
  

  

  

 Activiteiten   2020     
Woord   vooraf   

Het   zal   niemand   verbazen   dat   ook   voor   het   NGH   de   beperkingen   die   in   Nederland   
afgekondigd   waren   rond   het   Coronavirus   een   grote   impact   heeft   gehad   op   de   
activiteiten.   Meerdere   bijeenkomsten   moesten   geannuleerd   worden:   de   voorziene   
Heraldische   Dag   en   de   uitreikingen   van   wapenbrieven   zijn   hiervan   de   ingrijpendste   
geweest.   Achter   de   schermen   en   ‘digitaal’   stond   het   werk   echter   niet   stil.   
  

Activiteiten   

Ter   verwezenlijking   van   de   doelstellingen   heeft   het   NHG   in   2020   de   volgende  
activiteiten   ondernomen:   

1. Uitgave   van   vier   nummers   van   het    kwartaalblad   Blazoen ,   met   daarin   57   
artikelen   en   berichten over   uiteenlopende   heraldische   aspecten.   
  

2. 13   wapenbrieven   uitgereikt   voor   nieuw   aangenomen   familiewapens   en   deze   
opgenomen   in   Blazoen   en    het   wapenregister .   
  

3. 45   heraldische   (inhoudelijke)   vragen   van   ‘het   publiek’   en   andere   culturele   
organisaties   beantwoord.     
  

4. In   de   lente   van   2020   de   verwachting   was   dat   Corona-situatie   later   in   het   jaar   
onder   controle   zou   zijn.   De   logistieke   en   inhoudelijke   afstemmingen   en   
voorbereidingen   voor   de   organisatie   van   een   Heraldische   Dag   op   3   oktober   
waren   dan   ook   voortvarend   gestart.   Helaas   moesten   na   het   besluit   om   de   
Dag   voor   2020   te   annuleren,   en   te   verplaatsen   naar   in   2021,   nieuwe   
afspraken   worden   gemaakt   met   onze   partners.    (Intussen   is   besloten   de   
Heraldische   Dag   te   organiseren   op    zaterdag   9   oktober   2021 . )   
  

5. Het incorporeren van   de   reeds   voor   publicatie   beschikbare   inhoud   van   de   
'Collectie   Nagtegaal'   (bevat   de   onderdelen    Wapenregister ,    Heraldische   
Databank    en    Genealogieën )   zoals   gestart   in   2019   is   afgerond   in   2020.   
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6. Dhr.   Nagtegaal   heeft   ons   naast   deze   ‘afgeronde   bestanden’   ook   een   groot   
aantal   nog   te   bundelen   en   te   beschrijven   bestanden   nagelaten.   Deze   worden   
gestaag   toegevoegd   aan   de   collectie   als   aanvullingen   op   de   drie   genoemde   
onderdelen.   Het   verwerken   van   de   gehele   collectie   is   echter   een   meerjarig   
project.     
  

7. De   grootste   uitdaging   in   2020   was   het   vele   werk   dat   is   verzet   voor   het   
uitbreiden   van   de   inhoud   van   de   website.   De   directe   aanleiding   was   onze   
toezegging   in   2019   op   het incorporeren van   de   website   'WAZAMAR'   in   
de website   van   ons   Genootschap.   Op   deze   manier   willen   wij   deze   bijzondere   
collectie   blijvend   beschikbaar   houden   voor    iedere   bezoeker .   Deze   
incorporatie   bracht   aan   het   licht   dat   de   structuur   van   onze   website   en   de   
achterliggende   beheeromgeving   niet   direct   geschikt   waren.   Een   groot   deel   
van   2020   is   dan   ook   besteed   aan   het   uitbreiden,   verbeteren   en   
‘toekomstvast   maken’   van   de   gehele   webomgeving.     
  

Om   deze   inpassing   mogelijk   te   maken,   ons   in   staat   te   stellen   de   reeds   
aanwezige   inhoud/collecties   én   de   inhoud   van   eventueel   later   nog   te   
ontvangen   digitale   collectie´s   beter   te   beheren   bleek   een   ingrijpende   
aanpassing   en   uitbreiding   van   de   gehele   website   nodig.   Het   resultaat   is   niet   
alleen   zichtbaar   voor   het   algemene   publiek   dat   onze   website   bezoekt,   ook   
het   deel   dat   enkel   toegankelijk   is   voor   onze   Vrienden   is   hiermee   aangepast.     
  

Helaas   blijft   een   groot   deel   van   de   aanpassingen   dus   achter   de   schermen.   
Voor   de   beheerders   zijn   met   deze   verbeteringen   de   mogelijkheden   flink   
uitgebreid   en   daarmee   is   het   eenvoudiger   geworden   om   diverse   
(media-)collecties   te   beheren.     
  

Hoewel   er   veel   werk   is   verzet,   het   grootste   deel   van   de   ‘Collectie   WAZAMAR’   
is   in   2020   opgenomen   en   te   bezoeken,   loopt   een   klein   deel   van   de   
werkzaamheden   hiervoor   door   in   2021.   
  

8. Wij   hebben   de   heraldische   boeken   uit   de   nalatenschap   van   de   heraldisch   
auteur   dhr.   Willem   van   Ham   mogen   ontvangen.   Met   deze   boeken   hopen   wij   
een   heraldische   collectie   te   vormen   .     
  

9. Om   een   blijk   van   grote   waardering   te   kunnen   geven   aan   personen   die   een   
belangrijke   bijdrage   aan   het   Genootschap   hebben   gedaan   is   de   eretitel   
“Vriend   van   Verdienste”   ingesteld.   In   2020   zijn   Hans   Nagtegaal   en   Walter   
Groen   hiermee   onderscheiden.   
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