jaarlijkse bijdrage uit zijn nalatenschap kunnen als vereniging deze prijs, bestaande uit een
oorkonde en een klein geldbedrag, uitreiken.

Op de afgelopen vlaggendag hebben we de winnaar bekend gemaakt. De Dr. Willem van
Ham Prijs 2021 is toegekend aan Rob Bertijn voor zijn diepgravende onderzoek naar de
defileervlaggen voor koningin Wilhelmina in 1938. Veel van deze vlaggen hebben zich later
tot gemeentevlaggen ontwikkeld. Rob wist niet alleen veel informatie boven tafel te
krijgen, maar hij vond zelfs enkele originele vlaggen terug.

Ook voor dit jaar reiken we weer een prijs uit voor een opvallende publicatie of een
belangwekkend initiatief ten dienste van de vlaggenkunde. Je kunt het hele jaar
kandidaten nomineren bij het bestuur (ook nu al!), dus laat ons weten wie volgens jou de
prijs verdient. Bij de volgende Vlaggendag, in het voorjaar van 2023, maken we dan weer
een winnaar bekend!

Een ander initiatief om het vlaggenkundig onderzoek te stimuleren is de werkgroep
Museale Collecties. Diverse musea hebben vlaggen, vlaggenboeken en vlaggenkundig
interessante schilderijen in hun collectie. Vandaar dat we conservatoren, restauratoren,
etc. van die musea bij elkaar willen brengen om kennis uit te wisselen. Op die manier
ontstaan nieuwe inzichten en ideeën.

De NVvV heeft weliswaar wortels diep in het verleden, maar staat ook met beide benen in
het heden. Om als vereniging én als vakgebied relevant te blijven, duiken we in de boeken

http://www.vlaggenkunde.nl


en archieven maar zijn we ook actief in het hier en nu. Doe jij ook mee? Kijk bij de vacatures
welke activiteit het beste bij jou past.

Davied van Berlo
Voorzitter NVvV
voorzitter@vlaggenkunde.nl
0628828794

Vacatures
Een vereniging is zo sterk als de inzet van haar leden. Op dit moment zijn we op zoek naar leden die
actief willen worden op één van deze onderwerpen en functies:

Secretaris museaal kennisnetwerk: Heb je affiniteit met en/of interesse in de museale wereld en
heb je ervaring met organisatie en verslaglegging of wil je die opdoen, dan is dit een mooie kans.
Met een aantal musea zijn we een eerste bijeenkomst aan het organiseren, dus je kunt vanaf het
begin af aansluiten!

Coördinator webbeheer en sociale media: De NVvV onderhoudt een website met artikelen en
achtergrondinformatie en is actief op Twitter en Facebook. De basis staat, maar er is nog veel meer
mogelijk. Heb jij daar ideeën bij en heb je digitale ervaring, dan is dit een mooie plek om die ideeën
in de praktijk te brengen!

Trekker(s) voor “De jonge vlaggenkundige”: Vlaggenkunde is voor jong en oud. Onder onze leden
hebben we dus ook jongeren en kinderen. Daar willen we graag iets speciaals voor gaan
organiseren. Lijkt het je leuk om jonge vlaggenkundigen te enthousiasmeren en verder op weg te
helpen in de vlaggenkunde, laat het ons weten!
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