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WISSELEXPOSITIES
Elk jaar zullen drie tot vier
wisselexposities in Museum
Vlaardingen worden georganiseerd, voor verschillende
doelgroepen. In 2015 wordt
de spits afgebeten door
een tentoonstelling over
amateur fotografie met
objecten uit de collectie
van Streekmuseum Jan
Anderson. Deze wordt
gevolgd door een gezinstentoonstelling over geur
in een 17e eeuwse stad,
‘Alchimistes en het geheim
van het pestparfum’. Deze
succesvolle en interactieve
expositie is ontwikkeld door
het Westfries Museum en
wordt door ons aan de typische Vlaardingse geuren
aangepast!

1
Leven als een
reder in de 18e eeuw
De reder

L
Onderdeel van Museum
Vlaardingen is een 18e
eeuws woonhuis van een
reder en zijn vrouw, het
huis ‘De Lindeboom‘.
Hier vertelt Abraham van
der Linden samen met
zijn vrouw Agneta van
Reewijk het verhaal van
hun redersbedrijf, en het
wel en wee van hun vissers- en koopvaardijvloot,
de bemanningsleden, hun
huisvriend de dichter en
hun dienstbode.

Een vissersvrouw

Brood
uit het water

2

De ligging aan het water
maakte dat veel
Vlaardingers hun geld
verdienen in het maritieme bedrijf: als vissers of
koopvaarders, of aan
de wal als kuipers en
scheepstimmerlui.
Het brood is eeuwenlang
uit het water gekomen,
waarbij de haring steeds
meer het handels en
keurmerk van
Vlaardingen wordt.

B

De krabbeplasman

De intocht van de
‘Hollandse Nieuwe’ is een
jaarlijks feest waarbij de
hele bevolking uitloopt.
Met de ‘sjees’, een klein
rijtuigje, wordt de eerste
haring naar de Oranjes
in Apeldoorn gebracht.
De visserij in Vlaardingen
is tenslotte in zijn bloeiperiode een belangrijke
economische motor voor
heel Nederland.

D

V

Vondsten uit
de delta
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De wederopbouw brengt
met zich mee dat in de
delta veel archeologische
vondsten worden gedaan.
Spectaculair zijn de vondsten uit de Steentijd, die
5000 jaar terug gaan. Zij
getuigen van het leven in
de delta in andere tijden,
maar laten tegelijkertijd
zien dat mens zich in dit
gebied altijd met dezelfde
activiteiten bezig heeft
gehouden: visserij, handel, waterbeheersing…
De Vlaardingen-cultuur
behoort tot de oudste
culturen waarvan in
Nederland overblijfselen
zijn opgegraven, en het
oudste instrument op het
gebied van waterbeheersing is ook in Vlaardingen:
een duizenden jaren oude
klepduiker in een holle
boomstam.

Vlaardingen
Vooruit!
De burgemeester
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Na de Tweede Wereldoorlog groeit de economie van de Rijn- en
Maasdelta in enorm
tempo, en Vlaardingen
loopt daarbij voorop. De
komst van de industrie en
moderne haven betekent
een grote uitbreiding van
de stad. In de naoorlogse
wederopbouw is
Vlaardingen voorbeeld en
proeftuin voor de rest van
het land, vooral dankzij
de ambitieuze burgemeester, Jan Heusdens.
Hij weet wel wat goed is
voor de Vlaardingers!
Toch?

Dirk III

Flardinga
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De economisch en
militair strategische
ligging in de delta zijn in
de Middel-eeuwen de
reden dat Vlaardingen al
vroeg belangrijk wordt.
De graven van Westfriesland, die later de
graven van Holland
zouden worden, stellen
bijzonder belang in deze
streek. Zij gaan in
Vlaardingen hof houden,

handel drijven, munt
slaan en vooral: tol
heffen. In 1018 verslaat
Dirk III een legertje dat
hiernaartoe is gestuurd
door keizer Hendrik II om
een einde te maken aan
deze praktijken. Daarmee
wordt de basis gelegd
voor de relatief onafhankelijke positie van
Holland.
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over de opzet van dit werkboek
Plattegrond
Elk thema begint met een plattegrond
van de expositieruimte. Daarin staan de
ruimtelijke constructies aangegeven en
de volgende vaste tentoonstellingsonderdelen, voorkomen in de volgende
kleurstelling:
K01
V01
AV01

kiosk
vitrine
audio-visuele productie

Objecten
Elk thema heeft een overzicht van de
objecten onderverdeeld per subthema.
De objecten zijn onderverdeeld in:
kan in open opstelling
moet in vitrine
digitaal materiaal
maat niet bekend

Nummering objecten
De objecten zijn op de volgende manier
genummerd (bijv. 33002
- thema (1 nr),
- subthema (2e nr)
- objectnummering binnen het subthema
Daaronder een objectnaam en een korte
beschrijving. Vervolgens de maten en als
laatste de herkomst met inventarisnummer. Wanneer er geen inventarisnummer staat aangegeven, is het van
Museum Vlaardingen.
Voor de overige nummers worden de
volgende afkortingen gebruikt:
NA
Nationaal Archief
SA
Stadsarchief
JA
collectie Jan Anderson
SM
Scheepvaartmuseum
JH
J. Hoogendijk
AM
Amsterdam Museum
ADV
Archeologische dienst Vlaardingen
(Brno) Moravska Gallery
Voor meer informatie: zie de objectenlijsten
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Thema’s
Goud uit water
Vlaardingen vooruit!
Brood uit het water
Vondsten uit de delta
Flardinga
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GOUD
UIT WATER
leven als een reder
in de 18e eeuw
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Goud uit water
Blauwe kamer
HET GOUDEN BEDRIJF
Rode kamer
DE FAMILIE EN VLAARDINGEN
Groene kamer
HUIS DE LINDEBOOM

11
Doelstelling
In ‘Goud uit water. Leven als een reder in de 18e - eeuw’
maakt de bezoeker kennis met het leven in de 18e ‘Gouden’ eeuw van Vlaardingen gezien en beleefd vanuit
de ogen van de Vlaardingse redersfamilie Van der Linden.
Hoofdboodschap
De expositie wil bewerkstelligen dat de bezoeker inzicht
krijgt hoe in de 18e -eeuw in een kleine Hollandse
maritieme stad de elite woonde, leefde en werkte door
kennis te maken met de rijkste ingezetene van die stad,
Abraham van der Linden. Die rijkdom is grotendeels
verkregen door geërfd kapitaal, zakelijk inzicht en het
spreiden van investeringen. Die rijkdom brengt ook
‘verplichtingen’ met zich mee. Van der Linden nam deel aan
het openbaar bestuur en bekleedde nevenfuncties bij
sociale instellingen.
Bezoekerservaring
De bezoeker krijgt een beeld van het huiselijk leven van de
welgestelde redersfamilie Van der Linden door kennis te
maken met de belangrijkste gezinsleden: de reder en zijn
echtgenote. Door als gast het huis te betreden, wordt de
bezoeker als het ware verplaatst naar de 18e -eeuw en leert
hoe het leven destijds door de elite was ingericht.
Verdieping
Het onderwerp leent zich voor het aanbieden van extra
verdieping voor bezoekers die daar behoefte aan hebben.
Extra verdieping kan worden aangeboden door middel van
bijvoorbeeld touchscreens (vorm) of activities. Inhoud:
bekijken aanvullend beeldmateriaal, archivalia,
gerelateerde objecten etc. Dit wordt per subthema zoveel
mogelijk al uitgewerkt.

WERKGROEP
Mark van Hattem
Directeur
Museum
Vlaardingen

Cora Laan
Docent geschiedenis LentizGroen van
Prinsterer-lyceum
in Vlaardingen en
historicus

Perry Moree
Maritiem
historicus

Henk Slechte
Schrijver/publicist,
historicus

J.P. van de Voort
(visserij)historicus
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Personages
Goud uit water
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Structuur

Verhaallijn

2.1 THEMA’S
1. Het privéleven van de familie
Van der Linden
2. De economische activiteiten van
Van der Linden
3. De Vlaardingse ‘incrowd’:
het sociale en politieke leven van
Van der Linden

De tentoonstelling is thematisch van opzet en toont het leven van de Vlaardingse
reder Abraham van der Linden en zijn familie.

2.2 SUBTHEMA’S
1. Het privéleven van de familie
Van der Linden
1.1
afkomst en gezinsleven
1.2
leven als een miljonair: wonen en
‘vrije tijd’
2.

De economische activiteiten van
Van der Linden
2.1
nat: walvisvaart, haringvisserij en
binnenvaart
2.2
droog: de lijnbaan

3.

De Vlaardingse ‘incrowd’: het
sociale en politieke leven van Van
der Linden
3.1
bestuurlijk: de vroedschap
3.2
sociaal: nevenfuncties

4.

Afloop: de Patriottentijd

3.1 BEGINPUNT/INTRODUCTIE
Het startpunt is 1736. Dan koopt Van der Linden een stuk stadserf waar hij een
pakplaats of pakhuis wil bouwen. De woning waar Van der Linden uiteindelijk in
zou gaan wonen, was in 1742 voor bewoning gereed.
3.2 EINDE EN AFLOOP
De Patriottentijd (1781-1795)
3.3 HOOFDROLSPELERS
Abraham van der Linden (10 september 1684-9 december 1767), reder
Angenieta (Agneta of Niesje) van Reewijk (11 februari 1696- 6 april 1787),
redersvrouw
Bijrollen zijn weggelegd voor:
Kinderen: uit 1e huwelijk: Cornelis en Willem, uit zijn 2e huwelijk: Alida en Elisabeth
en kleinzoon Abraham van Linden van den Heuvell
Arnold Hoogvliet (1687-1763), dichter
Gerard Sanders (1702-1767), schilder en decorateur
De dienstmeid (representatief voor de arbeidende klasse)
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Uitwerking verhaallijn en thema’s

INTRODUCTIE
Het redersechtpaar heet de bezoeker letterlijk welkom bij het binnentreden van
het oude museumgebouw. Abraham van
der Linden neemt al snel afscheid van de
bezoeker om naar een zakelijke afspraak
te gaan en nodigt de bezoeker uit voor de
avondmaaltijd. Hij introduceert zijn vrouw
Agneta van Reewijk die de bezoeker verder zal ontvangen. De redersvrouw verwelkomt het bezoek en nodigt deze uit
vooral een kijkje te nemen in de woning.
THEMA 1
Het privéleven van de familie
Van der Linden
ACHTERGROND
In dit thema stapt de bezoeker binnen in
de privéwereld van het echtpaar. Het is
1750. Het plafond in de eetkamer, beschilderd door Gerard Sanders, is net klaar en
dat laten ze graag aan iedereen zien. Het
woonhuis is in 1750 volledig ingericht en
wordt bewoond door twee van de drie kinderen. Zoon Willem, uit het eerste huwelijk, was in 1745 getrouwd en woonde zelfstandig. Een andere zoon was al eerder
overleden. Het personeel ontlast de
vrouw des huizes van tal van huishoudelijke taken. In de zomermaanden vertrekt
het gezin en personeel naar buitenplaats
‘Lindenrust’ net buiten de stad.
De familie Van der Linden leeft ‘op stand’
en dat komt tot uiting in de inrichting van
de woning, persoonlijke eigendommen
zoals kleding, sieraden, huisdieren
(schoothondje) en eigen vervoer (rijtuig
met paarden).
Wat resteert van die rijkdom is het voormalig woonhuis waarvan de eetkamer in
de meest originele staat is gebleven.
1.1 Afkomst en gezinsleven
De vader van Abraham van der Linden was
een Vlaardingse regent, net als zijn stiefvader die ook reder van visserijschepen was.
Zijn stiefvader was een gefortuneerde
man. Zijn moeder Heyltje Fortuyn was de
dochter van een timmerman.
De tweede vrouw van Van der Linden,
Agneta van Reewijk, was goed ingevoerd
in de zakelijke handel en wandel van het
bedrijf. Na de dood van haar man zette ze
de werkzaamheden voort onder de naam
Firma de Weduwe Abraham van der
Linden. Tot 1780 deed ze dit alleen. Ze
hield de zaken gaande en breidde uit door
twee nieuwe schepen te laten bouwen.
Ze was een bekwaam zakenvrouw.
Daarna gingen de zaken beetje bij beetje
over naar haar kleinzoon.
1710: trouwt uit liefde met de Vlaardingse
Alida van Terien. Zij sterft in 1725. Hun
twee zoons zijn dan 11 (Cornelis) en 5 jaar
(Willem).

1729: steensnijding bij Willem door Leidse
professor
1731: huwelijk met de Goudse Agneta
van Reewijk. Zij bracht geen levende kinderen in. Zij was geen gefortuneerde
vrouw.
1732: geboorte dochter Alida
1735: geboorte dochter Elisabeth
1742 zoon Cornelis sterft (27 jaar)
1753 zoon Willem overlijdt (32 jaar)
1.2 Leven als een miljonair
Rond 1766 (dan wordt weer een testament opgesteld) wordt duidelijk hoe rijk
Van der Linden was. Naar huidige maatstaven zou hij meervoudig miljonair zijn
geweest. Van der Linden was dan wel een
gelovig man, maar gezien de afwerking
van het woonhuis, pronkte hij wel met zijn
rijkdom. Getuigen van deze ‘pronkzucht’
zijn de plafondschildering van Gerard
Sanders en de schilderijen van vader en
zoon Terwesten (nu stijlkamer 1e verdieping). Verdwenen is een goudleerbehangkamertje dat zich in het woonhuis bevond.
Sanders schilderde Mercurius. De andere
voorstellingen verwijzen naar vrede en
eendracht; handel floreert immers als er
vrijheid, vrede en eendracht heersen.
Uit opgemaakte testamenten en bescheiden informatie uit boedels blijkt dat juwelen aanwezig waren. Na 1780 (Vierde
Engelse Oorlog 1780-1784) ging het bergafwaarts met de Vlaardingse economie,
maar toen had van der Linden zijn fortuin al
verdiend.
Woonhuis
De bebouwing aan de Westhavenkade
kwam goed op gang nadat Van der Linden
een stuk grond kocht. Op dit stuk grond
bouwde hij later een woonhuis met daarnaast een pakhuis. Boven de voordeur is
een lindenboom, symbool uit het familiewapen, afgebeeld. De bebouwing aan de
Westhavenkade weerspiegelt de welvaart
van Vlaardingen in de 18e - eeuw. In de
18e -eeuw werden veel panden en
rederswoningen gebouwd of bestaande
uitgebreid: een nieuwe toren bij de Grote
Kerk (1744), Visbank (1778), panden
(woonhuizen en pakhuizen) aan de
Westhavenkade en Oosthavenkade.

INTRODUCTIE VAN GERARD SANDERS
Gerard Sanders, decoratieschilder, legt de
bezoeker uit wat hij precies voor plafondschildering heeft gemaakt. Het bleef niet
allen bij deze beschildering; ook maakte
hij portretten van de familie. Een mooie
opdracht waarvan hij hoopt dat men er
nog jarenlang plezier van zal hebben.
Vrije tijd
Van der Linden bezat de buitenplaats
‘Lindenrust’.

In 1787 wordt door de erfgenamen van
Van der Linden en zijn 2e vrouw de woning
en de meubelen verkocht en hun erfdelen
in de buitenplaats. Ook boerderij
Lindenrust wordt verkocht. Het stadsbestuur koopt de woning en vestigt de
Stadsbank van Lening in het pand. Na verkoop van alle andere roerende en onroerende goederen als ook de zakelijke belangen etc. eindigt e.e.a. in 1794. De volledige nalatenschap van het redersechtpaar is
dan volledig geschift, gescheiden en
gedeeld. Wel bleef een nazaat betrokken
bij de Oude Lijnbaan.
Aan de opkomende dynastie Van der
Linden komt een eind in de Patriottentijd.
De kleinzoon Abraham van Linden van den
Heuvell (1756-1832) wordt uit Vlaardingen
verbannen en was naar Zierikzee gevlucht
wegens zijn Patriottische activiteiten.

THEMA 2
De economische activiteiten van
Van der Linden
INTRODUCTIE
Snotterend brengt de dienstmeid het servies van de middagmaaltijd naar de keuken. Ze was zo afgeleid door wat ze hoorde in de eetkamer dat ze twee borden uit
haar handen had laten vallen. Mevrouw
was boos en zelf was ze ongerust geworden door wat ze had opgevangen. Een van
de schepen van meneer was nog niet
terug van zee. Niemand had sinds het vertrek nog iets van de bemanning en het
schip vernomen. Haar twee broers hadden weken eerder op het schip aangemonsterd. Nu maar snel de kamer uitruimen en daarna het zilver poetsen.
Vanavond werd belangrijk bezoek verwacht.
ACHTERGROND
Abraham van der Linden werkte hard om
zijn fortuin te behouden en te vergroten.
Hij erfde na het overlijden van zijn stiefvader een flink bedrag wat hem in staat stelde zijn zakelijk imperium vorm te geven.
Door verschillende erfenissen vergaarde
hij fortuin, maar het was door zijn zakelijk
inzicht en investeringsdrang dat zijn vermogen toenam. Hij woonde in een maritieme gemeenschap, Vlaardingen, en als
vanzelfsprekend investeerde hij in de
haringvisserij.
Van der Linden kocht als 22 -jarige de
touwbaan ‘Oude Lijnbaan’ in Vlaardingen.
Dit was het begin van zijn carrière die hem
veel welvaart bezorgde.
Van der Linden bezat ook land en boerderijen. Gedurende zijn leven strekten zijn activiteiten zich behoorlijk uit. Hij beperkte
zich niet tot bijvoorbeeld de haringvisserij.
Hij was economisch/zakelijk
betrokken/actief in en/of bij de haringvisDe vroedschapskast, 380 h x 283 br
van binnen rood. Vol te stouwen met werkdocumenten.
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serij, walvisvaart, binnenvaart, boekhouder, het Schippersgilde, lijnbaan, Taanhuis,
het Leeverhuis. Dat Van der Linden veel
geld verdiende in het ‘natte’ en daarbij
behorende nevenbedrijven weerspiegelt
waar het in Vlaardingen in die tijd om ging.
Het geld werd namelijk verdiend op en uit
het water.
De niet-maritieme activiteiten betroffen
onder andere een mede-directeursschap
van de Maatschappij van Assurantie,
Discontes en Beleeninge der stad Delft.

THEMA 3
De Vlaardingse incrowd: het bestuurlijk
en sociaal leven van Van der Linden
INTRODUCTIE
Arnold Hoogvliet legt net de laatste hand
aan een van zijn pennevruchten. Hij kijkt
op en lacht. Hij is een goede vriend van
Abraham van der Linden en een veelgeziene gast bij hem thuis. Samen discussieren
ze vaak over de lokale politiek en gebeurtenissen in binnen- en buitenland.
ACHTERGROND
‘Looft God boven al in Vlaardingh’/ ‘Schiet
over God Loff ...’
De bezoeker krijgt inzicht in de drukke
agenda van Abraham van der Linden.
Naast zakenman was hij ook bestuurder
(o.a. burgemeester) en betrokken bij tal
van instellingen die het wonen en leven in
de stad op peil wilde brengen en houden.
Dat was hij aan zijn stand en geloof verplicht en hij verzaakte ook niet. Het was
niet alleen maar ‘work and no play’; er was
ook tijd voor ontspanning in bijvoorbeeld
de rederijkerskamer D’Akerboom.
3.1 Bestuurlijk: de vroedschap
Abraham van der Linden heeft zeer lang
een post bekleed in het openbare bestuur
van Vlaardingen. Tot op hoge leeftijd was
Van der Linden lid van de vroedschap. In
1767, het jaar van zijn overlijden stapte hij
uit de vroedschap.
3.2 Sociaal: nevenfuncties
Zijn positie als reder en regent bracht hem
in de hoogste kringen van Vlaardingen.
Vanuit zijn godsdienstige levensopvatting
en zijn rijkdom was het haast vanzelfsprakend dat hij en zijn echtgenote ‘sociaal
betrokken’ waren. Armoede was in
Vlaardingen een terugkerend en alom aanwezig verschijnsel. Dat hij zich bezighield
met instellingen op sociaal vlak, is niet verwonderlijk.
Hij was niet alleen actief bij clubjes die een
relatie hadden met zijn economische activiteiten. Op cultureel vlak was hij betrokken bij de rederijkerskamer. Arnold
Hoogvliet heeft hij zeer waarschijnlijk tot
zijn kennissenkring mogen rekenen.
Onbekend is of Van der Linden vriendschappelijke banden onderhield met colle-

ga -reders. De kans is erg groot dat dit het
geval was. Zijn dochter Alida trouwde met
een reder- koopman en burgemeester van
Vlaardingen. Men trouwde in eigen kring
en binnen de eigen sociale klasse.
Van der Linden was kerkvoogd, vaandrager blauwe vendel (Vlaardingse schutterij
verdeeld in drie vendels of compagnieen:
wit, blauw en oranje), weesmeester, commissaris Rederijkerskamer D’Akerboom,
Brandmeester van de Grote Brandspuit,
voogd over minderjarige kinderen (aangesteld door familieleden of de stadsregering), executeur-testementair en curator
van geabonneerde boedels.
Introductie naar de afsluiting
De tentoonstelling eindigt in de
Patriottentijd. De kleinzoon Abraham van
Linden van den Heuvell verlaat
Vlaardingen en het woonhuis en de inboedel worden in de jaren na 1787 verkocht.
Abraham van der Linden en Agneta van
Reewijk hebben geen dynastie voortgebracht die, gedurende meerdere generaties, van invloed was op het economisch,
bestuurlijk en sociaal vlak.
Afsluiting/afloop
Van der Linden was in 1712 betrokken bij
de Vlaardingse Burgerwacht als vaandrager (vaandrig) bij het Blauwe Vendel. In
1712 werd hij bevorderd tot sergeant en in
1714 tot kapitein. In 1717 vroeg hij als
kapitein ontslag aan.
Zijn kleinzoon, Abraham van der Linden
van den Heuvell was in 1784 kapitein van
het Witte Vaandel.
Op 1 april 1785 werd opgericht een vrijkorps genaamd Het Genootschap van
Wapenhandel Getrouw voor Stad en
Vaderland. Bevelvoerder was kapitein
Abraham van der Linden van den Heuvell
die ook nog kapitein was van het Witte
Vaandel van de schutterij. Het
Genootschap was van plan zich van de
schutterij af te scheiden. Het aantal leden
bedroeg circa 20.
Het bestuur van het Genootschap, o.a.
Abraham van der Linden van den Heuvell,
wilden het Genootschap erkend hebben
door het stadsbestuur. Die besliste negatief.
Het vrijcorps werd niet erkend en men kon
geen gebruik maken van het oefenterrein
van de schutterij. De oma van Van der
Linden van den Heuvell, Agneta van der
Linden-van Reewijk, stelde de lijnbaan ter
beschikking voor de exercities van het
Genootschap.
Bij het afleggen van een nieuwe schutterseed (de oude dateerde uit 1750)/ordonnantie ontstond wat frictie over de inhoud
van de eed. Van der Linden van den
Heuvell informeerde over de mate van
gehoorzaamheid en onderdanigheid: of zij
niet strijdig was met de voorrechten van
mens en burger.

Het Genootschap van Wapenhandel stond
voor steun aan de regenten en verdediging van de voorrechten en vrijheden;
gekocht met het bloed der voorvaderen.
Tijdspad ontwikkelingen:
6 april 1787: Agneta van der Linden/ van
Reeuwijk sterft
Juni 1787: samen met vier anderen diende Van der Linden van den Heuvell een
rekest in bij de Staten van Holland namens
een groot aantal Vlaardingse ingezetenen.
Aanleiding was de akelige toestand van
het land. Zij verzochten de afzetting van
Willem V als ‘het Hoofd van het
Vloekgespan’ uit al zijn ambten en waardigheden en vooral als stadshouder.
23 juli 1787: start openbare verkoop van
de inboedel uit het woonhuis van de overleden Agneta van der Linden-Reeuwijk aan
de Westhavenkade
September 1787: de Patriotten verliezen
in Vlaardingen de macht
18 september 1787: officieren van het
Genootschap van Wapenhandel vluchtten.
Ook Van Linden van den Heuvell.
5 september 1788: Van Linden van den
Heuvell voor eeuwig verbannen uit
Holland. Hij keerde terug in Vlaardingen
in? In april 1801 was hij zeker weer terug
in Vlaardingen.
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Objectenlijst
Goud uit water

THEMA 1.2: ABRAHAM EN ZIJN TIJD 24 nrs

THEMA 1.1: ECONOMISCH GEWIN 22 nrs

12001

11001

11002

12002

12003

12011

12012

12013

12014

13005

11004
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THEMA 1.1
-----------------------------ECONOMISCH
GEWIN

11001
gravure
Gezigt van de kerk, en
Marktveld Vlaardingen

11002
kaart
Kaart van de hofstede
'Lindenrust'
kaartcollectie Nr 169
(SA)

11003
archivalia
kasboek van de lijnbaan

11004
schilderij
De Haringvangst'
94.0h x 145.0br
S0016

11005
schilderij
De 'Walvisvangst'
94.0h x 145.0br
S0017

11006
kast
Vroedschapskast
382.0h
4280

11007
tekening
Schepen in de haven
van Vlaardingen

11008
contract
Contract Leeverhuys of
traankokery
20.5h x 15.8b
V0012

11009
tekening
Schepen bij de
Westhkade, woonhuis
v.d. Linden zichtbaar

11010
balein
balein van een walvis
39.0h x 13.0 x 36.0l
628

11011
harpoen
handharpoen walvisvaarder
4.5h x 205.0l
654

11012
japon
Japon Europese sits
met losse manchetten
1780-1825
136.5h x 158.0br
7321

11013
manchetten
horen bij japon
Europese sits
1780-1825
16.0br x 18.5l
7321

11014
hemdrok
hemdrok voor een man
Indiase sits
1790-1800
69.0h x 140.0br
7224

11015
rok
Indiase sits
1740-1775
105.0h x max. 304.0br
7320

11016
jak
Indiase sits
1775/1790-1800
81.0h x 155.0br
7348 of 7225

11017
muiltjes
blauwe zeemleren paar
muiltjes
1750-1775
25.5br x 80.0l
7014

11018/11019
lepel en vork
1760
lepel: 1.4 x 4.4 x 20.7
vork: 1.3 x 2.5 x 20.0
5623, 5622

11020
naamlijst der haringrederijen
1762
20.0h x 24.0br

13001
schilderij
Portret van A. van der
Linden
97.5h x 83.0b
S0157

13002
schilderij
Portret van Agnetha van
Reewijk
97.5h x 83.0b
S0158
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THEMA 1.2
-----------------------------ABRAHAM EN ZIJN
TIJD

12001
haardplaat
Twee engelen die een
krans samenhouden
78.0h x 57.0b
9394

12002
voordracht
Eerkroon voor de stede
Vlaardingen
25.5h x 40.0b
9176

12003
theepot
met orangistische
beschildering
9.5h x 18.6b
714

12004
schotel
met orangistische
beschildering
2.5h x 10.5b
962

13003
schilderij
Portret van Alida van der
Linden
S0161

13005
schilderij
Portret van Hendrik van
den Heuvel
32.0h x 26.0b
S0162

xxx

xxx

xxx

12005
schotel
met orangistische
beschildering
2.5h x 10.5b
963

12006
schotel
met orangistische
beschildering
2.5h x 10.5b
964

12007
schotel
met orangistische
beschildering
2.5h x 10.5b
965

12008
schotel
met orangistische
beschildering
2.5h x 10.5b
966

12009
schotel
met orangistische
beschildering
2.5h x 10.5b
967

13005
wijnglazen
Set van 5 wijnglazen
6671

13005
wijnglazen
Set van 5 wijnglazen
6672

xxx
Bruiloftsgedicht
Arnold Hoogvliet

xxx

xxx

Waren voor de groene
salon bedoeld

Waren voor de groene
salon bedoeld

12010
spoelkom
met orangistische
beschildering
7.5h x 15.0d
4551

12011
kopje
met oranjeboom
3.7h x 6.0d
4552

12012
kopje
met oranjeboom
3.7h x 6.0d
4553

12013
melkkan
met orangistische
beschildering
11.5h x 10.0b
4554

12014
suikerpot
met orangistische
beschildering
6h x 7.9d
4555

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

12015
theebus
met orangistische
beschildering
8.7h x 7.9d
4556

12016
insigne
uitgezaagd portret van
Willem V en gegraveerde namen van 3 kapiteins
7.0h x 5.7 b
6323

12017
penning
gedenkpenning inhuldiging Willem V
6329

12018
gravure
Plattegrond van
Vlaardingen
30.0h x 55.0b
P0135

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Alleen digitaal

Goud uit water
vertellingen

De blauwe salon:
Het gouden bedrijf
AV01 geluidsband met lichtsturing (in kiosk)

Dialoog tussen het
echtpaar van der Linden.
Boodschap: Een redersechtpaar vormt samen
een economische en maatschappelijke eenheid.
Werk, sociale verplichtingen en privé lopen
door elkaar heen.

De rode salon:
De familie en vlaardingen
AV03 AV-productie 32”

De dienstmeid
3 min.
Hoofdboodschap: upstairsdownstairs: de hoge heer en mevrouw
hebben makkelijk praten, voor het
gewone volk is het hard werken en
veel armoe. Baantjes worden vaak
binnen families verdeeld en gegund;
vandaar optie dat haar broer als visser
vermist wordt op een schip van de
rederij van Van der Linden.

De blauwe salon:
Het gouden bedrijf
AV02 AV-animatie met stem 32”

Het kasboek (11006), uitgelegd door
Abraham van der Linden

3 min.
Uit alle administratieve stukken blijkt hoezeer een rederij
meer doet dan vissen: scheepsparten kopen, walvisvaart,
touwslaan (eigen touwslagerij), belangen kopen in de
andere schepen en bedrijven, internationaal contacten
onderhouden, zorg voor mensen, liefdadigheid, testamenten…
3 min.
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Plattegrond
Goud uit water

kleurgebruik

Economisch
gewin

Abraham
en zijn tijd

Leven
in weelde

eiken

eiken

eiken

D

C

AV03

AV01

V02

V03

K02

A

D

1.3 Huis De Lindeboom

C

1.2 de familie en vlaardingen

AV02

V01

1.1 Het gouden bedrijf

K01

A

B

B
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Plattegrond

Goud uit water
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3-d
Goud uit water - de blauwe salon

Vroedschapskast (11006)
V2

V1
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1.1: Het gouden bedrijf K01
Goud uit water 1:40

wand A

11004, 11005

B-tekst
DE BLOEITIJD VAN DE REDERIJ
Abraham van der Linden (1684 - 1767)
en zijn vrouw Agneta van Reewijk
(1696 – 1787) staan aan het hoofd van
een bloeiend bedrijf. Vlaardingen gaat
het in de 18e eeuw voor de wind. Het
geld wordt verdiend op en uit het
water. Van der Linden is een reder,
voornamelijk betrokken bij de haringvisserij. Maar niet alleen dat: hij spreidt
het risico. Reders hebben belangen en
aandelen in schepen. Zij hebben zelden
een schip geheel in bezit. Bovendien
zorgt hij voor belangen in de bedrijvigheid die de visserij ondersteunt. Er
wordt door hem en zijn vrouw goed
verdiend aan haringvisserij, walvisvaart, binnenvaart, de Lijnbaan, het
Taanhuis en het Leverhuis. Deze bedrijvigheid brengt een uitgebreide en ingewikkelde administratie met zich mee.
De contacten strekken zich tot ver buiten Nederland uit.

wand B

AV01
Dialoog tussen het echtpaar van der
Linden.
Boodschap: Een redersechtpaar vormt
samen een economische en maatschappelijke eenheid. Werk, sociale verplichtingen en prive lopen door elkaar heen. In de
koepelkamer wordt de schilder Gerard
Sanders verwacht om de plafondschildering aan te brengen. Hun netwerk binnen
Vlaardingen bestaat uit een kleine groep
echtparen of personen van hetzelfde
niveau (enkele tientallen max.), waaronder
de dichter Arnold Hoogvliet. Agneta is
nauw betrokken bij de bedrijfsvoering, ook
van bijvoorbeeld de touwslagerij, omdat zij
geacht wordt het bedrijf over te nemen
wanneer de oudere Abraham eerder overlijdt.
Script Jackelien / 2 min.

AV02
Het kasboek, uitgelegd door Abraham
van der Linden
[neven boodschap van de blauwe salon]
Boodschap: het gaat hier eigenlijk om hoe
een redersbedrijf in de 18e eeuw werkt.
Breed en actief, modern. Het is een hele
onderneming. Uit alle administratieve
stukken blijkt hoezeer een rederij meer
doet dan vissen: scheepsparten kopen,
walvisvaart, touwslaan (eigen touwslagerij), belangen kopen in de andere schepen
en bedrijven, internationaal contacten
onderhouden, zorg voor mensen, liefdadigheid, testamenten…
Script Jackelien / 2-3 min.

Vroedschapskast (11006)

V01 De administratie
8 objecten

11011

11020
11008

11009

11003

11018

11019

11010
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1.1: Het gouden bedrijf K01
Goud uit water 1:40

11001

wand C

11002

11001,11002,11007

11007

1

13001, 13002

wand D

V02 Over de wereld
6 objecten

11014
11015
11016
11012

11013

11017
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1.2: De familie en Vlaardingen K02
Goud uit water 1:40

12014 12015 12016 12017

12013

12011

12010

12003

12002

12009
12007

12012

V02 Roerige tijden
16 objecten

12008

AV02
Dienstmeid
Hoofdboodschap: upstairs-downstairs: de
hoge heer en mevrouw hebben makkelijk
praten, voor het gewone volk is het hard
werken en veel armoe. Baantjes worden
vaak binnen families verdeeld en gegund;
vandaar optie dat haar broer als visser vermist wordt op een schip van de rederij van
Van der Linden.
Nevenboodschap: dienstmeid kan eindigen met de verzuchting, dat zij hoopt dat al
die nieuwerwetse ideeen over een andere
staatsinrichting niet tot politieke onrust in
het land en Vlaardingen gaan leiden. [in
een vitrine wordt dan de teloorgang van de
dynastie in de patriottentijd behandeld].
Script Jackelien / 3 min.

12001 haardplaat

12006

B-tekst
DE FAMILIE EN VLAARDINGEN
Abraham van der Linden en Agneta van
Reewijk behoren in hun tijd tot een
elite van enkele tientallen zeer rijke
families in Vlaardingen. De 18e eeuw is
voor Vlaardingen een Gouden Eeuw.
De visserij en handel leveren veel geld
op. De rijke families investeren in de
stad, de haven en de vissersvloot.
Liefdadigheid is plicht en zij verdelen
onderling de bestuurlijke verplichtingen. Abraham van der Linden is lange
tijd een van de burgemeesters van
Vlaardingen.
De rest van Nederland maakt echter
een woelige tijd door. Wanneer
Abraham sterft en Agneta het bedrijf
overneemt, is in Nederland veel verzet
tegen de positie van de stadhouder en
de regenten. De patriotten vormen
openlijk een politieke oppositie. De
kleinzoon van Abraham, Abraham van
Linden van den Heuvell (1756 – 1832)
kiest partij voor de patriotten. Maar na
de inval van Pruisische troepen in 1787
trekken de Oranjes aan het langste
eind. Kleinzoon Abraham ontvlucht
Vlaardingen en vestigt zich in Zierikzee.

wand B

12005

32” scherm
78 x 47,5 cm
De dienstmeid

12004

wand A
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1.2: De familie en Vlaardingen K02

1.3: Huis De Lindeboom

Goud uit water 1:40

Goud uit water 1:40

12018

wand C

12018

13003

13005

12003, 12005

wand D

B-tekst
BUITENPLAATS LINDENRUST
Van der Linden bouwt een buitenplaats,
net buiten het centrum, ‘Lindenrust’.
Boven de toegangspoort het familiewapen, een Lindenboom. Het is gereed in
1742. In die tijd grenst het aan de polder
én aan de haven. Een huis wat past bij de
statuur van een rijke reder. De koepelkamer is de trots van Abraham. Zijn vrienden kennen een goede schilder, Gerard
Sanders. Die maakt in het plafond een
schildering van Mercurius. De andere
voorstellingen verwijzen naar vrede en
eendracht; handel floreert immers als er
vrijheid, vrede en eendracht heersen. Zo
heeft Abraham meer vrienden die het
leven verfraaiien: de dichter Arnold
Hoogvliet is er bijvoorbeeld ook een van.
Aan de muur laat Abraham een schilderij
maken bij wijze van behang. Wij weten
niet door welke schilder. Om die reden is
een reconstructie van een poldergezicht
uit bij Kockengen hier gereconstrueerd.
De kamer grenst aan de keuken, alle
geneugten van het leven zijn aanwezig.
In de tijd van Abraham was er ook een
uitzicht koepel, vanwaar hij graag over
de haven én de polder uitkijkt.
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VLAARDINGEN
VOORUIT!
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Vlaardingen
vooruit!
GEEST VAN VERNIEUWING
STAD MET ZEEHAVEN
WONEN IN DE DELTA
VAN GRIJS NAAR GROEN
VLAARDINGEN EN VERDER

Doelstelling
Stel een willekeurige Vlaardinger de volgende vraag: wat
is Vlaardingen voor stad? Hoe ziet Vlaardingen er nu en in
de toekomst uit? Wat vind je van Vlaardingen?
Wat is Vlaardingen? Wat is de Vlaardingse identiteit?
In ‘Vlaardingen Vooruit’ maakt de bezoeker kennis met de
historische ontwikkelingen die hebben geleid tot de stad
zoals die er heden ten dage uitziet. De bezoeker neemt
plaats in de discussie over hoe de stad leefbaar te maken
en te houden voor de toekomst.
Hoofdboodschap
De naoorlogse jaren in Nederland stonden in het teken van
vernieuwing, vooruitgang, mogelijkheden en toenemende
welvaart. Vlaardingen moest mee in de vaart der volkeren
en zou zich niet door buurman Rotterdam laten ‘opslokken’
of verdringen. Welvaart heeft echter een prijs.
Bezoekerservaring
De bezoeker krijgt een beeld van de ontwikkeling van
Vlaardingen van visserijplaats naar een stad met een overslag- en opslaghaven en een dichtbij gelegen industriegebied. Deze ontwikkeling vond plaats in de jaren na de
Tweede Wereldoorlog en een aantal personen heeft daar
een belangrijke rol in gespeeld. Door deze ontwikkeling
veranderde de identiteit van de stad en de inwoners.

WERKGROEP
Bert van Bommel
Advisor Heritage
Care at Atelier
Rijksbouw-meester and Teacher at
Delft University of
Technology
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Voorzitter
Historische
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beleidsmedewerker monumenten
gemeente
Vlaardingen

Henk Horsten
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directeur De Vrije
Academie in
Vlaardingen en
kunstenaar

Klaas Kornaat

Verdieping
Het onderwerp leent zich goed voor het aanbieden van
extra verdieping voor bezoekers die daar behoefte aan hebben. Aanbevolen wordt dit dan ook te doen. Extra verdieping kan worden aangeboden door middel van bijvoorbeeld touchscreens (vorm) of activities. Inhoud: bekijken
aanvullend beeldmateriaal, archivalia, gerelateerde objecten etc.
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Vlaardingen Vooruit!
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Structuur

Verhaallijn

2.1 THEMA’S
1. Geest van vernieuwing
2. Stad met zeehaven
3. Wonen, werken en leven in
Vlaardingen
4. Van grijs naar groen
5. Vlaardingen en verder

De tentoonstelling is thematisch van opzet en behandelt de naoorlogse
geschiedenis van Vlaardingen.

2.2 SUBTHEMA’S
1. Geest van vernieuwing
1.1 Een burgemeester met ambitie
1.2 ‘De les van Vlaardingen’: de
Westwijk
1.3 Een nieuw stadshart
1.4 Goed op weg
1.5 Vlaardingen 700 jaar stad
2. Stad met zeehaven
2.1 Een bloeiend bedrijfsleven
2.2 Aan de waterkant
3. Wonen in de delta
3.1 Fijn! Wonen
3.2 De trek naar Holy
4. Van grijs naar groen
4.1 Groeiend verzet
4.2 Groen, groener, groenst
5. Vlaardingen en verder

3.1 AANLOOP/INTRODUCTIE
In 2010 werd Vlaardingen verkozen tot de groenste stad van Europa. De natuur van
de stad, het vooruitstrevende waterbeheer en de betrokkenheid van bewoners van
Vlaardingen bij het groen, maakten indruk op de jury. Men prees de stad om de
combinatie van duurzaamheid en natuurbeleid. Op 14 februari 2013 riep de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed een deel van Vlaardingen uit tot beschermd
stadsgezicht. Dit omdat de stappen in de groei van dijkdorp en vissersplaats naar
industrie nog goed herkenbaar zijn in de plattegrond en de bebouwing. Tegenover
deze gebeurtenissen staan de uitbreiding van de A4 en de voorgenomen aanleg van
de Blankenburgtunnel.
3.2 BEGINPUNT
4 januari 1947: Jan Heusdens wordt geinstalleerd als burgemeester van
Vlaardingen
Van 1947 tot en met 1975 was Jan Heusdens burgemeester. Onder zijn leiding
transformeerde Vlaardingen van visserijplaats met een bestaande industrie tot een
stad met een grote industrie- en transitohaven, met nieuwe woonwijken en
bijbehorende voorzieningen; een stad van de toekomst.
3.2 EINDPUNT/AFLOOP
Denken over de toekomst van Vlaardingen gaat door tot de huidige dag. Hoe ging
en gaat men om met het het door Jan Heusdens nagelaten Vlaardingen? Wat deed
en doet ‘de gemeenschap’ met zijn erfenis?
3.2 HOOFDROLSPELERS
Jan Heusdens: burgemeester: de initiatiefnemer
Teun de Bruijn, wethouder: de bouwer
Willem van Tijen, architect en stedebouwkundige: de ontwerper
De tegenbeweging: milieuactivisten, bezorgde burgers
‘Wij weten wel wat goed is voor Vlaardingers en haar burgers’
Toelichting personen
Deze personen zijn de dragers van het verhaal dat het museum wil vertellen. Zij waren
verantwoordelijk voor de vormgeving en de uitstraling van de stad tot 1975. De na die
jaren geformuleerde visies waren een reactie op de nalatenschap van de genoemde
hoofdrolspelers.

Jan Heusdens, burgemeester Vlaardingen
van 1947 tot 1975

Wat lange tijd ontbreekt is de stem van de burger. In de laatste jaren van Heusdens
kwam een beweging op ging waarbij burgers meer zeggenschap kregen over het
reilen en zeilen in de stad. De milieubeweging had daar ook een plaats in. De
tegenbeweging werd in de beginjaren niet geleid door een persoon.
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Uitwerking verhaallijn en thema’s

De expositie heeft vier thema’s . Deze
hebben een introductie/overgangszones en subthema’s.
AANLOOP
In 2010 werd Vlaardingen verkozen tot de
groenste stad van Europa. De natuur van
de stad, het vooruitstrevende waterbeheer en de betrokkenheid van bewoners
van Vlaardingen bij het groen, maakten
indruk op de jury. Men prees de stad om
de combinatie van duurzaamheid en
natuurbeleid. Op 14 februari 2013 riep de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed een deel van
Vlaardingen uit tot beschermd stadsgezicht. Dit omdat de stappen in de groei van
dijkdorp en vissersplaats naar industrie
nog goed herkenbaar zijn in de plattegrond
en de bebouwing. Tegenover deze gebeurtenissen staan de uitbreiding van de A4 en
de voorgenomen aanleg van de
Blankenburgtunnel.

INTRODUCTIE
De bezoeker wordt welkom geheten
door een jonge, optimistische, ambitieuze en net geïinstalleerde burgemeester Jan Heusdens die zijn zilveren
ambtsketen trots laat zien. Hij heeft er
zin in. Met de Tweede Wereldoorlog
vers in het geheugen is nu de tijd aangebroken om aan te pakken. Hij heeft
grootse plannen met Vlaardingen en
deelt deze graag met de bezoeker.
THEMA 1
Dromen van een nieuw Vlaardingen
ACHTERGROND
Vlaardingen groeide na W.O.II snel.
Vlaardingen zag kans in het gat te springen
dat was ontstaan in de jaren na het bombardement van Rotterdam. Er was grote
woningnood. Gezien de verwachte ontwikkeling van Vlaardingen (groeiende
industrie) was het noodzaak veel woningen te bouwen. De bouwcontingenten
waren krap en niet in overeenstemming
met de plannen van Vlaardingen.
Wethouder Teun de Bruijn regelde extra
woningcontingenten door gebruik te
maken van systeembouw en duplexwoningen. Vlaardingen moest een uitstraling
krijgen die paste bij de stad die burgemeester Jan Heusdens voor ogen had. Die
plannen kostten geld; geld dat in de beginjaren na W.O.II niet ruim voorhanden was.
Heusdens wist aan middelen te komen
om zijn plannen te verwezenlijken.
Er was geen spontane groei, maar geplande groei. Vlaardingen was lange tijd de
snelst groeiende gemeente van
Nederland. Men sprak de ambitie uit, uit te
groeien tot een industriestad met 135.000
inwoners. Een groeiende stad moest wel
een goede verbinding tussen de verschil-

lende (nieuwe)woonwijken en het omliggende gebied krijgen.
Wie was verantwoordelijk voor de stadsontwikkeling? Waar wilde men naartoe:
wat voor stad stond ze voor ogen? Welke
architecten werden aangetrokken?
Slaagde men in de verwezenlijking van
hun plannen? Gerenommeerde stedebouwkundigen en architecten werden
aangetrokken en kregen van B&W
opdrachten. Ook bedrijven kozen voor
bekende en invloedrijke architecten.
Vanuit binnen-en buitenland was aandacht
voor Vlaardingen: techneuten, zakenlui,
stedebouwkundigen en politici. Vanuit de
binnen- en buitenlandse media was er ook
aandacht voor Vlaardingen.
Oprichting HVV in 1967. Zij publiceerden in
1970 ‘Heeft het verleden van oudVlaardingen toekomst?’. Zij maakten zich
zorgen over het wegvagen van de binnenstad t.b.v. nieuwbouw en aanleggen van
een nieuwe infrastructuur. Opening van
informatiecentra voor nieuwe bewoners
van in aanbouw zijnde wijk Holy werden
geopend. De jaren ’70 waren de jaren dat
woorden als inspraak en medezeggenschap steeds belangrijker werden. Ook
kwamen adviesraden, hearings; de regeling van de inspraak van burgers. In hoeverre zette dit zoden aan de dijk? In hoeverre was de ‘oppositie ‘ georganiseerd?
1.1
Stadsontwikkeling 1945-1965: vorm
geven aan een nieuwe stad.
Start met de Indische Buurt, vervolgens
Babberspolder en dan de Westwijk. Het
Liesveld werd voltooid in 1969. Holy sluitstuk van de uitbreiding. Men bouwde voornamelijk gezinswoningen. Systeembouw
werd toegepast.
Het groen werd opgeofferd. Bouwgrond
kwam beschikbaar door o.a. de annexatie
van Vlaardingen-Ambacht in 1941. Bij de
aanleg van de Westwijk vond men sporen
van vroegere bewoning: de Vlaardingencultuur. De wijk Holy legde men aan op
historisch gebied. Hier bevonden zich
meerdere buitenplaatsen. Boerderijen
moesten opgeofferd worden voor deze
uitbreidingsdrang.
De binnenstad. Sloop van de
Transvaalbuurt. Sanering begonnen in
1959 d.m.v. de sloop van woningen.
Liesveldviaduct: Vlaardingen als moderne
metropool. Ook het groen rondom
Vlaardingen verdween. Sloop van beeldbepalende gebouwen: Handelsgebouw, St.
Joannes de Dooperkerk, Van
Leydenshofje, voormalig Zeemanshuis en
boerderij Holy.
Uitbreiding stations, Beneluxtunnel, verkeersaders (Liesveldviaduct). Dit alles was
nodig om de doorgang naar en door de
stad te verbeteren.

Tegengeluiden:
In 19? In gebouw Triangel aan de
Fransenstraat debat tussen Teun de Bruijn
en H.K. van Minnen: ‘oude stad-nieuwe
stad’
In 19? in De Harmonie openbare gedachtenwisseling over de leefbaarheid van
Vlaardingen. Met Jan Schaper, cineast.
Discussie over ‘de stervende stad’.
INTRODUCTIE NAAR SUBTHEMA 1.2
De bezoeker ontmoet Willem van Tijen,
stedebouwkundige. Hij heeft zojuist
zijn plannen gepresenteerd aan de burgemeester. Hij is blij te horen dat zijn
ideeen in goede aarde zijn gevallen. Nu
moet verder worden gewerkt aan de
invulling ervan. Hij laat de bezoeker
zien hoe Vlaardingen eruit gaat zien.
1.2
De ‘les’ van Vlaardingen: de Westwijk
Stedebouwkundig gezien zijn de
Vlaardingse woonwijken uit de
Wederopbouw belangrijk in de geschiedenis van de Nederlandse stedebouwkundige geschiedenis. Het paradepaardje was
de Westwijk: de les van Vlaardingen.
De Broekpolder is uiteindelijk niet
bebouwd: de niet gerealiseerde NoordWestwijk.
1.3
Een nieuw stadshart
Al voor de Tweede Wereldoorlog had men
plannen ontwikkeld voor een nieuwe
inrichting van de binnenstad. In 1942 werd
een en ander uiteengezet in een saneringsplan . In 1954 gaf de Gemeente
Vlaardingen de architecten Van Tijen en
Maaskant opdracht dit oude plan te herzien. Ze ontstond een nieuw saneringsplan waarbij werd uitgegaan van een groei
van de stad tot circa 135.000 inwoners.
Een nieuw winkelcentrum zou verschijnen
met een centraal gelegen plein en een
deels overdekte winkelgalerij. Het gebied
waar het winkelcentrum en het viaduct
zouden moeten komen, bestond uit een
wirwar van steegjes en smalle straatjes. Al
deze woningen werden gesloopt. In 1969
was ook het Liesveldviaduct gereed.
Vlaardingen had eindelijk een modern centrum!
1.4
De Benelux
De totstandkoming van de Beneluxtunnel
is met name te danken aan de Vlaardingse
burgemeester mr. Jan Heusdens. De
geplande Rijksweg 19/Zoomweg tussen
Vlaardingen en Schiedam stond in de jaren
1960 niet hoog op de prioriteitenlijst van
Rijkswaterstaat. Heusdens beijverde zich
desondanks voor de totstandkoming van
deze tunnel, die hij van groot belang achtte
voor de ontwikkeling van Vlaardingen.
Vanaf de opening in 1967 tot eind 1980

was de Beneluxtunnel een toltunnel,
geëxploiteerd door een maatschappij
waarvoor hij de aanzet gaf.
2002 Opening 2e Beneluxtunnel. Deze
tweede tunnel was nodig in verband met
het toegenomen aantal verkeersbewegingen.
1.5
Vlaardingen 700 jaar stad
In 1973 keek men terug op 700 jaar
Vlaardingen. Men pakte groots uit onder
andere met de opvoering van de musical
‘Even goeie maatjes’. Heusdens wilde een
groot feest vanwege de steeds groter
wordende pluriformiteit van de sterk groeiende Vlaardingse bevolking en de terugkerende negativiteit als Vlaardingen zijnde
een stinkstad. Nee, Vlaardingen was juist
een stad om trots op te zijn. De historisch
getinte festiviteiten zouden de verbondenheid met elkaar en het zich verdiepen in
het verleden van de van oorsprong
Vlaardingers en de nieuwkomers bevorderen. Het was tevens het sluitstuk van
Heusdens; de grande finale van een visionair.

INTRODUCTIE NAAR THEMA 2
Op 7 augustus 1950 bezoeken Koningin
Juliana en Prins Bernhard Vlaardingen.
Ze worden groots ontvangen door burgemeester Heusdens die ze
Vlaardingen laat zien. Niet de visserij
staat centraal, maar de industrie van
Vlaardingen. Dat is immers waar het in
1950 in Vlaardingen om draait.
THEMA 2
Stad met zeehaven
2.1
Expansie van het bedrijfsleven
Vlaardingen was vóór en de Tweede
Wereldoorlog de derde grootste havenstad van Nederland en had voor aanvang
van W.O.II al een industriële sector. De
voor de oorlog in Vlaardingen gevestigde
industrieën breidden zich in de naoorlogse
jaren flink uit. Enkele voorbeelden hiervan
zijn de Bataafse Petroleum Maatschappij,
Havenbedrijf ‘Vlaardingen-Oost’, de
E.N.C.K. Superfosfaatfabriek, de Nieuwe
Matex tankopslag van eetbare oliën en
vetten en Lever’s Zeep.
Nieuwe ondernemingen vestigden zich in
Vlaardingen zoals het Amerikaanse
Cincinnati Milling and Grinding Company
en het Unilever Research Laboratorium.
Het Gemeentebestuur zorgde voor
geschikte terreinen en bouwde industriehallen- en terreinen die verhuurd konden
worden. Ze wilde daarmee de aantrekkelijkheid van de stad als vestigingsplaats
voor (nieuwe) bedrijven verhogen. De strategische ligging aan de haven werd door
bedrijven onderkend. Ook kleinere fabrie-

ken en industrieën waren welkom:
Machinefabriek Fontijne, Chloride
Batterijen. In Vlaardingen was een levendige meubelindustrie. Begin jaren ’70 was
Vlaardingen een geïndustrialiseerde
gemeente.
2.2
Aan de waterkant
De gemiddelde ‘ Vlaardinger’ in de jaren
’60 en ’70 was werkzaam in de industrie in
Vlaardingen. De visserspet was al lang
verruild voor een fabrieksoverall.
Rederijpakhuizen kwamen leeg te staan.
Visserij werd geschiedenis.
De visserij kwam na W.O.II weer op gang
als ook de bijbehorende nevenbedrijven.
In 1947 vond de eerste naoorlogse
Vlaggetjesdag weer plaats. De laatste
Vlaggetjesdag in 1964. De bouw van nieuwe visserijschepen was achterop gebleven. De Vlaardingse vloot raakte verouderd. Het aanschaffen en in de vaart houden van nieuwe moderne schepen zoals
motortrawlers en het trawlertuig vergden
enorme investeringen die maar weinig
reders konden maken. De overheid kwam
de visserijsector tegemoet en stelde kredieten beschikbaar. Vlaardingse rederijen
bestelden tussen 1956 en 1965 zeventien
orders voor zestien motortrawlers en een
hektrawler. Aan de heerschappij van de
logger en het eeuwenlange in gebruik zijnde drijfnet kwam langzaam een eind. In
1964 werd vanuit Vlaardingen voor de laatste keer de vleetvisserij uitgeoefend.
Het aantal Vlaardingers dat in de naoorlogse jaren op een vissersschip aanmonsterde, nam steeds meer af. Waren in 1947
nog 368 Vlaardingers op de Vlaardingse
vissersvloot werkzaam, dit aantal was in
1960 gedaald tot 46 personen.
De visserij leed onder de oliecrisis in 1973
en tussen 1977 en 1983 was, in verband
met overbevissing een haringvangstverbod op de Noordzee van kracht. In deze
jaren nam de Vlaardingse visserijvloot af
tot twee schepen, één van rederij
Kwakkelstein en één van de
Doggermaatschappij. Ondanks deze
zware tijden was reder W. Kwakkelstein in
staat een nieuw schip te laten bouwen, de
hektrawler VL 70 Astrid. Aan boord van dit
enorme schip werd de haring na de vangst
direct verwerkt en ingevroren. Het schip
voer tot in de Atlantische Oceaan waar
geen haringquoteringen werden toegepast. Het schip is tot 1992 in dienst
geweest bij Kwakkelstein.
Door de afnemende visserij verdween ook
de scheepsbouw. Vlaardingse rederijen
lieten hun schepen wel moderniseren
maar gaven geen of weinig opdrachten
voor nieuwbouw. Scheepswerf A. de Jong
was de laatst actieve werf aan het
Buizengat en de Oude Haven. Typische
Vlaardingse bedrijven de taanderijen, roke-

rijen, kuiperijen en vaten- en kistenhandel
verdwenen uit het straatbeeld. Wat volgde
was leegstand van wat nu als industrieel
erfgoed wordt gezien. Niet alle gebouwen
hebben een nieuwe bestemming gekregen en staan al jaren leeg.

INTRODUCTIE NAAR THEMA 3
12 november 1962: overhandiging van
de sleutel van een woning aan de Dr.
Wiardi Beckmansingel aan de nieuwe
bewoners . Dit was de 10.000e woning
die na 1945 was gebouwd.Teun de
Bruijn, wethouder, lag op koers. Teun
de Bruijn laat de bezoeker Vlaardingen
zien anno 1962. Een paar jaar eerder
was men begonnen met de sloop van
krottenwoningen in de oude binnenstad. Als Teun de Bruijn ergens vanaf
wilde dan waren het wel die slechte
huisjes uit die binnenstadstegen waar
de armoede vanaf straalde. Nee,
Vlaardingen zou een fatsoenlijke stad
worden met een prima woningvoorraad; tegemoetkomend aan de eisen
van de huidige tijd.
THEMA 3
Wonen in de delta
ACHTERGROND
Men wilde in de nieuwe stadsdelen een
hoog wooncomfort aanbieden (woningen
+ voorzieningen). Langzaam maar zeker
raakten vertrouwde elementen uit het
(stads)leven uit beeld zoals bijvoorbeeld
de vooroorlogse sloppen en de trekschuit.
Ook de middenstand krijgt een ander
karakter; supermarkten in plaats van de
melkboer die langs de deur komt.
3.1
Voorzieningen voor de (groeiende)
bevolking
Naast woningen waren ook voorzieningen
nodig. Voorzieningen die het wonen in
Vlaardingen veraangenaamde. Langste
winkelboulevard van Nederland: de Van
Hogendorplaan. Zwembad (Kolpabad), ziekenhuis (Holyziekenhuis), theater
(Stadsgehoorzaal). In de nieuwe woonwijken was ook plaats voor kerken, scholen,
winkels en sportfaciliteiten. Bejaardenflats
en zorginstellingen werden gebouwd.
Grote winkelketens vestigden zich in
Vlaardingen waarvan warenhuis Vroom &
Dreesmann wel de grootste was. Kunst in
de openbare ruimte: aandacht voor de verfraaiïng van gevels van flats, scholen en
kunst in de wijk. Aanschaf Pomona.
Paletmanifestatie in 1954: initiatief
gemeente Vlaardingen.
Grote bedrijven financierden deze voorzieningen deels of voor een groot deel.
Algemene voorzieningen zoals de
Stadsgehoorzaal en het Kolpabad konden
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worden bekostigd door fondsen waarin de
BPM en Calltex geld hadden gestort. In ruil
voor dat geld hadden de bedrijven woningen voor hun personeel gekregen.
Ondanks de door de regering gestelde eis
dat voorrang moest worden verleend aan
woningbouw was de Stadsgehoorzaal in
1952 en het Kolpabad in 1955 al gereed.

THEMA 4
Milieu: van grijs naar groen
Wonen , werken en leven in een industriële omgeving heeft een prijs
De keerzijde van de groeiende industrie
was de vervuiling. Wanneer de wind de
verkeerde kant opstond, kwamen de weinig gezonde stankgolven uit het
Botlekgebied naar Vlaardingen en hulden
de stad in een dikke laag smog.
1963 oprichting Vereniging Tegen
Milieubederf: opkomen voor de kwaliteit
van de leefomgeving.
Hoogtepunt in oktober 1970. Massale protesten volgden. Bakermat milieuactivisme: Vereniging tegen Luchtverontreiniging (na brand ENCK in 1963), Front
tegen de Nederlandse Luchtvervuiling
(mondde uit in Centraal Aksiecomité
Rijnmond).
Vlaardingen wil nu (21e eeuw) graag
‘schone’ bedrijven aantrekken en havengerelateerde bedrijven verwelkomen. Hier
is wel een goede infrastructuur voor
nodig. De aanleg/verbreding van de A4
wordt door velen als noodzakelijk gezien.
De Broekpolder is nu een groot groen
natuur- en recreatiegebied in Vlaardingen.
Stichting Federatie Broekpolder een burgerinitiatief. Doel: verbeteren van de kwaliteit van de Broekpolder. De Federatie
werkt samen met de gemeente. In 2000
werd definitief gekozen voor het niet
bebouwen van de Broekpolder: de redding
van het gif.
Burgers gingen zich na 1970 steeds meer
roeren en verzetten zich tegen de verontreinigde leefomgeving. De burger wordt
mondig en richt actiecomité’s op. Recente
initiatieven zijn de actie ‘Groeiend
Verzet’(1992), Actiecomité Behoud
Woudweg en Comité Blankenburg Nee.
Dioxineschandaal in 1989: verontreiniging
door de Afval Verwerking Rijnmond in de
Lickebaert.
Gevaar industrie blijft: branden bij de
Zethameta en de Rotterdam Bulk Terminal
in 2006.

THEMA 5
Vlaardingen en verder
ACHTERGROND
Vanaf de jaren na de Tweede
Wereldoorlog is door de lokale overheid

nagedacht over de structuur van de stad,
waarbij niet altijd rekening werd gehouden
met de huidige of vroegere identiteit, maar
men hard ging werken aan een nieuwe
identiteit.
In 2000 is de Stadsvisie 2020 opgesteld.
De vragen die men stelde waren: waar wil
Vlaardingen op afkoersen en welke identiteit heeft onze stad? Hiertoe organiseerde
de gemeenteraad in 1999 een stadsdebat;
organisaties en burgers konden meedenken over de toekomst van de stad.
Vlaardingen laat het historische verleden
niet los, maar wil tegelijkertijd ook vernieuwen. Is die vernieuwingsdrang onderdeel
geworden van de (historische) identiteit?
Tussen 1950 en 1980 is de bevolking het
Vlaardingen groeiende en bereikt een piek.
Waar kwamen dezen nieuwe Vlaardingers
vandaan? Gastarbeiders: waar werkten en
woonden ze? Denk aan de Palestijnen,
Turken, Marokkanen enzovoorts. Deze
nieuwe Vlaardingers zoeken en vinden
een plek in de stad.
Anno 2014 is de groep 45-65 jarigen het
grootst (28%). Het aantal allochtonen
bedroeg in 2013 19.045 op een totale
bevolking van 71.025. De meeste van hen
wonen in de Westwijk.
Identiteitsbepalende evenementen:
Vlaardings landjuweel, Haring- en
Bierfeest, Geuzenmonument (1981) en
Geuzenpenning, Loggerfestival en meer?
De rol van de kunstbeweging in
Vlaardingen.

De in de vroege jaren ’50 bedachte en
gerealiseerde moderne stad is onderhevig
geweest aan discussies. De droomwijken
van weleer verpauperden en de woningen
voldeden niet langer aan de wooneisen.
De woningbouw van na W.O.II had maar
een beperkte levensduur. De samenstelling van de huishoudens veranderde.
Scholen en kerken kwamen leeg te staan.
Gebouwen werden vernieuwd of
gesloopt. Grote transformatieprocessen
hebben plaatsgevonden (vanaf de jaren
’80 tot aan de huidige tijd) of vinden nu
plaats (herstructurering). De destijds vooruitstrevende Babberspolder wordt vernieuwd.
In en om de stad wordt nieuwbouw
gepleegd. Deze bouwactiviteiten werden
niet altijd in samenhang met de bestaande
bebouwing gerealiseerd. Lege plekken of
leeg gemaakte percelen werden opgevuld
(Landstraat, Van Leyden Gael).
Archtectonisch gezien is het bouwen niet
ingebed in bestemmingsplannen.
De wijk Holy wordt vanaf 1963 bebouwd.
Een drietal 17e -eeuwse boerderijen
moesten daar het veld voor ruimen. HolyZuid het eerste gereed. Uitbreidingen vonden plaats tussen 1968 en 1971 (Holy-

Noord). Vanaf 1975 volgende de
Drevenbuurt en de Hoevenbuurt. Na uitbreidingen aan de Vlaardinger Vaart was
de laatste toevoeging Drevenpark (2009).
Verreweg de meeste woningen in
Vlaardingen bevinden zich in Holy. 23.740
inwoners op een totaal van 71.040 woont
in Holy (noord en Zuid).
Protesten tegen het Verkeerscirculatieplan
(1982-1986). Ontsluiting van de stad uitgebreid door aansluiting tramnet
(TramPlusLijn).
1993 Herinrichting stadscentrum. 1996
Opening Stadshart: het verbouwde winkelcentrum in en om het Liesveld.
Opening van de bloementrappen door
Wilma Verkuil.

Start (2006) en realisatie project nieuwbouw Buizengat.
Denken over de toekomst van de stad is
niet van de laatste twintig jaar. Vlaardingen
stelde in 1949 (publicatiedatum 1950) het
plan ‘Vlaardingen op en over de scheidingslijn’ vast. Daarin beschreef men de
plannen voor de uitbreiding en sanering
van de gemeente Vlaardingen.
Meedenken over de stad van de toekomst: ‘Vlaardingers over morgen. Welke
stad geven wij aan de kinderen van
Vlaardingen’ 1999, ‘Denk mee over de toekomst van onze stad’
Wat het leven in de stad in de 21e eeuw
betreft wil Vlaardingen zorgen voor een
gevarieerd woonaanbod . E.e.a. is geformuleerd in het ‘Actieplan Wonen,
Woonvisie Vlaardingen 2008-2030’. Dat
komt neer op herstructurering van wijken
uit de Wederopbouwperiode en differentiatie in nieuwbouw. Sociaal contact wordt
als belangrijk gezien, niet alleen tussen
inwoners onderling, maar ook tussen de
overheid en haar (allochtone en autochtone) burgers.
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Een stad, die een

snelle ontwikkeling

doormaakt
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THEMA2.1
-----------------------------GEEST VAN
VERNIEUWING

21001
foto, zwartwit
Installatie burgemeester
J. Heusdens
digitaal
Hi-1213/FA01 (SA)

21002
receptieregister
M.b.t. installatie van
Heusdens als burgemeester
digitaal

21003
catalogus
t.g.v. de gelijknamige
expo in Vld
28.0h x 40.0br

21004
catalogus
t.g.v. de gelijknamige
expo in Vld
28.0h x 40.0br

21020
film
Diverse beelden jaren
'50 20e eeuw (woningbouw, havens)
No 2 filmcat. (SA)

21021
maquette
Plan Liesveld met niet
gerealiseerde krulschaal
33.0h x 126.0br x 431.0l
8647
Niet fysiek aanwezig in
tentoonstelling

21022
foto, zwartwit
Serie opening winkelcentrum Liesveld (o.a.
onthulling kunstwerk
van Henk Mooi)
digitaal
2.24.01.03/915-7159
(NA)

21023
foto, zwartwit
1e paal Liesveldviaduct,
met zicht op de oude
bebouwing
digitaal
Hi-760 (SA)

21024
foto, zwartwit
passant bekijkt werkzaamheden
Liesveldviaduct
digitaal
T317/6 (SA)

21005
illustratie
Spotprent krant 'Het
groote Annexatieplan'
(van R'dam)
digitaal
Hi-88 (SA)

21006
foto, zwartwit
Portret Heusdens, in vol
ornaat met keten en
sigaret
digitaal
Hi-982 (SA)

21007
kaart
Plattegrond der
Gemeente Vlaardingen
schaal 1:5000
40.0h x 44.0br
ook digitaal
18341 (JA)

21008
kaart
Kaart van Vlaardingen
'Op en over ..'schaal
1:5000
65.0h x85.0br
18334 (JA)

21009
boekje
Op en over de scheidingslijn'
???

21025
foto, zwartwit
panoramafoto Liesveld
met sloop + nieuwbouw
digitaal
T314/97 (SA)

21026
sigarettendoos
t.g.v. Opening winkelcentrum Liesveld
10h x 9,5br x 9,5l

21027
wandbord
t.g.v. Opening winkelcentrum Liesveld
ø 20

21028
foto, zwartwit
luchtfoto Liesveld: de
verminking van het oude
centrum
digitaal
T317-33 (SA)

21029
schilderij
Afbraak oude centrum
85.0h x 65.0br
S0554

21010
schilderij
Vlaardingse Vaart voor
1940
40h x 80br
18000 (JA)

21011
foto, zwartwit
Start bouw woningen
Babberspolder
digitaal
T652-129 (SA)

21012
maquette
Detailplan
Babberspolder Van Tijen
100 x 100
8397

21013
foto, zwartwit
Babberspolder
digitaal
T652-54 (SA)

21014
foto, zwartwit
1e paal voor de
Westwijk
digitaal
Hi-324 (SA)

21030
film
Woningbouw (1e palen),
1e paal Cincinnatti

21031
model
Miniatuur van het
Atomium, aangeboden
aan J. Heusdens
23.0h
6797

21032
medaille
Gouden eremedaille van
Gem. Vld aan J.
Heusdens
5.0ø
5138

21033
sigarettendoos
Relatiegeschenken etc.
aangeboden aan
Heusdens
12h x 13br x 10l

21034
penningen
Aangeboden aan
Heusdens bij diverse
gelegenheden
???

21015
schilderij
Olieverfschilderij 'bouwput Westwijk'
100.0h x 80.0br

21016
nazoeken
1 archeologische vondst
aanleg Westwijk
???

21017
foto, zwartwit
Foto met daarop 6 heimachines in de te bouwen Westwijk
digitaal
In album van vd Windt

21018
foto, zwartwit
Opening Station
Vlaardingen West, hoog
standpunt genomen
digitaal

21019
foto, zwartwit
Centrumfoto, vrouw die
was ophangt vlakbij
bouwplaats
digitaal

21035
penningen
Penningen Haringrit aangeboden aan Heusdens
???

21036
archivalia
Diverse visitekaartjes,
menukaarten, uitnodigingen aan Heusdens
???

21037
archivalia
Diverse uitnodigingen
Benelux, slaan 1e palen
etc. Heudens
???

21038
film
Vlaardingen vliegt over
de wereld
12.30 min
No 13 filmcat. (SA)
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61

xxx

21040
penning
Kloeke optreden mw.
Heusdens voor terugvinden sigaar Comm. V.d.
Koningin
5.0ø
6352

21043
film
Vlaardingen, zoals het
was, zoals het wordt
No 1 filmcat. (SA)

21044
film
Vlaardingen koerst op
morgen
28 min
No 10 filmcat. (SA)

21045
foto, zwartwit
Groepsfoto van netjes
geklede Vld'ers wachtend op kon. Juliana
digitaal
Hi-9600

21061
brochure
Breken en bouwen'.
Verkiezingsfolder van
Teun de Bruijn
???

21063
maandblad
Forum 'de les van
Vlaardingen'
???

21064
maandblad
Bouwrevue 'Vld stad
met een snele vaart'
???

21046
archivalia etc.
Programmaboekjes
Haringrit
???

21047
archivalia etc.
Stickers/deelnem.
kaart/inschrijfkaartje/folders
???

21048
Lepeltje t.g.v. de opening van de
Beneluxtunnel
11.0l
5106

21049
Vaantje Wandeltocht
Beneluxtunnel
???

21050
Draagpenning KW
mars Beneluxtunnel
???

21065
brief, getypt
700 jaar Vlaardingen:
wat met dit gegeven te
doen
A4

21066
bierglas
Glas Heineken met
opdruk 700 jaar stad
13.4h x 5.4ø

21067
(wand)bord
Herinneringsbord 700
jaar stad
18.3ø
8546

21068
penning
Kunststof penning t.g.v.
700 jaar Vlaardingen
8.0ø
7675

21051
Pet
Beneluxtunnel
13h x ø 28

21052
Mok, bord, kop en
schotel Beneluxtunnel
bord ø 21,5
mok 8h x ø8
kop en schotel 7h x ø 15

21053
archivalia
Verzameling kaartjes,
abonnementen etc. van
het wagenveer
???

21054
Cakeschaaltje met logo
‘Tol-0-maat’
Beneluxtunnel
2,4h x 8,5br x 22,5d

21055
Groot slot met gravering ‘Opening sluitvoeg
2-12-1966’
4h x 11br x 16,5 l

21070
film
700 jaar vld: met optocht
Korte Dijk, Veerplein
9.5 min
No 92 filmcat. (SA)

21071
gedenkzegels
Boekje met gedenkzegels 1273-1973, gesigneerd 14 mei 1973
???

21072
folder
Kleur, 'Vld 700 jaar stad.
Leg eens aan!'
???

21073
foto's, zwartwit
Diverse foto's Haring &
Bierfeest
???

21056
munt
De ‘Beneluxdaalder’. De
1e rijksdaalder waarmee
de Beneluxtunnel
geopend werd. Door
Kon. Juliana gebruikt.
???

21057
brief
Echtheidsbrief
Beneluxdaalder
???

21058
film
Bevat fragmenten bouw
Beneluxtunnel
???
No 203 filmcat. (SA)

21059
foto, zwartwit
Heusdens en Juliana
kletsend en rokend opening Benelux
digitaal
Hi-204

21060
fotoalbum
Fotoalbum van
Heusdens o.a. Benelux
35.0h x 30.0br
FA07

xxx

xxx

xxx

xxx

21069
archivalia
Twee dozen materiaal
Comite Vlaardingen
1973
???

xxx

xxx
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THEMA 2.2
-----------------------------VLAARDINGEN
INDUSTRIESTAD
MET ZEEHAVEN

22001
schilderij
Olieverschilderij
'Nieuwe Matex'
???
S0555

22002
maquette
Plan Maasboulevard
Vlaardingen
9.0h x 75.0br x 85.0l
8646

22003
aquarel
Een zeegaand schip bij
Vlaardingen-oost
35.0h x 50.0br
S0560

22004
koektrommel
Met opdruk en afbeelding Recreatieoord
B.P.M.
4.5h x 10.8br x 16.8l
7756

22020
foto
Diverse foto's scheepsbouw Buizengat
digitaal

22021
brochure
Port of Vlaardingen'
???

22022
gouache
Gouache 'Zicht op de
Nieuwe Maas met zeeschip'
35.0h x 27.0br
S0491

22023
Verzameling produkten Sunlight/Unilever
???
4959

22024
Produkten ROMI
???
3052

22005
schaaltje
Souvenir Deltahotel
11.5br x 23.0l
7805

22006
uitnodiging
Uitnodiging voor de opening van het Deltahotel
A5

22007
presse-papier
Presse papier Van
Ommeren Tank Terminal
7.5h x 1.5br x 7.5l
3119

22008
vlag
Tafelvlag H.V.O.
32.0h x 14.5br
8619

22009
vlag
Tafelvlag HVO Anchor
and Chainfactory
32.0h x 14.5br
8620

22025
Nieuwe Matex: reclamemateriaal
???

22026
fotoserie, kleur
DFDS Seaways (voorheen Norfolk line)
digitaal

22027
catalogus
Vlaardingen presenteert
zich!'
21.0h x 15.0br
R1/3320

22028
fotoalbum
Album van de ENCK
36.5h x 30.0br
FA0021

22029
foto, zwartwit
De ENCK
digitaal

22010
helm
van en gebruikt bij
H.V.O.
???
4779

22011
foto, zwartwit
Eerste paal
Machinefabriek Fontijne
A5 ook digitaal
Hi-844 (SA)

22012
troffel
Ter her. aan de 1e steenlegging machinefabriek
Fontijne
30.0h x 10.0br
6071

22030
foto, zwartwit
stand op expo 'De Rijn'
in de RAI
digitaal

22031
schilderij
Schilderij Sunlight
61.5h x 71.5br
S0598

22032
reclamekaart
reclame voor zeep
???
SV1918

22033
informatievel
Infovel in het Russisch
van Romi Vlaardingen
30.0h x 21.0br
DV1454

22034
aquarel
Spoorsingel met zicht op
Romi fabriek
55.0h x 63.0br
S0385

22016
pentekening
Vernieuwing tankpark
van de Romi
50.0h x 65.5br
S0386

22017
pentekening
Voortzetting van de vernieuwing van tankpark
van de Romi
51.0h x 35.5br
S0387

22035
foto's
Foto's van Romi fabriek
in bedrijf
niet digitaal
F13871

22036
fotoalbum
Album van de Romi
40.0h x 32.0br
FA0020

22037
fles
fles walvistraan
13.5h x 6.5ø
646

22038
fles
fles robbentraan
14.0h x 6.5br
1299

22039
fles
fles haringolie
14.0h x 6.5br
1301

22018
ets
Havenbedrijf
Vlaardingen-Oost'
21.0h x 27.0br
18427

22019
film
Havenbedrijf
VlaardingenOost/Vulcaanhaven
30.55 min
No 46a filmcat. (SA)
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THEMA 2.3
-----------------------------WONEN, LEVEN EN
WERKEN IN DE
DELTA

THEMA 2.3
-----------------------------WONEN, LEVEN EN
WERKEN IN DE
DELTA

22040
fles
fles menhadeolie
14.0h x 6.5br
1300

22041
model
model spoorwagen
'Nieuwe Matex'
5.0h x 3.5br x 11.5l
5822

22042
tas
Tas 'Matex Botlek, Goed
he?'
40.0h x 35.0br
7800

22043
reclameartikelen
artikelen m.b.t. de
Nieuwe Matex
???
DV0163

22044
schilderij
Kraan' in Vlaardingen
58.0h x 78.0br
S0551

23001
bokaal
t Welvaren van Holy
20.0h
9628

23002
schilderij
inrijhek Holy
???
S0563

23003
kan
Gevonden bij aanleg van
de wijk Holy in 1968
7.5h x 7.0ø
5789

23004
nazoeken
archeologische vondsten boerderijen bij aanleg Holy
???

22045
brochure
Brochure Lever's Zeep
22.3h x 14.0br
DV0411

22046
kist
kist met opdruk
'Sunlight Zeep'
17.0h x 64.5br x 33.5d
8250

22047
schilderij
'nieuwe tanks voor
Vopak'
44.0h x 81.0br
S0256

22048
film
Bezoek koninging juliana
aan Vlaardingen
No 3+5 filmcat. (SA)

xxx

23005
betimmering
Houten betimmering:
3 poortjes en zuiltjes
boerderij Middelhuyse
???
7541

23006
maquette
Holy Noord oostelijk
deel schaal 1:1000
150h x 100br
AW2008-123

23007
foto, zwartwit
opening Kolpabad
A4

23008
foto, zwartwit
60.000e inwoner geboren: Bertha Broekman
A5
Hi-33 (SA)

23009
foto, zwartwit
Bouw Holyziekenhuis
A5
Hi-637 (SA)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

23010
foto, sepia
1e Achtersteeg
???
T258(1) (SA)

23011
tekening
Zicht op de Grote Kerk
en 6e Nieuwlandsteeg
A4
S0575

23012
foto, zwartwit
10.000e woning na
W.O.II: bewoner steekt
sleutel in slot
5.0h x 10.0br
Hi-646 (SA)

23013
foto, zwartwit
10.000e naoorlogse
woning: foto exterieur
10.0h x 15.0br
Hi-1669 (SA)

23014
foto, zwartwit
10.000e naoorlogse
woning: pleintje waar
vlag wordt gehesen
5.0h x 10.0br
Hi-1672 (SA)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

23015
foto, zwartwit
1e paal warenhuis
Vroom & Dreesmann
A5
Hi-666 (SA)

23016
foto, kleur
Vroom & Dreesmann
bijna klaar/sloopfoto
centrum
A5

23017
foto, zwartwit
Winkelcentrum promenade in aanbouw
(Westwijk)
A4
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xxx

xxx

xxx

xxx

23024
foto, zwartwit
Vrouw die was ophangt
op haar nieuwe balkon in
Vlaardingen
digitaal
2.24.10.02/132-1343
(NA)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

23025
foto, zwartwit
Mr. Schuurkot opent
1e bejaardenflat
???

23026
schilderij
Kethelweg met oprukkende woningbouw
30.0h x 70.0br
18035 (JA)

23027
schilderij
Landschap langs de
Vld'se Vaart
40.0h x 80.0br
18000 (JA)

23028
foto, zwartwit
Interieur
Goudsbloemstraat
digitaal

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

23030
foto
1e paal Holy 1965
digitaal

23031
krantenartikel
Zo bereikte Vld de
75.000
60.0h x 40.0br

23032
schilderij
Sportpark Vijfsluizen
52.0h x 80.0br

23033
foto's
Fotoserie bouw Holy

23034
soepkom
Soepkom met logo
Holyziekenhuis
6.0h x 14.5br, ø 9.7
8011

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

23035
soepkombord
soepkombord met logo
Holyziekenhuis
2.5h, ø 15.2
8012

23036
puzzle
Holy- en
Vlietlandziekenhuis:
Ideeen krijgen vorm
37.0br x 5.0d x 26l
9401

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
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THEMA 2.4
-----------------------------OP DE HELLING:
VAN GRIJS NAAR
GROEN

xxx

24001
mombakkes
Masker gebruikt bij
demonstratie
66.0h x 43.0br x 43.0ø
9656

24005
foto, zwartwit
Brand Chloride (meerdere foto's)
10.0h x 15.0br
Hi-2766 (SA)

24006
foto, zwartwit
Foto van de luchtvervuiling met schoorstenen
van de ENCK
A5

24010
tekening
Tekening, inkt en sepia
'opspuiten Broekpolder
50.0h x 65.0br
S0362

24011
ets
Ets, aquatint
'Luchtwegen': protest
tegen de luchtvervuiling
20.0h x 18.7br
P0357

24015
foto, zwartwit
Protest MiddenDelflandpark. Koe met
spandoek 'waar moet ik
nu eten'
A4
Hi-2065 (SA)

24016
foto, kleur
Planten bomen Volksbos
'Groeiend Verzet'
A4
hi-4577 (SA)

24003
affiche
affiche protest tegen
ENCK
???

24004
foto, zwartwit
Stankprotest (meerdere
foto's)
A4
Hi1661/1662/1664/1665/
1668/1773/2447 (SA)

24020
print, kleur
Blankenburgtunnel
???

24021
affiche
Wijkverbetering'
???

24022
foto, zwartwit
Protestactie Van Leyden
Gaelstraat
A5
Hi-1260 (SA)

24023
foto, zwartwit
Protest aanleg
Heusdenslaan (meerdere foto's)
A5
Hi-1478/1482/1486 (SA)

24024
foto, zwartwit
Instelling nachtelijk rijverbod vrachtwagens
A5
Hi-1278

24008
foto, zwartwit
Jaartal 700 d.m.v. De cijfer 7 en twee doodshoofden op muur
geverfd
A5

24009
kaartje
Tentoonstellingskaartje
openings- en oprich.
Expo VL65
???

24025
foto, zwartwit
Protest tegen bomen
kappen
A4
Hi-2559 (SA)

24026
foto, zwartwit
Oliebol van de maand
(Bas Goudriaan)
A4
Hi1914 (SA)

24027
foto, zwartwit
Inspraak is geen
Dictaat'. Inspraak
Verkeerscirc.plan
A4
Hi-02062 (SA)

24028
foto, kleur
Protest
Verkeerscirculatieplan
(VCP)
10.0h x 15.0br
Hii-2563 (SA)

24030
foto, zwartwit
Kernwapenvrije
Gemeente
A4
Hi-2240 (SA)

24012
ets
De leden van de kunstenaarsgroep 'VL65'
16.5h x 64.5br
P0362

24013
aquarel
Koolzaadveld in de
Broekpolder
33.0h x 27.0br
18343 (JA)

24014
foto, zwartwit
Protest: afgraven gifgrond (enigzins ludiek)
A4
Hi-2063 (SA)

24031
foto, zwartwit
Opening ijsbaan
Broekpolder
A4
Hi-622 (SA)

24032
schilderij
Pijp aan de horizon

24033
affiche
Wijkverbetering

24017
foto, zwartwit
Graffiti '700' met 2 schedels
A4
ook digitaal

24018
film
Fragmenten uit o.a.
Journaal over de
Lickebaert
digitaal

24019
pentekening
Overwinningspicknick in
de Lickebaert'
28.5h x 20.5br
18248 (JA)

24002
foto, zwartwit
Droppert met masker bij
de demonstratie
digitaal
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THEMA 2.5
-----------------------------VLAARDINGEN EN
VERDER

25001
film
Wandeling door
Vlaardingen
2.32 min
No 85 filmcat. (SA)

25002
film
Zappen in Vld: interview
over stadsdebat met
een ambtenaar
30 min
No 91 filmcat. (SA)

25004
foto, kleur
Opening bloementrappen
???

25005
foto, zwartwit
Start nieuwbouw centrum nabij Weeshuis
A4
Hi3308 (SA)

25006
affiche
Voorkomen sloop
Weeshuis
???

25007
foto, zwartwit
Nieuwbouw Landstraat
A4
Hi-3203 (SA)

25008
film
Thuishaven Buizengat.
Presentatie
Buizengatproject
7 min
No 160 filmcat. (SA)

25009
film
Bevat fragment sloop
Kolpabad
2.55,6l
No 155 filmcat. (SA)

25010
maquette
Maquette vernieuwing
Liesveld met hoogbouw
121h x 46 x 27h
(nieuwe maat)
09674 AW2008-116

25012
aquarel
Afbraak flat t.b.v.
Nieuwbouw
53.5h x 71.0br
S0408

25013
aquarel
Zuidbuurt 30
51.0h x 66.0br
S0584

25014
foto
Start renovatie VOP

251001
foto, zwartwit
Twee foto's van Turkse
kuiper bij Betz & Van
Heyst
10.0h x 15.0br

251002
foto, zwartwit
Einde Ramadan
A4
Hi4146 (SA)

251003
affiche
Solidariteitsdag
Palestijnse volk
60.0h x 42.0br

251004
foto, zwartwit
Turkse commissie-verkiezingen, Vlaardingen
???

251005
foto, zwartwit
Opening Palestijns ontmoetingscentrum
A4
Hi-2113 (SA)

251006
foto, zwartwit
Opening moskee
Emmastraat
A4

xxx

252001
mal
Gipsen mal voor legpenning
17.0h x 12.8br
7671

252002
beeldje
Klein beeldje
Geuzenmonument
25h x 10br

252003
legpenning
legpenning
Geuzenmonument
???

252004
foto's, kleur
foto's onthulling
Geuzenmonument
???

252005
envelop
m.b.t. onthulling
Geuzenmonument met
afbeelding plechtigheid
10h x 19br
DV0843

252006
penning
Bevrijdingstocht Arij Kop
1901-1941
9d x ø 3,2
8294

253001
foto, zwartwit
Tentoonstelling in leeg
Kolpabad, 1997
A4
Hi-2899 (SA)

253002
catalogus
Paletmanifestatie,
Zomerterras, Vrije
Academie?, Pomona

xxx

xxx

25003
film
Het Terras op Toernee
(promotocht over stadsdebat)
4.10 min
No 95 filmcat. (SA)

25011
maquette
Voorstel bloementrappen
150h x 100br

xxx
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Vertellingen
Vlaardingen Vooruit!
AV06 AV-productie 24”

De nieuwbouwwijk
AV04 AV-productie 47”

Deel van de film Vlaardingen en de
Vooruitgang (Polygoon) over de verandering
van het wonen in de stad.

Geest van vernieuwing

AV07 AV-productie 24”

Van grijs naar
groen

Vlaardingen speelde een voortrekkersrol in de
wederopbouw van Nederland na de oorlog. Dat
die wederopbouw niet een wederopbouw van
het oude behelsde, maar een nieuwe inrichting
van het land, was met name in Vlaardingen
(gelegen in de dynamische delta) vanaf het
begin duidelijk.

Bestaat uit een vertelling
door historicus Klaas
Kornaat, eventueel afgewisseld met beelden uit de collectie (posters).

AV08 Diverse filmpjes in kiosk (K07)

Vlaardingen en verder
Palet Vlaardingen: korte filmpjes geven meningen,
terugblikken, vooruitzichten, plannen, zorgen en
traditie voor Vlaardingen weer.
4 min.

4 min.

4 min.
AV05 AV-productie 24”

Stad met zeehaven
?x

Deel van de film Vlaardingen en de
Vooruitgang (Polygoon) over de verandering
van stad en werk.

enquette in kiosk (K08)

Uw mening
Korte enquette voor bezoekers met betrekking
tot de ontwikkeling van Vlaardingen

ja
4 min.

nee

geen
mening
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3-d
Vlaardingen Vooruit!

RAL 1020
Olivegelb
Geest van
vernieuwing

RAL 7031
Blaugrau
Stad met
zeehaven

RAL 7032
Kieselgrau
Wonen in
de delta

RAL 6021
Blaßgrün
Milieu

RAL 6034
Pasteltürkis
Voor- of
achteruit
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Plattegrond
Vlaardingen vooruit!

2.1 Geest van vernieuwing

2.2 Stad met zeehaven

2.3 De nieuwbouwwijk

2.4 Van grijs naar groen

2.5 Vlaardingen en verder

V07
V12

K05

K07

AV07

W 3.C

K06

W 4.B

2.6 Uw mening

W 3.B

W 5.A

W 2.B

W 4.A

W 1.B

V08

V11

AV05

V04

K04

AV04

K03

W 1.C

W 1.A

W 3.A

AV03

W 2.A

W 2.C

V06

W 5..C

V09

W 4..C

V10

AV06

V05

K08

W 5.B

7.1 Wisselex

K16
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Scheidingswand
Vlaardingen vooruit!

doek 225 x 150

doek 225 x 225

doek 225 x 225

plaat 1x (150 x 150) 1 x (75x150)

DOORGANG

doek 225 x 150

doek / smartframe: 225 x 300

75

21029

80

81
225

2.1: Geest van vernieuwing K03

Vlaardingen groeide na W.O.II snel.
Vlaardingen zag kans in het gat te
springen dat was ontstaan in de
jaren na het bombardement in
Rotterdam. Er was grote woningnood. Gezien de verwachte ontwikkeling van Vlaardingen (groeiende industrie) was het noodzaak
veel woningen te bouwen. De
bouwcontingenten waren krap en
niet in overeenstemming met de
plannen van Vlaardingen.
Wethouder Teun de Bruijn regelde
extra woningcontingenten door
gebruik te maken van systeembouw en duplexwoningen.
Vlaardingen moest een uitstraling
krijgen die paste bij de stad die
burgemeester Jan Heusdens voor
ogen had.

240

Vlaardingen Vooruit!

21040 21032
21034

21035

21003

21061
21009

21004

21037

21060 (opengeslagen)

21046
21047

21036

21031

21033 (10l)

V04 Een burgemeester met ambitie
? objecten

21063

Collage op voorkant
Wand 1.A of in CMS:
21010 (schilderij)
Digitaal:
2001, 21002, 21005,
21006, 21045
Film:
21030, 21038, 21043,
21044,
Collage op achterkant
Wand 1.A of in CMS:
Digitaal:
21058 (film), 21059

21027

21064
21026 (9,5d)

Wand 1.A AV04

V06 Liesveld
? objecten

doek / smartframe: 225 x 300

21048

21049

75

21051

21050

21016

Collage op Wand 1.B
of in CMS:
Digitaal;
21019, 21022-21025,
21028,
21020 (film)
21029 (schilderij)

21011

21053

21056
21054 (2,5h)

21055 (4h)

21017

21057

21018

21052

V05 Goed op weg
? objecten

V06 Vondsten in Westwijk
? objecten

B-tekst
GEEST VAN VERNIEUWING
Vlaardingen verandert na de Tweede
Wereldoorlog ingrijpend van karakter.
Niet omdat in de stad veel verwoest is:
de materiële schade van de oorlog valt
in Vlaardingen mee. De neergang van
de visserij en aanverwante bedrijvigheid valt samen met de opkomst van
een zeer snel groeiende industrie. Dat
is wat de stad bezielt met een geest
van vernieuwing. Nieuwe woonwijken,
winkelcentra, recreatiegebieden, sportfaciliteiten en industrieterreinen veranderen de stad voorgoed. Tussen 1947
en 1970 krijgt Vlaardingen de contouren die het grotendeels nog heeft. In
deze periode van wederopbouw in
Nederland heeft Vlaardingen het zo
goed voor elkaar, dat heel Nederland
naar Vlaardingen kijkt als voorbeeld
van hoe het moet.

AV04
Geest van vernieuwing
Centraal bestaat dit onderdeel uit
materiaal van Jan Heusdens, historisch
filmmateriaal.
Hoofdboodschap: Vlaardingen speelde
een voortrekkersrol in de wederopbouw
van Nederland na de oorlog. Dat die
wederopbouw niet een wederopbouw van
het oude behelsde, maar een nieuwe
inrichting van het land, was met name in
Vlaardingen (gelegen in de dynamische
delta) vanaf het begin duidelijk.
Burgemeesters bepaalden in die tijd in
Den Haag hoeveel stenen (letterlijk), beton
en geld hun stad kreeg; Heusdens slaagde
er als geen ander in voor Vlaardingen vele
mogelijkheden te benutten en verkrijgen
en zag ook in, dat bijvoorbeeld de komst
van de Benelux-tunnel voor Vlaardingen
belangrijk was. Heusdens was oude stijl:
hij was de burgemeester, hij wist wat
goed was. Kleurrijk figuur!!
[script: Klaas Kornaat, stem/verteller:
acteur/presentator/polygoon stem?] Hij
heeft waarschijnlijk ook suggesties voor
archiefmateriaal.
3 min.

21029

Wand 1.B

25071
25066
25068
25065

25069
25072

plaat 75 x 150
25067

V07 Vlaardingen 700 jaar
? objecten
in CMS:
25070 (film), 25073

Collage op Wand 1.C
of in CMS:
Kaarten:
21007,21008
21012 (maquette)
21015 (schilderij)
Digitaal:
21013,21014

NB:
Afhankelijk van de objecten
kan V06 gevuld worden met
inhoud over ‘Liesveld’ of
‘Vondsten in Westwijk’.
Dan plaatsen bij wand 1.B of
wand 1.C
Wand 1.C

plaat 150 x 150
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83
plaat 75x75
met

2.2 Stad met zeehaven K04
Vlaardingen Vooruit!
Collage op Wand 2.A
of in CMS:
22001 (schilderij),
22019 (film)
22048 (film)

22033

22035

225

22004 lengte 16,8

22024

22036 (open)

Romi
22041 (3,5br)

22029
22025

22005
22006

doek 225 x 150

Stad
met
zeehaven
Vlaardingen groeide na W.O.II snel.
Vlaardingen zag kans in het gat te springen dat was ontstaan in de jaren na het
bombardement in Rotterdam. Er was
grote woningnood. Gezien de verwachte
ontwikkeling van Vlaardingen (groeiende
industrie) was het noodzaak veel woningen te bouwen. De bouwcontingenten
waren krap en niet in overeenstemming
met de plannen van Vlaardingen.
Wethouder Teun de Bruijn regelde extra
woningcontingenten door gebruik te
maken van systeembouw en duplexwoningen. Vlaardingen moest een uitstraling krijgen die paste bij de stad die burgemeester Jan Heusdens voor ogen had.

22021

Deltahotel / recreeren

22030
22027

22028 (open)

22043

ENCK

22042

MATEX

Wand 2.A AV05

V08 Een bloeiend bedrijfsleven
? objecten
in CMS: 22048 (film)

plaat 1 x (150x150) en 1 x (75x150)

doek 225 x 150

22010

22033

22024

Collage op Wand 2.B
of in CMS:
Digitaal:
22020, 22026
22003 (aquarel)
22022 (gouache)
22044 (schilderij)

22008

22035

22009

H.V.O.

collage schilderijen

22023

22036 (open)

AV05
Stad met zeehaven
Deel van de film Vlaardingen en de
Vooruitgang (Polygoon)
5 min

B-tekst
STAD MET ZEEHAVEN
De zeehaven van Vlaardingen verandert na de Tweede Wereldoorlog van
karakter. Al voor de oorlog is de haven
in grootte de derde haven van
Nederland. Maar waar voor de oorlog
de visserij de belangrijkste activiteit
was, wordt handel en industrie in de
jaren erna steeds belangrijker. Achter
Rotterdam en Amsterdam worden in
Vlaardingen miljoenen tonnen aan goederen verwerkt in de havengebieden.
De voor de oorlog al gevestigde industrieën breiden zich in de jaren erna snel
uit. Voorbeelden zijn de Bataafse
Petroleum Maatschappij, Havenbedrijf
‘Vlaardingen-Oost’, de E.N.C.K.
Superfosfaat fabriek, de Nieuwe Matex
tankopslag van eetbare oliën en vetten
en Lever’s Zeep. Daarentegen zijn
steeds minder mensen werkzaam op
visserschepen, in de lijnbaan of in de
kuiperijen.

22002 (maquette)
in sokkelvitrine

22046 (33,5br)

Romi
2203722038 2203922040

22041 (3,5br)

22025

Wand 2.B

22045
22032

Unilever
plaat 1 x (150x150)
22011

22043
22042

MATEX

print 150 x

22012

22007 br1,5

Fontijne
Van Ommeren

22010

22008
22009

H.V.O.
22023

V09 Een bloeiend
bedrijfsleven
? objecten

V10 Een bloeiend
bedrijfsleven
? objecten

22046 (33,5br)

2203722038 2203922040

22045
22032

Unilever
22011
22007 br1,5

22012

Fontijne
Van Ommeren

Wand 2.C

Collage op Wand 2.C
of in CMS:
Digitaal:
22027
22016, 22017 (pentek.)
22018 (ets)
22031 (schilderij)
22034 (aquarel)
22047 (schilderij)
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2.3 De nieuwbouwwijk K05
Vlaardingen Vooruit! 1:40

23035

23034

23003

Wonen
in de delta

225

23004

Collage op Wand 3.A
of in CMS:
Digitaal:
23007-23017, 23024,
23025, 23028
23011 (tekening)
23026 (schilderij)
23027 (schilderij)
23031 ( krantenartikel)
23032 (schilderij)

23005

plaat 1 x (75x75)
met scherm

doek 225 x 150

Vlaardingen groeide na W.O.II snel.
Vlaardingen zag kans in het gat te springen dat was ontstaan in de jaren na het
bombardement in Rotterdam. Er was
grote woningnood. Gezien de verwachte
ontwikkeling van Vlaardingen (groeiende
industrie) was het noodzaak veel woningen te bouwen. De bouwcontingenten
waren krap en niet in overeenstemming
met de plannen van Vlaardingen.
Wethouder Teun de Bruijn regelde extra
woningcontingenten door gebruik te
maken van systeembouw en duplexwoningen. Vlaardingen moest een uitstraling krijgen die paste bij de stad die burgemeester Jan Heusdens voor ogen had.

collage bouwen van
woonwijken
23036 (5 hoog)

Wand 3.A AV06

V11 De trek naat holy
? objecten

doek 225 x 225

Wand 3.B
B-tekst
DE NIEUWBOUWWIJK
Er is in Nederland na 1945 een schrijnend tekort aan woonruimte. Dat geldt
zeker voor de snel groeiende industriestad Vlaardingen. De Nederlandse overheid stimuleert het bouwen van woningen op allerlei manieren. Omdat er een
tekort is aan goed geschoolde arbeiders, grondstoffen en bouwmaterialen,
stelt de regering per regio grenzen aan
de hoeveelheid woningen die mochten
worden gebouwd. Om de vaart erin te
houden wordt systeembouw toegepast. Deels vooraf in de fabriek gemonteerde delen worden later tot woning
gemonteerd. Een nieuwigheid!
Gemeenten met bedrijven binnen de
stadsgrenzen mogen na toestemming
en met subsidie van de regering extra
woningen bouwen. Burgemeester
Heusdens is zo handig om zelfs voor
bedrijven op Rotterdams grondgebied
toestemming te krijgen in Vlaardingen
woningen te laten bouwen. Dat krijgt
hij voor elkaar bij bijvoorbeeld de BPM
en de Calltex. Hiervoor worden flats
gebouwd aan het Mendelsohnplein en
woningen aan de Parallelweg.

AV06
Wonen in de delta
Deel van de film Vlaardingen en de
Vooruitgang (Polygoon)
5 min

2 platen (150 x 150)

23001
bokaal
speciale vitrine

Collage op Wand 3.C
of in CMS:
Digitaal:
23030, 23033
23002 (schilderij)
23006 (maquette)
in sokkelvitrine

Wand 3.C
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plaat 2 x (150x150) en 2 x (75x150)

2.4 Van grijs naar groen K06
Vlaardingen Vooruit!

Van grijs
naar groen

Collage op Wand 4.A
of in CMS:
zie overzicht hiernaast
24002

24004

24003

24005

24006

Plus tijdlijn onderaan

24001
mombakkes
speciale vitrine

225

24001 43 diameter

Vlaardingen groeide na W.O.II snel.
Vlaardingen zag kans in het gat te springen dat was ontstaan in de jaren na het
bombardement in Rotterdam. Er was
grote woningnood. Gezien de verwachte
ontwikkeling van Vlaardingen (groeiende
industrie) was het noodzaak veel woningen te bouwen. De bouwcontingenten
waren krap en niet in overeenstemming
met de plannen van Vlaardingen.
Wethouder Teun de Bruijn regelde extra
woningcontingenten door gebruik te
maken van systeembouw en duplexwoningen. Vlaardingen moest een uitstraling krijgen die paste bij de stad die burgemeester Jan Heusdens voor ogen had.

24008

24009

24010

24011

FILM

Wand 4.A

24012
24014

24015

24016

24017

24018

doek 225 x 225

24021

24020

24026

24030

24027

24022

24023

24024

24025

24028

24032

24033

Voor collage op Wand
4.A of in CMS

Wand 4.B
B-tekst
VAN GRIJS NAAR GROEN
Welvaart en economische groei heeft
een prijs. De vervuiling in en om
Vlaardingen neemt in de loop van de
jaren ernstig toe. Op sommige dagen is
het niet raadzaam de witte was buiten
te hangen. Vlaardingen komt te boek te
staan als ‘stinkstad’. Het leefmilieu
komt onder druk. Inwoners roeren zich
en uitten hun ongenoegen. Kleine
milieu initiatieven groeien uit tot een
sterke milieubeweging. De discussie
die dit oproept verandert de rol van de
burger. Langzaam wordt de politiek
ervan doordrongen dat het niet verstandig is op eigen houtje te beslissen.
Inspraak en medezeggenschap van burgers wordt langzaam een geaccepteerd
verschijnsel, door iedereen gezien als
nodig om tot een gezonde leefomgeving te komen. Vlaardingen wordt zo in
relatief korte tijd een groene stad.

AV07
Op de helling
Bestaat uit een vertelling door historicus
Klaas Kornaat, eventueel afgewisseld met
beelden uit de collectie (posters). Klaas
vult zelf zijn verhaal inhoudelijk in.
3 min.

plaat 1 x (150x150 met scherm) en 1 x (150x75)
Collage op Wand 4.C
of in CMS:
24013 (aquarel)
24019 (pentekening)
24031 (digitaal?)
+
gebruikmaken van een
mix van foto’s, krantenberichten (eventueel
ook van wand 4.A)

Wand 4.C AV07
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2.5 Vlaardingen en verder K07

2.5 Uw mening K08

Vlaardingen Vooruit!

Vlaardingen Vooruit!

225

Vooruit of
achteruit?

252005

251001
251005

plaat 1 x (150x150)

Vlaardingen groeide na W.O.II snel.
Vlaardingen zag kans in het gat te springen dat was ontstaan in de jaren na het
bombardement in Rotterdam. Er was
grote woningnood. Gezien de verwachte
ontwikkeling van Vlaardingen (groeiende
industrie) was het noodzaak veel woningen te bouwen. De bouwcontingenten
waren krap en niet in overeenstemming
met de plannen van Vlaardingen.
Wethouder Teun de Bruijn regelde extra
woningcontingenten door gebruik te
maken van systeembouw en duplexwoningen. Vlaardingen moest een uitstraling krijgen die paste bij de stad die burgemeester Jan Heusdens voor ogen had.

252002
252001
253002

251004

251006

252004
251002

251003

252003

252006

253001

Wand 5.A AV08 Diverse filmpjes in kiosk (K07)
enquette in kiosk (K08) achter de wand

V12 Vlaardingen en verder
? objecten

doek 225 x 150

Wand 5.B
B-tekst
VLAARDINGEN EN VERDER
Vanaf de Tweede Wereldoorlog is nagedacht over de structuur van de stad, het
bouwen van wijken en aantrekken van
bedrijven. Maar er wordt niet altijd
rekening gehouden met de identiteit
van de stad. Vlaardingen is geen vissersstad meer. Maar wat is het karakter
van de stad dan wel?
In 1999 organiseert de gemeenteraad
een stadsdebat, om te onderzoeken
hoe plaatselijke organisaties en burgers denken over de toekomst van de
stad en de identiteit. Naar aanleiding
hiervan is een ‘Stadsvisie 2020’ opgesteld. Vlaardingen wil het verleden niet
los laten, maar tegelijkertijd ook vernieuwen. Is die vernieuwingsdrang het
nieuwe kenmerk van Vlaardingen? Wat
willen de burgers? Een werkstad? Een
groene stad? Een historische stad? Een
moderne stad? Een creatieve stad? Is
het wel reëel om het allemaal tegelijk
te willen?

AV08
Vlaardingen en verder
Bestaat enerzijds uit korte filmpjes van
mensen die reageren op de vraag onder
de noemer ‘De ideale stad’:
- Hoe denkt u dat Vlaardingen zich ontwikkelen zal, als stad?
- Hoe zou u willen / wensen / dromen dat
Vlaardingen zich ontwikkelen zal, als
stad?
personen:
• Sjaak Blom (centrum manager) /
• Gerard Hoogerwaard (monumenten
ambtenaar) /
• man-vrouw in de straat/
• Paul Smolders (Stichting Stadsherstel) /
• Remi Poppe (rustend SP oprichter en
activist)

NB:
K07
bestaat uit een link naar alle items uit
V012, aangevuld met de filmpjes onder
de noemer AV08.
K08
is een vraag naar de bezoeker toe.

plaat 1 x (150x150)
Collage op Wand 5.C
of in CMS:
Digitaal:
25004-25007, 25014
25012 (aquarel)
25013 (aquarel)
Film:
25001, 25002, 25003,
25008, 25009
25010 (maquette)
op sokkel,
25011 vervalt?

Wand 5.C

BROOD
UIT HET WATER

92

Brood
uit het water
FEEST! HOLLANDSE NIEUWE
STAD MET EEN MARITIEM KARAKTER
KANS EN KAPITAAL
NAAR ZEE!

93
Doelstelling
De bezoeker maakt kennis met Vlaardingen als voormalige
maritieme gemeenschap.
Hoofdboodschap
Vlaardingen stond bekend als de belangrijkste haringstad
van Nederland. Vlaardingen is eeuwenlang een maritieme
gemeenschap geweest van waaruit gevist werd op haring
en verse vis. Niet alleen visserij, maar ook koopvaardij was
een belangrijke maritieme activiteit die van betekenis was
voor Vlaardingen. Zowel de visserij als de koopvaardij is
sinds de 20e eeuw van geen betekenis meer. Wat overblijft
is een haven in de stad en daarbuiten van waaruit wel economische activiteiten worden ontplooid.
Bezoekerservaring
De bezoeker krijgt een beeld hoe Vlaardingen gebruik heeft
gemaakt van de gunstige ligging aan waterwegen en dit
heeft weten om te zetten in een lucratieve visserij en koopvaardij. Om de koppositie te krijgen en te houden, dien je
als stad wel te zorgen voor een goede infrastructuur zoals
havens.
De bezoeker maakt kennis met tal van historische personen
die een rol hebben gespeeld in de maritieme geschiedenis
van Vlaardingen. Zo wordt het beeld compleet en volledig;
vanuit alle lagen en perioden is een representant aanwezig.

Verdieping
Het onderwerp leent zich goed voor het aanbieden van
extra verdieping voor bezoekers die daar behoefte aan hebben. Aanbevolen wordt dit dan ook te doen. Extra verdieping kan worden eengeboden door middel van bijvoorbeeld touchscreens (vorm) of activities. Inhoud: bekijken
aanvullend beeldmateriaal, archivalia, gerelateerde objecten etc. Dit wordt per subthema zoveel mogelijk al uitgewerkt.

“Haring uit Vlaring”

WERKGROEP
Henk Brobbel
Amateurhistoricus

Eli van Toledo
Archeoloog
gemeente
Vlaardingen

Adri van Vliet
Maritiem
historicus

J.P. van de Voort
(visserij)historicus

Peter Zuydgeest
amateur-historicus

Alex Poldervaart
Conservator
Museum
Vlaardingen
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Personages
Brood uit het water
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Structuur

Verhaallijn

2.1 THEMA’S
1. Feest! Hollandse Nieuwe
2. Aan de kade
3. Kans en kapitaal
4. Naar zee!

De tentoonstelling is thematisch van opzet en behandelt de Vlaardingse
maritieme geschiedenis.

2.2 SUBTHEMA’S
1. Feest! Hollandse Nieuwe .
Vlaardingse tradities rondom de start
van het haringseizoen
2. Aan de kade. Vlaardingen,
stad met een maritiem karakter
1.1 De inrichting van de stad
1.2 De haven
3. Kans en kapitaal
3.1 Fijn! Wonen
3.2 De trek naar Holy
4. Naar zee!
2.1 De voorbereiding
2.2 Op zee
2.3 Vang die vis!

3.1 BEGINPUNT/INTRODUCTIE
1893: A. Hoogendijk Jz. publiceert zijn ‘De Grootvisscherij op de Noordzee’.
De Vlaardingse visserij beleefde een enorme bloeiperiode. Van hieruit wordt de
bezoeker mee terug de tijd ingenomen en maakt kennis met de ontwikkeling van
Vlaardingen als handels-,visserij- en koopvaardijstad.
3.2 EINDPUNT EN AFLOOP
De Vlaardingse visserij eindigde in 1992: het laatste Vlaardingse vissersschip de
VL70 Astrid werd verkocht. Een tweede belangrijke datum is de beëindiging van de
werkzaamheden van haringverwerkingsbedrijf Warmelo & van der Drift in april
2012. De koopvaardij eindigde 1998: de coaster Flardinga van Scheepvaartbedrijf
Doorduin werd verkocht.
Afloop: het verhaal heeft een kleine uitloop tot aan de huidige dag. Immers, de
Vulcaanhaven is een actieve haven. Vlaardingen verdient nog steeds brood aan het
water zij het niet in zeer actieve vorm zoals voorheen. In plaats van visserijschepen
zijn in de Oude Haven voornamelijk pleziervaartuigen te vinden. In de
Vulcaanhaven is DFDS Seaways verantwoordelijk voor het vervoer van onder
ondere containers naar bijvoorbeeld Engeland.
3.3 HOOFDROLSPELERS
Adrien Eugène Maas
Ary Hoogendijk Jzn.
Levi van Gelderen
Van Harwegen en Den Breems
Warmelo & Van der Drift
De zeeman: werkzaam op de visserij en/of de koopvaardij:
- Visserij: Jacob van der Wint (18e eeuw), Adrianus Storm (19e eeuw),
Arie van Roon (20e eeuw).
- Koopvaardij: Jacob Maertensz. Suijker (17e eeuw), Gerrit Metzon (vroeg 19e
eeuw), Van Gelderen (19e eeuw), Jan Pet (20e eeuw)
- Admiraliteit: Gerard Callenburgh (1642-1722)
- De avonturier: Bertus Zijdenbos
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Hoofdstuk 4 Uitwerking verhaallijn en thema’s

INTRODUCTIE
De bezoeker wordt welkom geheten
door Ary Hoogendijk Jzn., een succesvol reder en auteur van het net verschenen boek ‘De Grootvisscherij op de
Noordzee’(1893). Trots verhaalt hij van
de rijke geschiedenis van Vlaardingen
en hoe belangrijk de visserij voor de
stad is. Het is Vlaardingen niet allemaal
aan komen waaien. De gunstige ligging
aan de rivier maakte het mogelijk het
water te gebruiken voor handels- en
visserijdoeleinden. En dat is precies
waar Vlaardingers al sinds de 14e eeuw
gebruik van maken.
THEMA 1
Feest! Hollandse Nieuwe
Vlaardingse tradities rondom de start van
het haringseizoen
Niets was zo belangrijk als de start van het
haringseizoen. Eeuwenlang was haring
immers een seizoensprodukt. De
Vlaardingse gemeenschap voer wel bij
een goed haringseizoen. Een goede
vangst betekende een hoge opbrengst en
dus welvaart voor de stad. De feesten die
gepaard gingen met het vertrek van de
vloot en de aankomst van de eerste vaatjes haring staan in dit thema centraal.
Haring was immers het produkt waar in
lange perioden in de geschiedenis de kurk
op dreef: ‘haring uit vlaring’.

THEMA 2
Aan de kade. Vlaardingen: een stad met
een maritiem karakter
1.1
De inrichting van de stad
In Vlaardingen bevonden zich droge en
natte kuiperijen, scheepswerven, taanderijen, lijnbanen, hoek- en sneumakerijen,
blokmakerijen, pakhuizen, haring- en vishandels.
Werken in deze nevenbedrijven was zwaar
en soms gevaarlijk. De bedrijfjes bevonden zich in de buurt van de havens en daarbuiten. Achter de scheepswerven stonden
woonhuizen. Er was geen sprake van
grootschalige ‘bedrijventerreinen’ buiten
de bebouwde kom.
Gebouwen die herinneren/verwijzen naar
de visserij: de visbank, pakhuizen, villa’s
van reders.
1.2
Infrastructuur
De haven was en is van voortdurende zorg
voor de lokale overheid. Het dichtslibben
van de haven was een probleem. In de
jaren 1633-1640 werd de haven dan ook
verlengd en de spuimogelijkheden vergroot. In 1660 legt men het Prikkenwater
aan. Er was dus sprake van een bloeiende
beugvisserij.

INTRODUCTIE NAAR THEMA 3
Aan het woord komt Adrien Eugène
Maas. Deze visionair uit Scheveningen
zorgt voor een revolutie in het visserijbedrijf door een nieuw scheepstype te
introduceren en gebruik te maken van
netten van een ander materiaal. Dat
kon doordat in 1857 een nieuwe
Visserijwet was geïntroduceerd. De
visserij was toe aan vernieuwing .
Vlaardingen zou er de vruchten van
plukken en de belangrijkste haringvisserijstad van Nederland worden.
THEMA 3
Kans en kapitaal
In dit thema wordt aandacht gegeven aan
de (vroege) geschiedenis wat betreft de
handelsvaart (koopvaardij) en de visserij
als opmaat naar de Gouden Eeuwen (18e
-eeuw, 19e -eeuw en de eerste helft van
de 20e -eeuw). Technische vernieuwingen
komen ook in dit thema aan de orde. Dit
door middel van een aantal personen die
deze ontwikkelingen personificeren. Zij
vormen samen met de mannen van de zee
een verband/verbond die het mogelijk
maakte koopvaardij en visserij in
Vlaardingen te bedrijven.
Deze personen zijn Adrien Eugène Maas
(visserijvernieuwer), Van Harwegen en
Den Breems (koopvaardijreders), Levi van
Gelderen (visserijreder) van de Visscherij
Maatschappij Vlaardingen, later
Kwakkelstein, Jacobus Hoogendijk en
nazaten (visserij & koopvaardij), Warmelo
& Van der Drift (de laatste ‘ouderwetse’
haringhandelaren beëindigden in 2012 de
werkzaamheden) en Joost Pot (reder).

INTRODUCTIE NAAR THEMA 4
‘Er kwam meer water naar binnen en
toen sloeg de schuit helemaal over de
kop. Wij zaten allemaal nog in de jol en
gingen mee naar de diepte. Ik voelde
dat we onder de boot zaten want we
zogen naar beneden toe. Toen ik weer
bovenkwam kon ik een stuk van het
luik grijpen en heb me daaraan vastgehouden. Nog even zag ik vader maar
kon niet meer’
Afhouder Dirk Penning, in 1926 14 jaar,
weet het vege lijf te redden als het vissersschip , de VL46 Copernicus, waarop
hij werkt in noodweer zinkt. Zijn vader
schipper Dirk Penning en 13 anderen overlijden.
1926 was een rampjaar. In totaal zonken
drie Vlaardingse schepen en twee
Katwijkse schepen. Van de opvarenden
werden er maar een paar gered.
THEMA 4
Naar zee!

Schip en bemanning vertrekt niet zonder
enige voorbereiding naar zee. Op zee was
men afhankelijk van goed weer en stevige
wind (zeilvaart). Oorlogen en kapers vormden eeuwenlang een gevaar. Ongelukken
op zee konden zich voordoen als gevolg
van zwaar weer of slecht stuurmanschap.
4.1
De voorbereiding
Navigatiemiddelen gingen mee, de waterschout maakte de monsterrol op en vanaf
1881 gingen monsterboekjes (zakboekjes)
mee. De schipper kocht een ‘naamlijst’
waar hij zijn vangsten in kon noteren. De
zeeman zorgde zelf voor kleding, versnaperingen en nam als het moment van vertrek gekomen was afscheid van zijn vrouw
en familie. Het zou lange tijd duren voordat
ze elkaar weer zouden zien. De achterblijvers konden vanaf dat moment alleen
maar hopen op een veilige terugkeer.
Verdieping
• Fragmenten uit de
‘Noordzeevisscherijfilm’ van Polygoon,
1921-1922
• Caroussel van monsterboekjes van
Vlaardingse vissers
4.2
Op zee
INTRODUCTIE NAAR 4.2
Jacob van der Wint, stuurman op de
hoeker De Roode Roos, zit al een poosje werkloos thuis. In de koude decembermaand van 1780 was hij uitgevaren
om de vissersvloot van Vlaardingen en
Maassluis te waarschuwen dat de
Vierde Engelse Oorlog was uitgebroken. Hij werd geëerd met een bokaal en
penning en redde menig visser van een
ongewisse toekomst. Maar ja ... nu lag
het visserijbedrijf stil, de inkomsten
bleven uit en zijn geldbuidel was bijna
leeg.
Koopvaardij- en visserijschepen waren een
interessant doelwit voor de vijand. De
schepen, bemanning en lading vormden
immers kapitaal. Kaapvaart was eeuwenlang een probleem. In de moderne oorlogvoering op zee waren mijnen de belangrijkste veroorzakers van het vergaan van
schepen. Bescherming van de vloot was
dan ook nodig.
In de Vlaardingse geschiedenis zijn tal van
voorbeelden te vinden van zeelieden die
direct te maken kregen met de gevaren
van de zee.
- Kaping van de Anna in 1780 (visserij):
schip en bemanning gekaapt door de
Engelsen en naar Harwich gebracht
- Gerrit Metzon (koopvaardij): wordt in
1814 gekaapt en was als christenslaaf 2
jaar en 7 maanden in Algiers
- Vergaan van de VL202 Eendracht I
in 1918

Verdieping
• Gerrit Metzon (beelden uit de serie
‘Slavernij’, 2013)
• Ontploffing VL103 Voorbode op 20 april
1944 (is film van gemaakt, 2014)
• Caroussel van afbeeldingen die een relatie hebben met vergane schepen: boekjes, foto’s, affiches, geldinzamelingsacties
4.3
Vang die vis
Vissers waren naast zeeman ook
ambachtsman. Zij voeren niet van A naar B
(vooraf opgestelde koers naar een handelsstad) met lading, maar moesten hun
‘lading’ eerst zelf vergaren. Zij verbleven
dan ook lange tijd op zee om gedurende
die periode zoveel mogelijk haring (of vis)
te vangen. Aan boord was dan ook een
duidelijke bedrijfsvoering en ieder bemanningslid had een duidelijke taak. De komst
van allerlei technische vernieuwingen vergemakkelijkten het werk enigzins en verhoogden de productiviteit.
Het was zwaar en vuil werk. De werkdagen waren lang en aan boord was weinig
tijd voor ontspanning. Veel haringvissers
hadden last van typische ‘beroepsziekten’.
Verdieping
• Fragmenten uit de
‘Noordzeevisscherijfilm’ van Polygoon,
1921-1922
• Vangtechnieken: link naar Vis in Zicht
De volgende personen spelen in dit vierde
thema een rol
- Jacob Maertensz. Suijker (17e -eeuwse
zeeman op de koopvaardij)
- Adrianus Storm ‘uit het leven van een
zeeman’, 1857. (Storm overleed in
1895).
- Arie van Roon: voer vanaf 1898 tot na
W.O II op de visserij en zee. Geeft de
20e -eeuwse Vlaardingse zeeman weer.
- Jan Pet (20e -eeuw, maakte carrière bij
de koopvaardij)
Een bijzondere plaats wordt gereserveerd
voor avonturier Bertus Zijdenbos die als
eerste Nederlandse solozeiler de wereld
rond voer.
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Hoofdstuk 4 Uitwerking verhaallijn en thema’s

Thema 1
Vlaardingen ontwikkelt zich als een
stad met een maritiem karakter
Achtergrond
De ligging aan de rivier, vlakbij de zee, was
essentieel voor de ontwikkeling van
Vlaardingen. Het water bood gelegenheid
om te vissen, om goederen te vervoeren
voor derden of om zelf handel te drijven.
Infrastructuur om scheepvaart mogelijk te
maken is belangrijk. De ontwikkeling van
de infrastructuur (uitbreiding havens en
spoorwegnet) biedt ook kansen voor de
industrie. Deze ‘wint’ het in de 20e -eeuw
uiteindelijk van de visserij.
Vlaardingen was een stad die ingericht
was op de maritieme activiteiten van haar
inwoners. Immers een schip moet kunnen
uitvaren en daar waren tal van aan de visserij en koopvaardij gelieerde bedrijven
voor nodig. Er moest proviand en bemanning mee aan boord.
Voor veel jongens was het vanzelfsprekend dat ze hun vader en grootvader zouden opvolgen als visser , kuiper of anderszins. (jonge) Vrouwen vonden werk als
nettenboetsters of als speetster.
De VOC en/of de marine waren ook instellingen waar Vlaardingers werkzaam
waren.
Bij het verschijnen van ‘De Grootvisscherij
op de Noordzee’ van A. Hoogendijk in
1893 werd sinds 1884 gesproken over de
aanleg van een nieuwe vissershaven. Een
nieuwe vissershaven was nodig gezien de
capaciteitsproblemen aan de Oude Haven;
er was behoefte aan meer opslag. Met
het oog op de komst van een spoorlijn was
een nieuwe haven wenselijk. De verwezenlijking van de plannen zou nog tien jaar
duren.
Veel Scheveningse schepen havenden,
vanwege het ontbreken van een eigen
haven in Scheveningen, in Vlaardingen. In
de nieuwe haven moesten 200 schepen
een plaats kunnen vinden.
1887 en 1920-1923: aanleg van keersluizen ter verbetering van haveninfrastructuur
1889 gereedkomen draaibrug Oude Haven
(vervangen in 1925 en 1959)
In 1908 verscheen een Gemeentelijke
Zeevishal op de hoek van de nieuwe brede
havenmond en de brede Koningin
Wilhelminahaven.
1922 aanleg van de Vulcaanhaven. In 2014
de grootste haven van Vlaardingen.
Schepen tot ruim 65.000 ton kunnen hier
liggen.
1872: ingebruikneming van de Nieuwe
Waterweg
De Nieuwe Waterweg in 1872 was
belangrijk voor de ontwikkeling van het

Rotterdamse havengebied en had invloed
op Vlaardingen. Verbinding met de zee.
17 augustus 1891: binnenkomst eerste
trein (stoomtramlocomotiefje) in
Vlaardingen. Spoor ook direct in gebruik
als goederenvervoer.
Thema 2
Naar zee!
Een groot deel van de Vlaardingse mannelijke beroepsbevolking was een groot deel
van het jaar op zee. Ze waren werkzaam in
de haringvisserij, wintervisserij of op de
koopvaardij. Sommige Vlaardingse jongens en mannen vonden werk op de VOC
op bij de marine. De vrouwen bleven achter en hielden het huishouden en gezin
draaiende.
Een aspect waar zeelieden weinig invloed
op hadden en hebben zijn weersomstandigheden op zee. Menig schip is door
zwaar stormweer in moeilijkheden
geraakt, gekapseisd of gezonken. In de
maritieme geschiedenis van Vlaardingen
zijn helaas veel voorbeelden bekend van
dramatische gebeurtenissen op zee waarbij zeelieden het leven lieten. Gezien de
omvang van de vissersvloot komen de
meeste ongevallen dan ook bij deze
beroepsgroep voor.
Ook zijn verhalen van heldhaftige reddingen bekend waarbij opvarenden van
Vlaardingse schepen werden gered of zelf
de rol van redder vervulden.
Als een oorlog uitbrak bestond het gevaar
genomen te worden door de vijand.
Kapers waren uit op schip, bemanning en
lading. In W.O. I en II en de jaren daarna
vormden zeemijnen een groot gevaar.
Menig schip ‘bleef’ op zee als gevolg van
een aanvaring met een mijn. Voor de
komst van moderne communicatiemiddelen wist een zeeman/visser niet altijd wat
zich aan de wal afspeelde.
Het uitbreken van een oorlog had direct
gevolgen voor de op zee verblijvende
vloot. Zowel koopvaardij- als vissersschepen waren een interessant doelwit voor
de vijand. Immers, de schepen en de
lading vertegenwoordigden kapitaal. In de
vroegmoderne tijd kwam daar nog het
gevaar van de kaapvaart bij.
In de 20e eeuw waren de twee wereldoorlogen van grote invloed op de Vlaardingse
visserij; de grootste maritieme bedrijfstak
van de stad. Met name de Eerste
Wereldoorlog was van grote invloed. De
Noordzee lag vol mijnen. Vlaardingse vissersschepen waren neutraal en dientengevolge ook als zodanig herkenbaar. Maar
neutraliteit betekende niet perse dat men
op zee ook veilig was.
De Vlaardingse zeeman Gerard Callenburg
schopt het tot admiraal en vocht mee met
Michiel de Ruyter op diens schip De Zeven
Provincien in de Slag bij Solebay.

Thema 3
Brood uit het water
In de 19e eeuw wint de visserij uiteindelijk
van de koopvaardij. Haring- en wintervisserij wordt de belangrijkste economische
activiteit van Vlaardingen. Tot aan de
komst van de nieuwe Visserijwet in 1857
viel in de koopvaardij meer te verdienen.
Dankzij de Visserijwet bloeit de visserij op;
het was het startsein voor een reeks van
vernieuwingen: nieuw scheepstype,
katoenen netten i.p.v. hennep, openbreken kaakmonopolie, scheepstechnische
ontwikkelingen. Vlaardingen ging een
periode van voorspoed tegemoet. De
nationale visserij kwam in een stroomversnelling en Vlaardingen deed gretig mee.
Op internationale visserijtentoonstellingen
liet Vlaardingen zien wat het op visserijgebied allemaal in huis had.
Thema 3
In de 19e eeuw raakt Vlaardingen in een
nieuwe Gouden Eeuw wat betreft de
haringvisserij. Dankzij de liberale wetgeving is er ruimte voor innovaties. Die vinden dan ook plaats. De visserij maakt een
grote sprong. Technische vernieuwingen
spelen daarin een rol. Vlaardingen profileert zich in binnen-en buitenland als
belangrijkste haringstad van Nederland.
In voorgaande eeuwen kende Vlaardingen
perioden van bloei op het gebied van de
visserij. Met name de 18e eeuw is daar
een voorbeeld van.
Koopvaardij verliest in de 19e eeuw aan
terrein terwijl juist van oudsher de handelsvaart vanuit en door Vlaardingers werd
bedreven.
Achtergrond/overzicht deelonderwerpen koopvaardij en visserij
Koopvaardij
Eind 15e eeuw: 1494 Vlaardingen was er
slecht aan toe. Dit als gevolg van overstromingen, branden en andere rampspoed.
Midden 16e eeuw: 1555 Vlaardingen krabbelde er weer bovenop: vrachtvaart en visserij en een paar touwslagerijen, een
scheepsbouwer en een zeilmaker. 1574
grote stadsbrand.
19e eeuw: als de haringvisserij stagneert,
gaan haringreders zich ook op de koopvaardij richten
Omstreeks het midden van de 14e eeuw
namen Vlaardingse schepen aan vrachtvaart. Ook was de haringvisserij een
belangrijke bron van inkomsten, maar het
zwaartepunt lag bij de vrachtvaart. De
vaart vond plaats met koggeschepen en
vanaf omstreeks het midden van de 15e
eeuw met de buis.
De buis was het schip dat men voor zowel
vrachtvaart als visserij gebruikte.
Men vervoerde: steenkolen uit Engeland
en handelde, met Engeland in wol en huiden.

De stadszegel van Vlaardingen bevatte
een afbeelding van een kogge; het handelsschip bij uitstek.
1230 schip ? van Gerardus van Flethinge
(Vlaardingen) voer op Engeland met wol
1378 schip ‘God berade’van Simon
Gibbesone die voer op Engeland met wol
en huiden.
Waar naartoe: 80% van de schepen voer
naar het Iberisch schiereiland. Op de
tweede plaats het Middellandse zeegebied. Op de derde plaats voer men op
Noorwegen en de Oostzee. Zout en kurk
waren belangrijke handelsprodukten.
De schepen brachten produkten aan die
gebruikt werden in de lokale visserij en
vervoerden produkten die niet voor eigen
gebruik bestemd waren.
1813-1814 kleine koopvaardijvloot
1850-1900 relatief grote koopvaardijvloot.
Bloei tussen 1850-1873. Laatste koopvaardijschip verkocht in 1900: de ‘Vrede’
van A. Hoogendijk.
1855-1860 bloeitijd Vlaardingse koopvaardij in de 19e eeuw. De bloeitijd is kort.
Schepen: (visserij)hoekers, schoeners,
barken en brikken. Vlaardingse schepen
werden voor zowel visserij als koopvaardij
ingezet; multi purpose schepen. Efficient!
Reders: A. Hoogendijk (in de 19e eeuw de
grootste reder), Van Harwegen en Den
Breems. Ook wel partenrederij en NV’s.
Visserij
Vanaf de 17e eeuw tot aan de 18e eeuw
kende Vlaardingen perioden van bloei. De
19e eeuw is de eeuw van grote veranderingen en vernieuwingen geweest.
Vlaardingen groeide uit als de belangrijkste
haringvisserijplaats van Nederland.
Als we spreken over de visserij dan is dat
de haringvisserij en de visserij op kabeljauw en schelvis, de zogeheten ‘wintervisserij’.
- Beginpunt eind 15e eeuw: dan is sprake
van haringvisserij met buizen
- Ca 1550-1622: visserij kent perioden van
bescheiden groei
- 1650-1795: de visserij ontwikkelt zich in
deze periode tot
- 1857: breekpunt met het inwerking treden van de nieuwe Visserijwet: A.E.
Maas als drager van het verhaal over de
vernieuwing. Levi van Gelderen als nieuwe ondernemer in de haringvisserij.
- Innovaties: ontwikkeling schepen (hout
naar staal en van zeil naar stoom en later
motor), visverwerking (pekelen, conserven, invriezen, )
- Vlaggetjesdag en Buisjesdag: vreugde
rondom de komst van de Nieuwe Haring
- 1992: het laatste Vlaardingse vissersschip de VL70 Astrid wordt verkocht.
Het visserijverhaal loopt hiermee af.

- Haringhandel en export loopt door tot de
huidige dag. Het verdwijnen van
Warmelo & van der Drift in 2012 markeert het wegvallen van een traditioneel
Vlaardings familiebedrijf dat in haring
handelde.
De volgende personen spelen in dit thema
een rol:
- Louis van Gelderen (1868-1939), oprichter en directeur van de N.V. VisscherijMaatschappij Vlaardingen. Komt van buiten Vlaardingen en start een rederij. In
1929 is hij de grootste rederij in
Vlaardingen. Hij belichaamt de periode
van de nieuwe reder; een die niet uit een
oud (lokaal) maritiem geslacht afkomstig
is.
- Michiel en Roeland van der Drift. Zij
waren de laatste eigenaren van een historisch haringverwerkend bedrijf
genaamd Warmelo & Van der Drift. Het
bedrijf stopte in 2012.
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THEMA 3.1
-----------------------------FEEST!
HOLLANDSE
NIEUWE

Ary Hoogendijk verwelkomt de bezoeker. Hij
vertelt trots over zijn
recent verschenen boek
en over hoe belangrijk
visserij en koopvaardij
was en is voor de stad.
portret van Ary
Hoogendijk Jzn. met
geluidsfragment

31001
haringsjees
tweewielig rijtuig
189.0h x 166.0b x 512.0l
5194

31002
haringkroon
Vlaardingse haringkroon
t.b.v. start haringseizoen
72.0h x 50.0b
2361

31003
dankoffer
gedicht in omslag
'Dankoffer aan God'
23.0h x 14.0b
uitgevouwen 28.0b
DV0098

31004
aquarel
Buisjesdag/uitzeilen der
haringbuizen
21.0h x 33.5b
S0090 alternatief?
A.0085(05)01

31018
beker
Zilveren haringbeker
35.0h x 25.0b
2664

31019
foto
Vlaggetjesdag
Vlaardingen

31020
sigarenblik
Vlaardings Welvaren
9.2h x 11.8b x 21.5l
7622

31021
prijscourant
Haringbericht, met tekening en gedicht
13.9h x 9.0b
DV0424

31005
schilderij
Vlaardingse jager zeilende naar de haringvloot
130h x 190.0b
onder embargo hangend
S0597

31006
bokaal
Het welvaren van de
groote visscherij en
jagerij18e eeuw
18.5h x 9.0d staand
772

31007
schilderij
Voorbereiding verkoop
nieuwe haring
70.0h x 55.0b
S0254

31008
haringkroon
In Amsterdam gebruikte
haringkroon
47.0h x 83.0d
8298

31009
knipsel
Vlaardings hoop en
's lands belangen
50.0h x 60.0b
S0122

31022
reclamekaart
Reclamekaart met
afbeelding en prijzen
13.0h x 8.7b
is een ovaal
DV0422

31023
affiche
Nieuwe Hollandsche
Maatjes (Joost Pot)
53.5h x 40.8b
digitaal gebruiken?
G0100

31024
affiche
Om nooit genoeg van
te krijgen
46.1h x 31.1b
digitaal gebruiken?
G0112

31025
affiche
Hollandse Nieuwe neem
het ervan
54.5h x 37.5b
digitaal gebruiken?
G0027

31026
affiche
Daar komt de kiel met
goud belaen
digitaal gebruiken?
G0123

31010
verklaring
Ordonnantie ventjagen
34.0h x 20.0b
V0025

31011
ordonnantie
Keuren, pakken en
ophogen haring
20.5h x 16.0b
hangend/liggend
V0011

31012
insigne
Zilveren draagteken voor
Vld keurmeesters
0.5h x 2.5b x 6.0l
4408

31013
reclamekaart
kaartje met twee keurmeesters die haring
keuren
15.0h x 9.5b
G0003

31014
akte
Acte van consent
'De Vriendschap'
33.0h x 22.0b
V0068

31027
affiche
Een haring ...
Verrukkelijk'
digitaal gebruiken?
G0122

31028
affiche
haring met uw pekelsmaakje/ Abshoven
48.0h x 32.0b
orgineel
G0124

31029
affiche
Jongens wat fijn, haring
v. Kwakkelstein
orgineel
G0129

31030
affiche
t Hapt zo heerlijk weg /
Kwakkelstein
digitaal gebruiken?
G0130

31031
affiche
Hollandsch
Zeebanket/Abshoven
digitaal gebruiken?
G0133

31015
centsprent
De HaringvisserijDe nijvre haringvangst
41.5h x 33.0b
P0332

31016
schaaltje
Haringschaaltje met
gekaakte haring
13.8b x 22.5l
7646

34008
sierborden
Serie van 12 'Groote
Visscherij'
24.0d
1039

xxx

xxx

31032
vlag
Hollandse Nieuwe van
Kwakkelstein
32.0h x 47.0b
9937

31033
film
Vlaggetjesdag
Vlaardingen
No 200 filmcat. (SA)

31034
film
Over Vlaggetjesdag
in Vlaardingen
19 min
No 204 filmcat. (SA)

31035
affiche
Vlaggetjesdag Vld,
IJmuiden en Scheven
digitaal gebruiken?
G0260

31036
tegel
Voor de best verzorgde
haring VL 115
15.5h x 15.2b
5795
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THEMA 3.2
-----------------------------VLAARDINGEN:
STAD MET EEN
STERK MARITIEM
KARAKTER

31037
tegel
Voor de best verzorgde
haring VL 115
15.5h x 15.2b
5699

31038
wimpel
Bedrijfsschapwimpel
beste haring
95.0b x 290l
5261

31039
oorkonde
Best verzorgde haring'
VL 80
24.6h x 19.8b
DV1747

31040
verklaring
Beste aangevoerde
haring
24.6h x 19.8b
DV1982

31041
prijspenning
Best verzorgde haring
VL 84
4.0d
4388

32001
maquette
Scheepswerven aan het
Buizengat anno 1870
104.0h x 135.0b x 460.0l
4600
Is een film geworden

32002
maquette
Scheepswerf A. de Jong
situatie 1903
39.5h x 81.5b x 111.5l
8300

32003
boek
Naamlijst 1870, bijzonder ex. T.g.v.
Tewaterlating 1870
30.0h x 47.0b
C3 Vld/1807

32004
aquarel
Gezicht op de
Westhavenkade
15.3h x 29.7b
S0203

31042
prijspenning
Best verzorgde haring
VL 115
4.0d
5792

31043
fotoserie, zwartwit
Hijsen wimpel beste
haring
liggend serie van 3
foto’s
FS13419

31044
affiche
Neue hollandische
Matjes' (W&v.d.D)
G0054

31045
Jaagbriefje

xxx

32005
kopergravure
Gezigt van een gedeelte
v.d. Haven met vismarkt
10.0h x 15.0b
P0065

32006
kopergravure
Gezigt gedeelte haven
met vismarkt, kerk
P0279

32007
staalgravure
Plattegrond van
Vlaardingen met
legenda
15h x 22br
P0280

32008
werfplank
1914 Hendrik (bouw
schip bij Figee Vld)
2.5h x 12.5b x 106.5l
3884

32009
werfplank
1910 Arie (bouw schip
bij Figee Vld)
2.2h x 16.0b x 101.0l
1964

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

32010
werfplank
1908 Olga (bouw schip
bij Figee Vld)
2.7h x 17.5b x 99.5l
1962

32011
gevelbord
van scheepswerf 's
Lands Welvaren (Figee)
55.0h x 6.0b x 101.0l
2255

32012
foto
werfpersoneel met kiellegging stalen logger

32013
gevelbord
A. Brobbel Kuiperij en
fusthandel
1.6h x 32.0b x l39.5l
807

32013-2
gevelbord
G.W. V.d. Berg Hoek- en
sneumakerij
29.0h x 41.3b
620

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

32014
gevelbord
A. van Witzenburg
Haring- en Vischhandel,
kuiperij
1.5h x 20.0b x 50.0l
1915

32015
gevelbord
Reederij D. Van der Valk
1.5h x 14.0b x 35.0l
1916

32016
gevelbord
N.V. De Oude Lijnbaan
0.4h x 5.0b x 35.0l
5596

32017
foto
Oude Haven vol met
schepen en een bomschuit

32018
sneuenbank
1982
Is vervallen
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32019
model
model van de visbank
47.0h x 42.0b x 63.0l
586

32020
schilderij
zoutpakhuizen aan de
Oosthavenkade
51.0h x 69.0b
S0553

32021
vatenstempels
diverse vatenstempels
/brandmerken
7.0h x 15.0b x 20.0l

32022
gereedschap
diverse gereedschappen
kuiperij
557

32023
stoel
boetsterstoel met zijtas
92.0h x 44.0b x 41.5l
(00)73

32039
bos sneuen
bos met sneuen t.b.v.
De beugvisserij
405

32040

xxxx

xxxx

xxxx

32024
boetprop
boetprop voor nettenboeten
86.0h x 29.0b x 28.0l x
4.5d
(0)112

32025
boetmandje
gebruikt door Johanna
van der Windt
17.5h x 29.5l
8349

32026
boetmandjer
gebruikt door
Wilhelmina Maria DonDroppert
17.5h x 28.0l
7613

32027
klederdracht
daagse dracht vissersvrouw
170.0h x 50.0b
278/3146/7078/7101/
7198/7092/3149/3362/
4791/7323

32028
speetstokken
stokken gebruikt voor
het roken van haring
100.0h x 1.8d
9331

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

32029
film
fragmenten uit Vld uit
de Visscherijfilm
digitaal
AV0427

32030
foto's, zwartwit
Wijzigen havenmond
KW haven en maken
strekdam
Hi-3130-3145 (SA)

32031
schilderij
Oude Haven met
Havenstraat
34.0h x61.0b
S0180

32032
schilderij
Westhavenkade met
pand Warmelo & vd Drift
46.0h x 38.5b
S0415

32033
schilderij
K.W. Haven in
Vlaardingen
46.0h x 98.0b
S0547

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

32034
schilderij
Wilhelminahaven
30.6h x 50.0b
S0589

32035
schilderij
Koggehaven
30.6h x 50.0b
S0590

32036
gouache
Zicht op de Nieuwe
Maas met zeeschip
27.0h x 35.0b
S0491

32037
gouache
Zicht op de KW Haven
27.0h x 35.0b
S0488

32038
fotoserie, kleur
havenactiviteit DFDS
Seaways
digitaal

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx
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THEMA 3.3
-----------------------------KANS EN KAPITAAL

33001
tekening in aquarel
Een reder aan de kade
PRVL0610 (SA)

33002
gravure
Koopvaardijbuis

33003
scheepsmodel
Koopvaardijbuis 'Sijn
eerste teelt', 1598
136.0h x 108.0b x 123.0l
5321

33004
scheepsmodel
Haringbuis 'Cornelis van
Yk' anno 1697
114.0h x 56.0b x 123.0l
1177
Gaat naar Feest!
Hollandse Nieuwe

33020
gouden penning
Collectieve inzending
Vld int.Visscherijtentoon
4.2d
689

33021
foto, zwartwit
Inzending H. Kikkert int.
Expo Scheveningen

33022
een model van een
logger hier kiezen!!!
cluster Joost Pot

33023
puntbreel
drijver, ook wel puntbreel genaamd
87.0h x 32.0d
793

33024
litho
litho van een vleet met
puntbreels

CLUSTER LEVI VAN GELDEREN/VISSCHERIJ MAATSCHAPPIJ VLAARDINGEN/KWAKKELSTEIN

CLUSTER HOOGENDIJK

33005
aquarel
koopvaardijhoeker
'Oceaan' (1e Ned.
Schip in San Francisco)

33006
tekening, aquarel
driemastschoener
'Vrede'

33007
prent/grafiek
visserij & koopvaardijvloot Hoogendijk
18.5h x 65.5b
G0127

33008
voorraadblik
Voorraadblik Hoogendijk
wijnen
19.0h x 19.0b x 34.0l
7670

33009
affiche
Wijn-imp-Mij A.
Hoogendijk
G0008

33025
schilderij
portret van reder Levi
van Gelderen
120.0h x 95.0b
S0151

33011
schilderij
Noodvischhal aan de
KW Haven
85.0h x 110.0b
S0137

33012
kistje
selected herrings 'A.
Hoogendijk
5329

33027
flmpje
proefvaart VL 7 'Ada'
(laatste Vld'se vissersschip)
digitaal

33016
model
scheepsmodel van 'De
Hollander'
106.0h x 27.5b x 107.0l

33017
foto
portret van A.E. Maas
F18995

33029
lepeltje
t.g.v. 100-jarig bestaan
van Kwakkelstein
11.0d
5453

33013
schilderij
Portret van Jacob den
Breems, reder te Vld
112.0h x 94.0b
S0013

33014
kruik
kruik voor jenever van
Van Harwegen & Den
Breems
70.0h x 12.0b x 9.5d
7751

33030
asbak
Kwakkelstein voor
haring'
2.5h x 13.0d
3937

33031
aquarel, collage
Verwerken van haring bij
Warmelo & v.d. Drift,
Vld.
50.6h x 71.0b
S0428

33032
uithangbord
Uithangbord Warmelo &
v.d. Drift
109.0h x 20.0b x 90.0l
8784

33033
fotoserie, kleur
serie van de aflopende
werkzaamheden bij
W&v.d.D
digitaal
ongeregistreerd
(DFS00004)

33034
relatiegeschenken
uiteenlopende kleine
relatiegeschenken
05639 (wordt ger.)

33018
schilderij
Rustige Zee
206.0h x 166.0b
S0001
Gaat naar Naar zee!

33019
scheepsmodel
Dammes Erve
110.0h x 25.0b x 107.0l
666

33035
kleding
moderne werkkleding
visverwerking
07825 (wordt ger.)

33036
relatiegeschenken
diverse relatiegeschenken van Warmelo & D.
15636 (wordt ger.)

33037
scheepsmodel
model hektrawler VL
115 'Vooraan'
2647

Nog geen plek:
wimpel
'De Twee gebroeders'
5156

xxxx

CLUSTER ADRIEN EUGENE MAAS

33015
schilderij
portret van kapitein W.
van Gelderen (rederij M.
den Breems)
S0515

33028
scheepsmodel
model van de zijtrawler
VL 7 'Ada'
59.0h x 23.5 x 120.0l
2961

CLUSTER WARMELO & VAN DER DRIFT

CLUSTER DEN BREEMS

33010
scheepsmodel
VL190 Koningin
Wilhelmina
4324 (JH)

33026
foto
tewaterlating VL7 'Ada'
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THEMA 3.4
-----------------------------NAAR ZEE

34001
onbekend, Engelse
makelijoctant
octant
Octant van ebbehout,
incompleet
7.0h x 33.0b x 42.0l
9221

34002
parallellineaal
paralellineaal
6.0b x 40.0l
6324

34005
archivalia
Prijscourant o.a. met
zeemansgoederen
15.4h x 20.6b
DV0471 t/m 0473
0475, 0476

34006
kleding
Diverse onderdelen oliegoed
3461

34007
gewassen tekening
Een visserman gekleed
in oliegoed
24.8h x 20.6b
S0248

34010
bijbel
Godvreezende zeeman
bibl.-674

34011
archivalia
monsterboekje van Krijn
Buitendijk (geb. 1891)
19.5h x 13.4b
DV0287

34012
archivalia
zakboekje van J.v.d.
Zwan (geb.1896)
18.5h x 11.4b
DV0016

34015
vlaggenkaart
Kaart der kantoorvlaggen en tekens
Noordzeevisscherij
67.0h x 83.0b
P0383

34016
boekje
Geneeskundige hulp a/b
zeevisschersvaartuigen
A5h
C8.1.7/2152 (tresoorkast)

34017
medicijnkist
Medicijnkist met inhoud
18.0h x 24.9b x 48.0l
490

34004
stoppekist
Stoppekist, zeemansuitrusting
30.0h x 33.0b x 60.0l
0575/0374/1669

34020
warbak
Warbak voor het zouten
van gekaakte haring
37.0h x 58.0b x 150.0l
804

34021
leutel
hoort bij de warbak
3972 of 3973

34022
snijplankje
snijplankje voor haring,
snijwerk
31.0h x 22.0b
2680

34023
kaakmes
Kaakmes met bewerkt
handvat 'A v D'
1.5h x 1.7b x 18.2l
8287

34024
serie kopergravures
Serie (16) 'Groote
Visscherij'
19.5h x 22.0b

34009
boekje
Naamlijst der haringrederijen

34025
visserstruien
01516 (niet gevonden),
5489

cluster stormweer
met reddingen:
Dirk Penning

34026
zilveren medaille
t.g.v. redding opvarenden door J. Visser
5.4d
695

34027
bronzen medaille
t.g.v. redding opvarenden door J. Harms
4.5d
693

34028
zilveren medaille
t.g.v. redding opvarenden door J. Visser
4.3d
696

34013
film
Fragmenten vertrek
vloot uit Vlaardingen
Noordzeevisscherijfilm
AV0286

34014
gemengde techniek
Vlaardingse stoomlogger VL217 op weg naar
zee'
42.0h x 58.0b
S0052

cluster gebleven
vissers op zee:
Kornelis Noordijk
Maarten Verkiel

34029
overlijdenskaart
Kornelis Noordijk
(Collectie fam. Noordijk
(nog niet benaderd voor
bruikleen)

34030
foto echtgenote
Kornelis Noordijk
(Collectie fam. Noordijk
(nog niet benaderd voor
bruikleen)

34031
condoleancebrief
echtgenote reder
Van Abshoven
(Collectie fam. Noordijk
(nog niet benaderd voor
bruikleen)

34032
offerblok
offerblok 'voor de visscherij'
22.0h x 16.0b x 14.5l
691

34018
schilderij
Scheepsportret van de
VL120 Martina
160.0h x 120.0b
S0028

34019
film
Fragmenten uit de
Noordzeevisscherijfilm
AV0286

34033
offerblok
offerblok 'gedenkt den
armen'
22.0h x 16.0b x 14.0l
1278

34034
relief
relief van het
Vissersmonument
73.0h x 53.0b x 5.0l
3917

34035
uitnodiging
uitnodiging onthulling
vissersmonument
11.8h x 14.3b
DV1535

34036
rouwkostuum
Rouwdracht, Vlaardings
01352

34037
snijplankje
snijplankje voor haring,
snijwerk
30.5h x 13.8b
8648

34003
blik
Blik voor kaarten en
documenten met
opdruk VL135
858
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34038
overlijdenskaarten
DV0286, DV3090

cluster gevaar op zee:
Jacob van der Wind
Gerrit Metzon
Gerard Callenburg

34039
bokaal
Waarschuwingsreis
Jacob van der Wint
40.0h x 17.0d
626

34040
gouden penning
Waarschuwingsreis
Jacob van der Wint
3.0d
625

34041
tekening/aquarel
Lofgedicht
Waarschuwingsreis
Jacob van der Wint

34056
uniform
uniform koopvaardij Jan
Pet

34057
bewijs van ontslag
ontslag als keteljongen
29.6h x 20.3b
DV1690

34058
Jan Pet
loonboekje
boekje met loonadministratie
29.6h x 20.3b
DV1699

34059
vreemdelingenpas
registratieboekje ivm
verblijf Jan Pet in
Engeland
12.0h x 9.1b
DV1755

34060
aantekeningenboekje
ivm cursus kannonier in
Engeland tijdens WOII
14.5h x 10.5b
DV1695

34042
schilderij
Portret admiraal Gerard
Callenburgh
PRVL024 (SA)

34043
schilderij
paneel 'hoekers vissende op zee'
56.0h x 121.0b
S0011

34044
sierbord
De buys op de neeringh', no 5
1750-1775
25.4

34045
tekening
Tekening o.a. van het
schip van Gerrit Metzon
VS930GF (SA)

34046
filmfragment
Uit programma 'De slavernij' over Gerrit
Metzon (slaaf in Algiers)

cluster souvenirs

34061
naturalia
Diverse exotische voorwerpen (kokosnoot,
schelp)

34062
schilderijen
schilderijtjes exotische
havenplaats

cluster de avonturier:
Bertus Zijdenbosch

34063
Delft's blauw
sierbord
Bordje 'Cafe Rotterdam
Vlaardingen 45 jaar'
17.0d
9467

cluster Jan Pet

34047
archivalia
monsterboekje van Jan
Pet (geb. 1919)
19.4h x 27.0b
DV0315

34048
souvenirs
diverse souvenirs reizen
Jan Pet

34049
getuigschrift
getuigschrift Halcyonlijn
van Jan Pet (1947-1972)
29.6h x 20.3b
DV0326

34050
getuigschrift
getuigschrift Halcyonlijn
van Jan Pet (1947-1972)
DV0327

34064
fotoserie
aankomst Zijdenbosch
in Vlaardingen

xxx

xxx

xxx

xxx

34051
visitekaartjes
visitekaartjes van Jan
Pet in diverse talen
DV0325

34052
diploma
diploma stuurman grote
handelsvaart
32.0h x 33.4b
DV0323

34053
getuigschrift
getuigschrift Erhardt &
Dekkers i.v.m. gezagvoering
29.6h x 20.3b
DV0328

34054
medaille
oorlogsherinneringskruis 1940-1945
7.6h x 4.8b
8994

34055
certificaat
certificaat behorend bij
oorlogsherinneringskruis
20.6h x 29.5b
DV1713

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
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Vertellingen

Vlaardingen, stad met een maritiem karakter

Brood uit het water
AV12 AV-productie 47”

Maquette Buizengat 1870
AV10 AV-productie 24”
AV09 AV-productie 47”

Ary Hoogendijk Jzn.
Het bedrijf van Ary komt tot leven in het passepartout van zijn portret. Het verhaal wordt geïllustreerd met bewegende beelden in zijn passepartout, waarin hij vol trots vertelt over het
geslacht Hoogendijk, over zijn goedlopende
ondernemingen, zijn innovaties en de bloeiende
haringvisserij.

Gefilmde maquette, versneden met bestaand beeldmateriaal en omgevingsgeluid (hoorbaar in de gehele ruimte).

Reclame voor
de haring
compilatie affiches
31023-27, 31030-31,
31035

5 min.

3 min.

AV13 5 x audiofragmenten met lichtsturing (in kiosk)

Naar zee!

2 min.

AV11 AV-productie 24”

Gevaar
uit water

Dood
uit water

De eerste haring

Dirk Penning

Maarten Verkiel

Roem
uit water

Loopbaan
uit water

Jacob van der Windt

Jan Pet

Compilatie van ‘Vlaardingen koerst op morgen’
en ‘Aanbieding eerste haring aan Juliana

Avontuur
uit water
Bertus Zijdenbosch
5 x 1 min.
5 min.

126
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Plattegrond
Brood uit het water

AV11

AV08

3.2 Aan de kade

3.1 Feest! Hollandse nieuwe

V16

K09

V14

V15

3.3 Kans en kapitaal

V13

V17
K10
K11
AV09

AV10
3.4 Naar zee!

V19

128
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3.1: introductiewand / impressie
Brood uit het water
B-tekst
FEEST! HOLLANDSE NIEUWE
Niets is zo belangrijk als de start van
het haringseizoen. Eeuwenlang is
haring immers een seizoensprodukt.
De Vlaardingse gemeenschap vaart wel
bij een goed haringseizoen. Een goede
vangst betekenteen hoge opbrengst en
dus welvaart voor de stad. Bij een
slechte vangst gaat iedereen het voelen. Hoe zal het dit jaar gaan?
De feesten die gepaard gaan met het
vertrek van de vloot en de aankomst
van de eerste vaatjes haring hebben
een grote symbolische betekenis voor
de stad. Haring is immers het produkt
waar in lange perioden in de geschiedenis de kurk op dreef: ‘haring uit vlaring’.
De ‘Hollandse Nieuwe’ is niet alleen
voor Vlaardingen belangrijk.
De haringvisserij is eeuwenlang heel
belangrijk geweest voor de
Nederlandse economie en de bekendheid van de geliefde ‘Hollandse
Nieuwe’ gaat tot ver over de landsgrenzen heen. De koning(in) krijgt het eerste vaatje van de lekkernij, die met
behulp van de ‘haringsjees’ naar het
paleis wordt gebracht.

34008
sierborden
Serie van 12 'Groote
Visscherij'
24.0d

33004
scheepsmodel
Haringbuis 'Cornelis van
Yk' anno 1697
114.0h x 56.0b x 123.0l

31004
aquarel
Buisjesdag/uitzeilen der
haringbuizen
21.0h x 33.5b
S0090 alternatief?

31038
wimpel
Bedrijfsschapwimpel
beste haring
95.0b x 290l

31005
schilderij
Vlaardingse jager zeilende naar de haringvloot
130h x 190.0b
onder embargo hangend

31007
schilderij
Voorbereiding verkoop
nieuwe haring
70.0h x 55.0b

???
Portret Ary
Hoogendijk

4 cnm uit elkaar zetten?

vitrine van 300 x 240 cm
in twee delen: onder met vlag en boven met model
tusenlaag van bordjes?

300 cm

160 cm

vergroting 31004

240 cm

FEEST! HOLLANDSE NIEUWE
Niets is zo belangrijk als de start van het
haringseizoen. Eeuwenlang is haring immers
een seizoensprodukt. De Vlaardingse
gemeenschap vaart wel bij een goed
haringseizoen. Een goede vangst betekenteen
hoge opbrengst en dus welvaart voor de stad.
Bij een slechte vangst gaat iedereen het voelen.
Hoe zal het dit jaar gaan?
De feesten die gepaard gaan met het vertrek
van de vloot en de aankomst van de eerste
vaatjes haring hebben een grote symbolische
betekenis voor de stad. Haring is immers het
produkt waar in lange perioden in de
geschiedenis de kurk op dreef: ‘haring uit
vlaring’. De ‘Hollandse Nieuwe’ is niet alleen
voor Vlaardingen belangrijk.
De haringvisserij is eeuwenlang heel belangrijk
geweest voor de Nederlandse economie en de
bekendheid van de geliefde ‘Hollandse
Nieuwe’ gaat tot ver over de landsgrenzen
heen. De koning(in) krijgt het eerste vaatje van
de lekkernij, die met behulp van de
‘haringsjees’ naar het paleis wordt gebracht.

Brood uit het water
breedte 750 cm,
hoogte: 240
diepte ter hoogte van model: 120 (model ‘Sijn eerste teelt’: 136h, 108 br, 123 l)

765 cm

AV09
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3.1: Feest! Hollandse Nieuwe
Brood uit het water

31003

31019
31010
31045
31014
31009

31001
haringsjees
tweewielig rijtuig
189.0h x 166.0b x 512.0l
5194

V13

Jaap Veenstra
info@friesesjees.nl

31012

AV10 ‘reclame voor de haring’ nog een plek voor vinden
AV11 ’De eerste haring’ vlakbij de haringsjees aanbrengen

31011
31013

31043 31036
31032
31037

31039
31022

31040

31028
31021

31029
31041

31042

31044

2430

V14

Voor AV of in CMS:
31033, 31034
31016

2030

3008? (haringkroon)
31006

31015

31018

31020

V15

702

2437

31002

V16
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3.2: Aan de kade
Brood uit het water

40 cm
150 cm

320122

240 cm

320121

320125

32039

320126
320123

Wand met film maquette 1870 / impressie: AV13
B-tekst
STAD MET EEN MARITIEM KARAKTER
In Vlaardingen leven vele mensen van
alle bedrijvigheid die de visserij met
zich meebrengt.
Er bevinden zich droge en natte kuiperijen, scheepswerven, taanderijen, lijnbanen, hoek- en sneumakerijen, blokmakerijen, pakhuizen, haring- en vishandels.
Werken in deze nevenbedrijven is
zwaar en soms gevaarlijk. De bedrijfjes
bevinden zich in de buurt van de
havens en daarbuiten. Achter de
scheepswerven staan woonhuizen.
Er is geen sprake van grootschalige
‘bedrijventerreinen’ buiten de bebouwde kom.

Veel gebouwen die herinneren nog aan
de visserij: de visbank, pakhuizen,
villa’s van reders. Het museum is om
een pakhuis en om een redershuis heen
gebouwd.
Veel mensen werken ook aan het
onderhoud van de haven. De haven is
een voortdurende zorg voor de lokale
overheid. Het dichtslibben van de
haven is een probleem. In de jaren
1633-1640 wordt de haven dan ook verlengd en de spuimogelijkheden vergroot. In 1660 legt men het Prikkenwater aan. In de 19e eeuw volgen grotere uitbreidingen, en rond 1900 worden zelfs nieuwe havens aangelegd.

450cm

V17
B-tekst
KANS EN KAPITAAL (zie volgende pag.)
De maritieme activiteit en rijkdom
van Vlaardingen is mogelijk geweest
doordat mensen met kapitaal bereid
zijn hun kansen te wagen in periodes
van veranderingen in de zeevaart en
visserij.
De steden aan de Maas, zoals
Vlaardingen, kunnen havens aanleggen
van waaruit men direct toegang heeft
tot de zee. Er is geen duinenrij die dat
onmogelijk maakt, omdat de rivier een
rechtstreeks route biedt. Daardoor kunnen deze steden met schepen varen
met een grote kiel en diepgang. Dit is
een belangrijk voordeel en maakt het
mogelijk dat de visserij al vroeg tot
bloei komt. Tussen ongeveer 1550 en
1750 worden vanuit Vlaardingen allerlei soorten visserij bedreven en is men

320124

Voor AV of in CMS:
32029

ook actief in de handel. Vlaardingen
hoort in deze eeuwen tot de vissersteden die in opkomst zijn, maar niet tot
de allergrootsten behoren. In de periode erna tot ongeveer 1920 echter zijn er
vele technische vernieuwingen, waarin
Vlaardingen vooroploopt. Vooral de
haringvisserij wordt een echte
Vlaardingse activiteit. Schepen uit steden zonder een haven, zoals
Scheveningen, opereren ook vanuit de
gunstig gelegen en gemoderniseerde
Vlaardingse haven. Vlaardingen wordt
door gebruik te maken van de kansen
van de technische ontwikkelingen de
belangrijkste haringvisserij haven van
Nederland.

32028

320127
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3.3: Box Kans en kapitaal
Brood uit het water
B-tekst
KANS EN KAPITAAL
(zie vorige pag.)

100

100

100

100

100

100

33033

33007
33017

33031

33024

33013

33025
33027

33010
33016 (25br)

33037 (??br)

33028 (23,5br)

33009

33023
33026

33008

33035

33015

33020

33021

33014
33029

33030

33034

33036

33012

HOOGENDIJK
breedte 100 cm, hoogte 225?
model schuin, 33009 (vloot) centraal
3011, 33005. 3306 elders?

MAES
model 33019 en 33022 elders?

Eventueel te plaatsen indien mogelijk:
33001 (tekening), 33002 (gravure), 330003 (scheepsmodel)
Hoogendijk: 33005 (aquarel), 33006 (tekening, aquarel), 33011 (schilderij),
Maes: 33019 (model), 33022 (model)

Van HARWEGEN en den BREEMS
33015 aan zijkant?

POT

VAN GELDEREN

Eventueel te plaatsen indien mogelijk:
Van Gelderen: 33027 (film in CMS)
Warmelo & van der Drift (33031) = lichtbak en vervalt!

WARMELO & VAN DER DRIFT

136

137

140

70

140

90

120

90

32016

32020
32014

32011

gat 50 x 70 cm

kijkgat
naar Warmelo?

gat 50 x 120 cm,
passend maken als kijkdoos
MAQUETTE

kijkgat
naar Hoogendijk?

32003

32013-2
32002 (81,5b)

8

85 cm

32004
32013

3500 mm
wand A

3000 mm
wand B

wand A

HOOGENDIJK

WARMELO & VAN DER DRIFT

32003

33010

VAN GELDEREN

MAES

BREEMS

MAQUETTE

32002 (81,5b)

wand B

POT

Eventueel te plaatsen indien mogelijk:
32005 (kopergravure), 32007 (staalgravure), 32008, 32009, 32010 (werfplanken)
32012 (digitaal), 32015 (gevelbord), 32017 ( digitaal), 32019 (model),

32006

138

139

K17

Plattegrond

AV21

Brood uit het water

AV10
3.4 Naar zee!

V19

V18
AV12

V20

V26
K12

V25

V21

V24
V22
V23

140
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3.4: Naar Zee!
Brood uit het water

34026
34027
34028

V19
STORM - Dirk Penning
3

B-tekst
NAAR ZEE!
Schip en bemanning vertrekt niet zonder enige voorbereiding naar zee. Op
zee is men afhankelijk van goed weer
en stevige wind (zeilvaart). Oorlogen
en kapers vormen eeuwenlang een
gevaar. Ongelukken op zee kunnen zich
voordoen als gevolg van zwaar weer of
slecht stuurmanschap.
Navigatiemiddelen gaan mee, de
waterschout maakt de monsterrol op
en vanaf 1881 worden ook monsterboekjes meegenomen. De schipper
koopt een ‘naamlijst’ waar hij zijn vangsten in kan noteren. De zeeman zorgt
zelf voor kleding, versnaperingen en
neemt als het moment van vertrek
gekomen is afscheid van zijn vrouw en
familie.
Koopvaardij- en visserijschepen zijn
een interessant doelwit voor de vijand.
De schepen, bemanning en lading zijn
geld waard. Kaapvaart is eeuwenlang
een probleem. In de moderne oorlogvoering op zee zijn zeemijnen de
belangrijkste veroorzakers van het vergaan van schepen.
Vissers zijn naast zeeman ook
ambachtsman. Zij varen niet van A naar
B met lading, maar moeten hun ‘lading’
eerst zelf vergaren. Zij verblijven dan
ook lange tijd op zee om gedurende die
periode zoveel mogelijk vis te vangen.
Aan boord is er een duidelijke taakverdeling en organisatie. Het is zwaar en
vuil werk. De werkdagen zijn lang en
aan boord is weinig tijd voor ontspanning.

34038
34029
34037
34035

34030

34036

34025

34015

V20-21
DE DOOD - Verkiel
34011 34012

34009

34010

34032

34007

34016

34031

34006

aanzicht V20
DE DOOD - Verkiel

34017 (24,9br)
34003

34022
34001

34023

34021

Eventueel te plaatsen indien mogelijk:
34034 (relief)

34002

34063

34020 (58br)

34033

34005

34004 (33br)

34064

V18

34061
34062

bij Zijdenbos in vitrine?

V22
V22

Eventueel te plaatsen indien mogelijk:
34014 ( (gemengde techniek)
34018 (schilderij)
34024 (serie kopergravures)
Films voor CMS:
34013, 34019

AVONTUUR - Zijdenbos

AV13 5 audiofragmenten, gekoppeld aan de verhalen van V19-V25 >>>
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3.4: Naar Zee!
Brood uit het water

34058

34053
34057

34047
34050 34051

34048

34056

34049

34054
34059

34060

V23-24
CARRIÈRE - Jan pet

34052
34055

aanzicht V23
CARRIÈRE - Jan pet

33018
schilderij
Rustige Zee
206.0h x 166.0b
S0001

34040

34045
34041
34044

34039

kleurgebruik
V25-26
GEVAAR OP ZEE - Jacob van der Windt

aanzicht V25
GEVAAR OP ZEE Jacob van der Windt
Eventueel te plaatsen indien mogelijk:
34042 (schilderij), 34043 (schilderij),
voor CMS: 34046 (film)

RAL 5014
Taubenblau
Feest!

RAL 6034
Pasteltürkis
Kans
en kapitaal

RAL 5021
Wasserblau
Naar zee!

VONDSTEN
UIT DE DELTA
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Vondsten
uit de delta
BOOMSTAMKANO
Maassluissedijk (Vergulde hand)
KLEPDUIKER
Maassluissedijk
DE KRABBEPLASMAN
Surfpad
EEN VLOEDSTEEN
Stenen dijk
VUURSTENEN BIJL
Arij Koplaan
BOOMSTAMKISTMAN
Markt (Gat in de markt)

147
Doelstelling
De bezoeker maakt kennis met de vroegste, oudste en toekomstige bewoners van de delta die, door de eeuwen heen,
het landschap zodanig wisten en weten te bewerken dat
permanente en duurzame bewoning mogelijk was, is en
blijft.
Hoofdboodschap
Vlaardingen ligt in het westen van Nederland, aan de
Nieuwe Maas in het Rijnmondgebied. Het is een stedelijk
gebied met ten westen en ten noorden poldergebied en de
Broekpolder. Het behoort tot de oudst bewoonde gebieden
van Holland. Sinds de vestiging van de eerste bewoners die
tot de Vlaardingen-cultuur behoren, is het gebied, met
enige onderbrekingen, bewoond geweest. De vroegste
bewoners waren afhankelijk van wat de natuur en het landschap hen te bieden had. In de eeuwen daarna trachtte men
het leefgebied zodanig te beïnvloeden dat duurzame bewoning mogelijk was.
Bezoekerservaring
De bezoeker krijgt een goed beeld van de wisselwerking
tussen het landschap en de bewoners en de ontwikkeling
van de bewoning in dit gebied. De bezoeker maakt kennis
met die bewoners in de delta. Via hen kunnen ze zich verplaatsen in de eigentijdse problemen waarmee zij te maken
kregen en krijgen.
Opzet
Voorwerpen, iconische voorwerpen uit die 5000 jaar staan
centraal in de tentoonstelling. Bij elk object hoort een (persoonlijk) verhaal, een locatie dat het object aan het heden
koppelt. Het object is drager van een inhoudelijk verhaal.
Daar horen dan andere objecten, beeldmateriaal, audio- en
visuele materialen bij die dat verhaal ondersteunen. De
objecten lopen door de tijd heen. Het onderwerp verbindt
ze: wonen in de delta: in een dynamisch landschap.
Elk verhaal begint bij een locatie, vondst of object.
Verdieping
Nog te bepalen

WERKGROEP
Jeroen ter
Brugge
Wetenschapsconservator
Maritiem Museum

Mark van Hattem
Directeur
Museum
Vlaardingen

Carolien van
Loon
Archeoloog
gemeente
Vlaardingen

Rutger Terluin
Archeoloog
gemeente
Vlaardingen

Alex Poldervaart
Conservator
Museum
Vlaardingen
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Personages
Vondsten uit de delta

149

Structuur

Verhaallijn

2.1 THEMA’S
1. Een kano uit de IJzertijd
2. Waterbeheersing:
een klepduiker
3. Cold case:
de Krabbeplasman
4. Natte voeten:
een vloedsteen
5. Vissen en voeren:
de Vlaardingen-cultuur
6. Vlaardingen handelsstad:
de boomstamkistman

3.1 INTRODUCTIE
Voor een goed begrip van deze thematentoonstelling zou een groeikaart als
introductie gebruikt kunnen worden. Ook kan gekozen worden voor een ander
accent.
3.2 BEGINPUNT
De tentoonstelling is thematisch van opzet en heeft geen scherp omschreven
beginpunt. De thema’s kunnen in willekeurige volgorde worden bekeken.
3.3 EINDPUNT
De tentoonstelling is thematisch en heeft geen omschreven eindpunt. De thema’s
kunnen in willekeurige volgorde worden bekeken.
3.4 AFLOOP
Nog te bepalen
3.5 HOOFDROLSPELERS
- De Krabbeplasman
- Arie en Erik van Pienbroek
- de archeoloog
3.6 BIJROLLEN
- een waterstaatkundige
- een weerman- of vrouw
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Uitwerking verhaallijn en thema’s

De tentoonstelling bestaat uit zes thema’s. Belangrijk binnen elk thema is
niet alleen een opgraving, vondst of
object, maar de betekenis van het
geheel voor het leven in de delta in verleden, heden en toekomst.

THEMA 1
Een kano uit de IJzertijd
In 2005 werd op het verder te ontwikkelen
industriegebied De Vergulde Hand in
Vlaardingen een nederzetting uit de
IJzertijd aangetroffen. Een unieke vondst
werd blootgelegd; een kano uit de
IJzertijd. Deze was met dissels en beitels
gehouwen uit een enkele boom. Het is de
tot nu toe grootste prehistorische kano
ooit in Nederland gevonden.
De opgraving leidde tot inzicht in de bewoningsgeschiedenis en de landschappelijke
ontwikkeling.
Naast het presenteren van deze inzichten,
wordt in dit thema ook aandacht geschonken aan het vaartuig zelf en de uniciteit
ervan.

THEMA 2:
waterbeheersing:
een klepduiker
Om het natte gebied bewoonbaar te
maken en houden, legden men in de kreken dammen aan. Het zijn de vroegste
vormen van waterstaatkundige werken
die de mens inzette om het geboed
bewoonbaar te houden.
In de Romeinse tijd werd in het gebied
achter het huisige Ibis Hotel een kreek
met een dam met daarin een klepduiker
aangetroffen. Aan de rechterkant van de
kreek lag een oeverwal die was ontgonnen.
In de periode van de vondst van de klepduiker grepen bewoners actief in het landschap in teneinde hun bewoning in de
meest brede zin van het woord te beschermen. Dankzij onderzoek weten we welke
dieren hier leefden en hoe de vegetatie
eruit zag.
Waterbeheersing is een onderwerp dat
ons allemaal bezighoudt. Nog steeds moet
het gebied waterstaat technisch beheerd
en beheerst worden om zo de investeringen in het landschap en de bewoners te
beschermen.

THEMA 3
Cold case:
de Krabbeplasman
Wat speelde zich circa 6.000 jaar geleden
af op wat nu Vlaardings grondgebied is?
Wie was de ongeveer 43- jarige man die
de dood vond in de Krabbeplas? Duidelijk
is dat dit de oudste ‘Vlaardinger’ is die we
kennen.

De vondst van skeletdelen van deze man
werd gedaan door een aantal spelende
jongens. Hoe verliep die vondst? Hoe
spannend was het en hoe ervaren de vinders het feit dat ze de oudste Vlaardinger
hebben gevonden tijdens het spelen in
een natuuromgeving.
Tot welke gemeenschap hoorde deze man
en hoe is hij overleden?

THEMA 4
Natte voeten:
een vloedsteen
Vlaardingen is gunstig gelegen op een
kruispunt van waterwegen. Dit brengt niet
alleen pluspunten met zich mee, maar ook
minpunten. Die ligging maakt Vlaardingen
ook kwetsbaar.
Al in de vroege geschiedenis teisterden
hoge vloeden en overstromingen
Vlaardingen. Grote delen van de kleine
zich ontwikkelende nederzetting werden
bij hevige overstromingen onder water
gezet.
Men wilde dergelijke rampen voorkomen
en nam maatregelen door dijken aan te
leggen.
De bewoning neemt weer toe in de 11e
eeuw. Eind 12 eeuw was het landschap
rond Vlaardingen veranderd in een web
van kavelsloten, weteringen en kades. In
1134 en 1163 gaat het goed mis als
Vlaardingen overstroomt. De overstroming van 1163 was dermate verwoestend
dat de veelbelovende bloeiende nederzetting Vlaardingen werd teruggeworpen in
de ontwikkeling: De Nedergank van
Flardinga.
In de eeuwen daarna blijft de strijd tegen
het water een terugkerend element.
Waterbouwkundige werken werden wel
uitgevoerd (bijv. bouw van een spui- en
schutsluis), maar dat voorkwam niet dat
de Vlaardingers bij tijd en wijle natte voeten kregen. Tot aan de huidige tijd is het
geregeld hoogwater in en om Vlaardingen.

THEMA 5
Vissen en voeren:
de Vlaardingen-cultuur
In dit thema wordt ingegaan op het landschap uit de late steentijd. Het uitgestrekte en moerassige gebied werd doorsneden met getijdengeulen en een wijdvertakt stelsel van kreken en zijrugjes aan de
zeezijde. Er waren perioden van relatieve
droogte, zodat op het veen een broekbos
kon ontwikkelen. In natte perioden waren
er meren die omzoomd werden door uitgestrekte rietlanden.
De invloed van de zee was ook merkbaar.
Bij vloed was het water brakker dan bij eb.
De kreken konden bij hoog water uit hun
oevers treden en op de oevers werd sediment afgezet. Zo ontstonden hoge oeverwallen die relatief veilig waren en daarmee

geschikt voor bewoning.
De Vlaardingen-cultuur is een typisch
West-Nederlands verschijnsel, geassocieerd met een natte leefomgeving. De eerste bewoners passen zich aan het gebied
aan.
Men leeft van de jacht (wild en visserij) en
wat de natuur hen verder biedt. Men gaat
zich ook bezighouden met landschap en
veeteelt. De bebouwing krijgt een permanent karakter. De delta is een grillig stuk
natuur en overstromingen komen dan ook
vaak voor.
Opgravingen in Vlaardingen naam gevend
geworden voor deze typische cultuur. Dit
vanwege het grote onderzoek dat van
1959 tot en met 1964 in Vlaardingen is uitgevoerd. Voor de bezoeker is het interessant te weten wat voor mensen in die
vroege periode hier leefden? Wat aten ze,
hoe woonden ze en welke rituelen kende
men?

Ik belde gisteren naar Vlaardingen, want daar zou de Krabbeplasman, een drieduizend
jaar oud skelet, gepresenteerd worden. Of het skelet zelf er ook zou zijn, wilde ik
weten. De pr-dame van de gemeente hield het mysterieus. „Er wordt in ieder geval een
vitrine onthuld”, zei ze. Voor een vitrine wilde ik niet naar Vlaardingen, dus ik drong
aan. Was er echt geen skelet? „Er is in ieder geval een hoofd”, zei ze toen. Of de rest
van het lichaam te zien was, kon ze niet zeggen. „We zijn zo op het hoofd gefocust
geweest dat ik dat eigenlijk niet weet.”
Een drieduizend jaar oud hoofd waar de hele gemeente Vlaardingen op gefocust was,
daar deed ik het ook voor. Dus zat ik even later in het Vlaardse stadhuis, waar de
Krabbeplasman onthuld zou worden.
Ik hou er wel van, die gereconstrueerde veenlijken. (Voor ik nu zakken post krijg van
archeologen die schrijven dat de Krabbeplasman geen veenlijk is: dat weet ik, maar hij
lag in drassige grond en daarom is hij zo goed geconserveerd.) Het Maasmeisje, het
Meisje van Nulde: lijkreconstructies hebben iets intrigerends. Die geschokte blik, die

THEMA 6
Vlaardingen handelsstad:
de boomstamkistman
In 2002 werd bij een opgravingsactie vlakbij de Grote Kerk in het ‘Gat in de Markt’
een aantal graven aangetroffen waaronder
het graf van een man die was begraven in
een boomstamkist.
Al een eeuw eerder had men graven
gevonden in het gebied even buiten de
Grote Kerk waaronder een boomstamkist.
In 2002 vond men wederom een boomstamkist met daarin het buitengewoon
geconserveerde skelet van een man. Van
de schedel is een reconstructie gemaakt.
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat
o.a. deze man afkomstig moet zijn
geweest uit het Engelse of Schotse
gebied. Duidelijk was dat hij niet in
Vlaardingen of de Vlaardingse omgeving
was geboren. Hij was overleden in de
vroege 11e -eeuw; in een bloeiperiode van
de nederzetting Flaridingum met vlakbij
het grafelijk hof. Dankzij de ligging in de
delta, nabij de Noordzee was Vlaardingen
een handelsstad met connecties in
Engeland, Schotland en Scandinavie.
De boomstamkistman was wellicht dankzij de handel in Vlaardingen beland, had
hier misschien een goed bestaan kunnen
opbouwen en overleed, al dan niet onverwachts in Vlaardingen.
Vlaardingen is, zo blijkt onder andere uit
zijn aanwezigheid en die van anderen, van
oudsher een immigrantenstad.

rare haren die de reconstrueerders er naar eigen inzicht opgeplakt hebben. Het lijkt
me een creatief beroep, lijkenreconstrueerder, al zou ik er niet geschikt voor zijn, want
ik hou er niet van om klei op skeletten te plakken.
Maja d’Hollosy, een beroemd lijkenreconstrueerster, had aan het hoofd van de
Krabbeplasman gewerkt. Rijkelijk lang, want het lijk was al in 1990 bij de Krabbeplas
gevonden door spelende kinderen. Ze vertelde dat ze aan de botten had gezien dat hij
een kuiltje in zijn kin gehad had à la Kirk Douglas. „Daarmee wil ik niet zeggen dat hij
verder op Kirk Douglas leek”, meldde ze erbij.
Dat deed hij inderdaad niet. De Krabbeplasman, bleek na de onthulling, had een lang
hoofd met hangoogjes en een wilde bos haar. Dat haar had Maja d’Hollosy er bij
bedacht op aanwijzing van de oude Romeinen. De Romeinen hadden namelijk duizenden jaren geleden over de mensen rond Vlaardingen geschreven dat ze ‘woeste
haren’ hadden.
De Krabbeplasman kwam me bekend voor, maar ik wist niet aan wie hij me ook alweer
deed denken. Niet aan Kirk Douglas, in ieder geval. Ik liep weg bij de vitrine en ging
naar de wc. Daar keek ik in de spiegel. En zag de Krabbeplasvrouw.
AAF BRANDT CORSTIUS12 JUNI 2007, nrc next
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“Ik dacht dat het om
een vermoorde ging”
Op 28 juli 1990 groeven twee spelende kinderen de oever van de Surfplas wat af om
hun bootje te water te laten. Alle troep die in de weg lag, zoals een paar botten,
gooiden ze in het water. Alles ging prima tot het moment dat ze een schedel vonden…van een mens! Was er een moord gepleegd bij de Krabbeplas? Het onderzoek
door het Gerechtelijk Laboratorium wees uit dat de menselijke resten al meer dan
20 jaar oud waren. Als het ging om een moord, was die al verjaard. Voor de politie
was dat niet interessant en archeologen gingen zich met de botten bezig houden.
Een specialist onderzocht het skelet en er werd een C14-datering gedaan om te
bepalen hoe oud de resten waren. De specialisten ontdekten dat deze persoon
inderdaad al héél lang dood was. Het skelet was circa 3300 jaar oud! Daarmee was
en is deze man nog steeds de oudste ‘Vlaardinger’ die we kennen.
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Objectenlijst
Vondsten uit de Delta

THEMA 4.1: DE BOOMSTAMKANO 9 nrs

THEMA 4.4: EEN VLOEDSTEEN 21 nrs

44001

4,3 cm

44002

44003 lengte 94,5 cm

44005

44004

41001

41002

44006

44008

44007

44009

44010

41003

FILM
44011

41004

41005

41006

41007

41008

44012

44013

44014

44015

44016

44017

44018

440219

41009

1

Kan ook digitaal

THEMA 4.2: DE KLEPDUIKER 4 nrs

44022

i

THEMA 4.5: VUURSTENEN BIJL 27 nrs
42001 deel A

i

42002 deel B

45001

45002

FILM
42003

42004

45003 diameter 1,1

45010

45009

45004 lengte 11,7 cm

45011

45005 diameter 10,1 cm

45012

45006

45013

45007

45014

45008

45015

45016

THEMA 4.3: DE KRABBEPLASMAN 4 nrs

45017

43001

43002

43003

45018

45019

45020

45021

45022

45023

43004

45024

45025

45026

45027

THEMA 4.5: DE BOOMSTAMKISTMAN 3 nrs

46001

46002

46003

44020
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THEMA 4.1
-----------------------------DE
BOOMSTAMKANO

THEMA 4.3
-----------------------------DE
KRABBEPLASMAN

Vondstlocatie:
De Vergulde Hand
(Bedrijventerrein, zuidwestkant van
Vlaardingen)
Vondstjaar: 2003
(opgegraven in 2005)

41001
boomstamkano
eikenhout
85.0h x 1060l

41002
model
model van de boomstamkano, schaal 1:6
14,2h x 178l

41003
maquette/impressie
IJzertijdbewoning
Vergulde Hand-west in
Vld
???

41004
fotoserie
foto's gemaakt bij de
opgraving
digitaal

Personage(s):
Arie en Erik van
Pienbroek
Vondstlocatie:
Surfpad, de Krabbeplas
Vondstjaar: 1990
Filmlocatie(s):

43001
skelet
delen skelet waaronder
schedel
???

43002
gezichtsreconstructie
reconstructie schedel
Krabbeplasman
???

43003
fotoserie
berging skeletdelen 28
juli 1990 door politie
digitaal

43004
fotoserie
de vinders met de onthulling van de reconstructie
digitaal

41005
luchtfoto
luchtfoto van de boomstamkano
digitaal

41006
fotoserie
opgravingsfoto van de
kano met bezoekers
digitaal

41007
docu/film
'Op zoek naar de boomstamkano'
diitaal 9.10 min.xxx

41008
illustratie
Vlaardingen in de
Ijzertijd
digitaal

41009
aquarel
De IJzertijdkano
35.0h x 57.0br
AW2012-189

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

44001
vloedsteen
gevelsteen, vloedsteen
'Hooge vloeden'
44.5h x 77.5br x 4.3d
7931

44002
verordening (1888)
verordening vloedplanken
???

44003
model
model van een sluis
anno 1878
37.5h x 98.5br x 94.5l
7487

44004
schilderij
stelt hoog water in
Vlaardingen voor
46.0h x 68.0br
S0596

44006
autografie, ontwerptekening
Onderbouw draaibrug
met keersluis haven
Vld1889
31.0h x 81.5br
P0303

44007
stenen dijk
deel van een stenen dijk,
losse stenen
???

44008
foto
ophoging
Maassluissedijk
Hoogheemraadschap
digitaal?

44009
foto
nieuwe deuren van de
2e keersluis in
Vlaardingen
digitaal?

THEMA 4.2
-----------------------------DE
KLEPDUIKER

THEMA 4.4
-----------------------------EEN
VLOEDSTEEN

Vondstlocatie: Ibis
Hotel, Hoogstad in
Vlaardingen
Vondstjaar: 1993 (opgegraven 1993 - 1996)
Filmlocatie(s): Het
Keringhuis in Hoek van
Holland, of de TU Delft

42001
klepduiker deel A
essenhout
315l

42002
klepduiker deel B
essenhout
360l

42003
video
reconstructie Romeinse
boerderij en dam/Vld in
de Romeinse Tijd
digiitaal 1.21 min.

42004
foto
opgraving duiker met
moderne duikerbrug
digitaal

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Vondstlocatie:
de Vossenstraat 14,
hoek Landstraat

44005
schilderij
Vlaardingen:
Buitenhaven en de sluis
30.6h x 50.0br
S0588
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THEMA 4.5
-----------------------------VUURSTENEN
BIJL
(Vlaardingencultuur)

44010
foto
fam. Noordhoek met
geplaatste vloedplank
digitaal?

44011
krantenartikel
overstrooming Maas:
Noordsche polder bij
Vlaardingen
kan digitaal
Hi-94 (SA)

44012
krantenartikel
overstroming van de
spoordijk
kan digitaal
Hi-2981 (SA)

44013
krantenartikel
overstroming langs de
spoorlijn
kan digitaal
Hi-2982 (SA)

44014
foto
overstroming bij
Handelsgebouw Vld.
kan digitaal

personage(s):
Gerrit Ouwehand en
Cees Wind
Vondstlocatie(s) hoofdobject: Ary Koplaan in
Vlaardingen
Vondstjaar hoofdobject:
1958

45001
vuurstenen bijl
bijl uit de Vlaardingencultuur
20.0h

45002
visfuik
58,2br x 72,9d x 24,5h
in een grijze kunsttofbak
58,2 is de voorkant

45003
kieuwplaat
kieuwplaat van een harder
5.4br x 6.1l x 1.1dik

45004
beenplaat steur
onderdeel van wat ooit
een flinke steur was
11.5br x 2.2 dik x 11.7l

44015
foto
overstroming
Vlaardingen
kan digitaal
Hi-1518 (SA)

44016
foto
hoog water bij 't Platje
kan digitaal
Hi-2466 (SA)

44017
foto
hoog water in woonwijk
met varende mensen
kan digitaal

44018
foto
hoog water
kan digitaal
Hi-3213 (SA)

44019
foto
hoog water KW haven
digitaal

45005
pot
zwart gekleurde pot
9.8h x 10.6br x ø10.1

45006
pot
grote kookpot
35.6h x ø29.5

45007
tand
doorboorde tand van
een beer
???

45008
stok, staf
aangepunte stok, essenhout
???

45009
schedel
schedel van een beer
12.0h x 11.0 dik x 21.4l

44020
foto
hoog water bij 't Platje
digitaal

44022
kaart
Kaart benedenrivier de
Maas en de Merwede
79.5h x 246.0br
P0333
Wordt digitaal gebruikt

xxx

xxx

xxx

45010
tand
doorboorde hondentand
???

45011
schedel
schedel van een varken
13.5h x 16.0br x 17.4l

45012
schedel
schedel van een geit
10.6h x 12.7l x 9.6 dik

45013
schedel
schedel van een bunzing
3.0br x 5.8l x 2.4 dik

45014
schedel
schedel van een hond
???

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

45015
schedel
schedel van een wilde
kat
4.2br x 9.1l x 3.4 dik

45016
onderkaak
onderkaak van een wild
zwijn
16.6br x 27.5l x 12.9 dik

45017
onderkaak
onderkaak van een otter
3.4br x 6.8l x 1.8 dik

45018
kaak
kaak van een edelhert
5.0br x 13.3l x 4.5 dik

45019
geweihamer
geweihamer met gat
voor houten steel
6.5br x 17.8l x 8.2 dik
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THEMA 4.6
-----------------------------DE
BOOMSTAMKISTMAN

45020
tand
melktand
0.62br x 0.75l x 0.59 dik

45021
schrabber
vuurstenen schrabber
3.4br x 4.4l x 7.6 dik

45022
foto
opgraving Vld-cult in
Westwijk
analoog en digitaal

45023
Leslie Gabrielse
aquarel
Afgebeeld is de plaquette die herinnert aan de
opgravingen
61.0h x 71.0br
S0411

45024
Ulco Glimmerveen
illustratie
Vld tijdens de
Vlaardingen-cultuur
digitaal

Vondstlocatie:
'Gat in de Markt',
Vlaardingen
Vondstjaar: 2002

46001
grafkist
Grafkist, boomstamkist
205l

46002
gezichtsreconstructie
Gezichtsreconstructie
van een boomstamkistman
28.0h x 20.0br
5628

46003
Keltisch kruis
ø1.95

xxx

45025
onbekend
illustratie
reconstructieleven in de
steentijd'
digitaal

45026
Kelvin Wilson
illustratie
jongeren Vld-cult met
beertje
digitaal

45027
Nieuwe Vld Courant
krantenartikel
Van steurvisser tot stedeling
58.0h x 45.0br

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
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Vertellingen
Vondsten uit de delta

AV15 AV-productie 24”
AV18 AV-productie 24”

De klepduiker

Vuurstenen bijl

Waterbeheersing houdt ons al 5000
jaar bezig. Kern van de klepduiker is
nog steeds hetzelfde in moderne
keersluis.
incl. 42002, 42004

in Vlaardingen is een van de
oudste “ culturen” van
Nederland gevonden en gedetermineerd, de “ Vlaardinger
Cultuur”.
(incl. 45023-45027)

3 min.
3 min.
AV14 AV-productie 24”

IJzertijdkano
Wij leven in een delta, en duizenden
jaren heeft de mens zich daar met
behulp van vaartuigen moeten redden, zowel als transportmiddel als
om zich te voeden. De boomstamkano vormt de prehistorische tegenhanger van de Zeillogger Balder aan
de kade voor het museum!
(incl. 41001, 41004, 41005-41007)

AV16 AV-productie 24”

De krabbeplasman
De archeologische sensatie.
Jongetjes (twee broers) doen per
ongeluk een spectaculaire vondst.

AV17 AV-productie 24”

AV19 AV-productie 24”

Een vloedsteen

De boomstamkistman

Tot de aanleg van de deltawerken
heeft de mens moeten leven met
overstromingen. Vele zijn gekomen
gegaan. De weerman vertelt!
(incl. 44008-44020)

Het leven in de delta heeft altijd ertoe
geleid dat mensen van heinde en verre
hier kwamen, sommigen bleven hangen,
andere waren voorbijgangers.

3 min.
3 min.

3 min.
3 min.
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Plattegrond
Vondsten uit de delta

4.2 De klepduiker
4.6 De boomstamkistman

AV18

4.1 IJzertijdkano

4.4 Een vloedsteen

K13

Een vloedsteen

AV13
De boomstamkano

4.5 Een vuurstenen bijl

AV17

4.3 De krabbeplasman

Vuurstenen bijl

AV15
De krabbeplasman

wittig

donker

donker

blank

wittig

buitenkant

kleurgebruik
blank

Boomstamkano

Klepduiker

De
krabbeplasman

Een
vloedsteen

Vuurstenen
bijl

De
boomstamkistman

binnenkant

De klepduiker

AV16

De boomstamkistman

AV14

RAL 6021
Blaßgrün

RAL 7031
Blaugrau

RAL 6034
Pasteltürkis

RAL 6034
Pasteltürkis

RAL 6021
Blaßgrün

RAL 7031
Blaugrau
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3-d
Vondsten uit de delta
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4.1: De boomstamkano
Vondsten uit de delta

< 250 >

model boomstamkano 41002

< 240 >

40

C

130

41002

maquette
ijzertijd
41003*

41003

in speciale vitrines

150

B

D

A

B-tekst
DE BOOMSTAMKANO
De Vlaardingse boomstamkano is het
grootste prehistorische vaartuig tot nu
toe in Nederland gevonden. Hij dateert
uit de IJzertijd. De kano is uit één
boomstam gemaakt en is ongeveer
10,6 meter lang. Wanneer je geen
goede manieren kent om hout waterdicht aan elkaar te verbinden, is het
maken van een vaartuig uit één boomstam de beste manier. Dergelijke kano’s
zijn heel bruikbaar, maar omdat zij geen
kiel hebben vereist het de nodige handigheid om ermee te varen en blijft het
raadzaam op de binnenwateren te blijven. De kano geeft aan dat de mens in
Vlaardingen altijd met en op het water
heeft moeten leven.
Hij is gevonden bij opgravingen in de
polder De Vergulde Hand-West.
Tegenwoordig is hier een bedrijventerrein. De opgravingen in dit gebied leveren veel gegevens op over de prehistorische bewoningsgeschiedenis van
Vlaardingen. Er wordt een complete
nederzetting uit de IJzertijd gevonden.

In AV, als vergroting of in CMS:
41004, 41005, 41006, 41008 en
41007 (film, kan ook in CMS)
41009 (aquarel)

AV14

170
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4.2: De klepduiker
Vondsten uit de delta

Transparant
Transparant / kunsstof
kunsstof
inbouw speaker

AV15

Interieur iin
nR
RAL
AL

Transparant
Transparant ku
kunssto
nssto
inbouwmonitor
42001 deel A

exterieur iin
nO
OSMO
SMO b
brits
rits

i

42002 deel B

In AV, als vergroting of in CMS:
42004
42003 (film)

i
7650

4

7650

4450

UIT DE DELTA

VONDSTEN UIT DE DELTA

700

Bovenaanzicht
aanzicht

100

B-tekst
DE KLEPDUIKER
Altijd heeft de mens in de delta het
water willen beheersen. Tegenwoordig
worden wij beschermd door de
Deltawerken en de Stormvloedkering
in de Nieuwe Waterweg. In de prehistorie nemen de bewoners ook maatregelen. Zij bouwen dammen in de vele kreken om het water te beheersen. Tussen
1993 en 1997 zijn op het huidige bedrijventerrein Hoogstad achter het huidige
Ibis Hotel zeven dammen en vier klepduikers gevonden. De klepduikers dateren uit de Romeinse tijd.
De klepduiker bestaat uit twee uitgeholde boomstammen die deel in elkaar
zijn geschoven. Door een ingenieuze
klep kan het water maar één kant op
stromen. Hierdoor zijn de duikers bruikbaar om water van het ene gebied naar
het andere te verplaatsen. Om op deze
manier een groter gebied leefbaar te
maken, vergt tijd, organisatie en denkwerk.

2000

700

1200

Vooraanzicht
Vooraanzicht
typografie

Title

Museum Vlaardi
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4.3: de krabbeplasman
Vondsten uit de delta

< 170 >

< 300 >

C

*gat in wand C

43001
43002

vitrine
S1D2

V27

B

< 300 >

D

150
50
AV16
In AV, als vergroting of in CMS:
43003, 43004
B-tekst
DE KRABBEPLASMAN
Op een warme zomerdag, 28 juli 1990,
vinden spelende kinderen bij de
Krabbeplas botten en een mensenschedel. De politie zet het gebied af en verzamelt alle menselijke resten, een misdaad vermoedend. Onderzoek wijst
echter uit dat het gaat om een 43-jarige
man die ongeveer 6000 jaar geleden in
het moerassige gebied de dood heeft
gevonden. De vondst van deze
Bronstijd-man maakt hem de oudste
Vlaardinger van wie resten bewaard
zijn gebleven.
Wat heeft hij hier gedaan? Hoe en waarom is hij dood gegaan? Zullen wij op
deze vragen ooit antwoord krijgen?
Zeker is dat je zomaar ineens een spectaculaire vondst kunt doen….

Frame met spanplafond

mo beits
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4.4: Een vloedsteen
Vondsten uit de delta

< 255 >

130

< 240 >

40

C

maquette
sluis
44003*

44006

B
44004

< 255 >

150

44003 lengte 94,5 cm

Waar is en moet de vloedsteen?
44001

44007

40

a

wand C - maquette 41008 op sokkel
A

B-tekst
EEN VLOEDSTEEN
De ligging aan het water brengt de
inwoners van de delta voorspoed.
Natuurlijk zorgt het water ook voor
veel overlast. Het gebied is kwetsbaar.
Overstromingen, klein en groot, zorgen
voor schade en soms verlies van dieren
en mensenlevens. Al in de
Middeleeuwen zijn de bewoners van
het gebied in staat water zoveel mogelijk buiten de deur te houden en gebieden droog te maken. Overal kavels,
weteringen en kades. Toch is het eeuwenlang heel normaal om te leven met
overstromingen. Mensen gebruiken
vloedplanken en vloedstenen om zich
te beschermen, en houden bij wanneer
het hoog water is en waar je veel risico
loopt. In 1134 en 1163 gaat het goed
mis als Vlaardingen overstroomt. De
overstroming van 1163 is dermate verwoestend dat de veelbelovende bloeiende nederzetting Vlaardingen wordt
teruggeworpen in de ontwikkeling: De
Nedergank van Flardinga.
Waterschappen worden opgericht om
zich speciaal hiermee bezig te houden.
Het Hoogheemraadschap Delfland,
waaronder Vlaardingen valt, bestaat al
sinds 1289.
Na de grote overstromingsramp in
Zeeland van 1953 wordt de Maasmond,
net als Zeeland, beschermd door
stormvloedkeringen. Maar daarna is
het besef gegroeid dat waterbeheersing meer is dan alleen het tegenhouden van water. Wij willen ook een rijk
en gezond milieu, en dat bij steeds stijgende waterspiegels.

D

44005
44002

AV17

werking in RAL
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4.5Vuurstenen bijl
Vondsten uit de delta

< 255 >

B-tekst
EEN VLOEDSTEEN
Tussen 1959 en 1964 vinden aan de Arij
Koplaan in de nieuw te bouwen
Westwijk opgravingen plaats die bijzondere vondsten opleveren. Een van
de meest opvallende is een vuurstenen
bijl. Afwijkend in vorm en uitvoering
van de tot dan toe bekende vuurstenen
bijlen in Nederland. Er worden ook
gevonden een fuik, resten van houten
huizen en van dieren die blijkbaar door
de mens worden gebruikt voor voedsel
of andere grondstoffen, zoals resten
van een steur (vis) en een beer. Alles bij
elkaar vindt men dat er voldoende
reden is om te spreken van een afzonderlijke cultuur: de Vlaardingen-cultuur. De mensen uit deze cultuur leven
in dit gebied rond 3500 voor Christus,
meer dan 5000 jaar geleden.
De mensen van de Vlaardingen-cultuur
leven hier deels als jagers en verzamelaars, maar bedrijven ook kleinschalige
landbouw. De mensen uit de
Vlaardingen-cultuur maken handig
gebruik van wat de natuur in de delta in
verschillende seizoenen en op verschillende plaatsen biedt.

C
45004 lengte 11,7 cm
45003 diameter 1,1

< 240 >

45009

45015

45014

45013

45012

45011

45010

V28
vitrine
F2D2

45016

45018

45017

45019

B

150
vitrine
AV18

45002

45020

45007

45001

< 300 >

45008

45006
45005 diameter 10,1 cm

45021

V28

A
< 255 >
Afwerking in osmo beits

Afwerking in RAL
1900

In AV, als vergroting of in CMS:
45022 (foto)
45023 (aquarel)
Illustraties:
45024, 45025, 45026
45027 (krant)

< 300 >

D

80

Wand A
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4.6: De boomstamkistman
Vondsten uit de delta

< 250 >

<300 >

A

vitrine
F2D2

90

46001

120
40

< 250 >

D

V29

B

B-tekst
DE BOOMSTAMKISTMAN
In 2002 wordt bij een opgravingsactie
vlakbij de Grote Kerk in het ‘Gat in de
Markt’ een aantal graven aangetroffen
waaronder het graf van een man die
was begraven in een boomstamkist. Er
wordt meer aangetroffen, en het blijkt
te gaan om een deel van een begraafplaats die dateert uit de vroege
Middeleeuwen, namelijk de jaren tussen 1000 en 1050. Door deze opgraving
weten wij vrij veel over het leven in
‘Flardinga’ zoals de nederzetting op dat
moment heet. De boomstamkistman is
een immigrant, die begraven is in een
grafkist die uit één boomstam is
gemaakt. Hij is afkomstig uit Engeland
of Schotland, zoals er ook doden zijn
gevonden uit Wales en Scandinavië. Al
vroeg komen hier in de delta mensen
uit het buitenland, waarvan sommigen
hier blijven hangen en een bestaan
opbouwen. Flardinga is halverwege de
elfde eeuw een bloeiende havenplaats
met een internationaal handelsnetwerk. De inwoners hebben goed te
eten en leefden voor die tijd gemiddeld
vrij lang. Deze welvaart trekt bezoekers
van buiten aan.

46002

43003

150

In speciale vitrine

40

40
Spanplafond

C
< 250 >
Afwerking in RAL

Afwerking in osmo beits

< 300 >

*inbouwvitrine
40 x 40 x 40

Eventueel kaart met migrantenstromen
in de tijd van de boomstamkistman
AV19

FLARDINGA
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Flardinga
DE SLAG BIJ VLAARDINGEN IN 1018
FLARDINGA: VAN HOOGTIJ NAAR LAAGTIJ

Doelstelling
De bezoeker maakt kennis met Vlaardingen als belangrijkste nederzetting van Holland in de volle Middeleeuwen.
Hoofdboodschap
Vlaardingen heeft de vooraanstaande positie in het
Maasmondgebied in de vroege Middeleeuwen te danken
aan de gunstige en strategische ligging aan het water en
de bescherming van de nederzetting omwille van die ligging door de eerste graven. De vestiging van een kerk,
burcht en grafelijk hof en de ontginningen maakten van
Vlaardingen een bloeiende nederzetting. Het water vormde
echter ook een bedreiging.
Bezoekerservaring
De bezoeker begrijpt hoe de nederzetting Vlaardingen kon
uitgroeien tot de belangrijkste plaats van het gebied dat
later de naam Holland zou krijgen en hoe de graven daar
een rol in hebben gespeeld. De waterrijke omgeving was
bepalend voor de vroege ontwikkeling, maar had ook een
verwoestende werking.

WERKGROEP
Jeroen ter
Brugge
Wetenschapsconservator
Maritiem Museum

Tim de Ridder
Stadsarcheoloog
gemeente
Vlaardingen

Hans-Peter
Knegjes
Secretaris
Stichting Slag bij
Vlaardingen

Louis Sicking
historicus
universitair docent
‘Middeleeuwseen Vroegmoderne
geschiedenis
Universiteit
Leiden’
Alex Poldervaart
Conservator
Museum
Vlaardingen

5000
JAAR
LEVEN
IN
DE
DELTA
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Personages
Flardinga
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Structuur

Verhaallijn

2.1 THEMA’S
1. De Slag bij Vlaardingen in 1018
2. Vlaardingen hoofdstad
3. Van hoogtij naar laagtij

De tentoonstelling is thematisch van opzet en behandelt de vroege geschiedenis
van de nederzetting Vlaardingen.

2.2 SUBTHEMA’S
1. De Slag bij Vlaardingen in 1018
1.1 De Slag
1.2 Wat ging eraan vooraf?
2

Flardinga: hoofdplaats van Holland
2.1 De nederzetting
2.2 Graven in Vlaardingen

3

Van hoogtij naar laagtij
3.1
Wie zijn nou toch die Vlaardingers?
Wonen en werken in een
multiculturele stad
3.2 Vlaardingen spoelt weg
3.3 De erfenis van Vlaardingen

3.1 BEGINPUNT/INTRODUCTIE
De tentoonstelling begint met de Slag bij Vlaardingen in 1018.
3.2 EINDPUNT EN AFLOOP
De tentoonstelling eindigt rond 1400 als Vlaardingen tot een van de kleinere steden
van Holland gaat behoren.
Afloop: Vlaardingen kreeg in 1273 dan wel stadsrechten, maar dat was niet het
begin van een (nieuwe) bloeiperiode van Vlaardingen. De betekenis van
Vlaardingen nam af. Bestuurlijke vormen ontstonden zoals de stad. Het platteland
rond Vlaardingen kwam onder beheer van een ambachtsheer (oudste vermelding
1276) en het Hoogheemraadschap Delfland werd opgericht (1289).
3.3 HOOFDROLSPELERS
De volgende personen spelen in dit thema een rol:
- Dirk III
- Alpertus van Metz
- Vier 11e eeuwse Vlaardingers

186
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Achtergrondinformatie

INTRODUCTIE
In het drassige en waterrijke landschap
vloeit bloed langzaam weg. Hier, in een
deel van het gebied dat nu Vlaardingen
is, heeft een bloederige veldslag plaatsgevonden. Verminkte lijken liggen verspreid. Zwaarden en ander oorlogstuig
worden bij elkaar verzameld. Graaf
Dirk III kijkt uit over het slagveld. Wie
had gedacht dat het zo zou gaan ... Het
leger van de Duitse keizer is door hem
en de Vlaardingers verslagen. Dit is
niet einde, maar het begin .....
THEMA 1
De Slag bij Vlaardingen in 1018
1.1
De Slag
Hier volgt een beschrijving van de slag
zoals o.a. weergegeven door Alpertus van
Metz. Het gaat hier niet om een letterlijk
verslag. Met behulp van de lokale bevolking en het water wist Dirk III de overwinning te pakken.
1.2
De Slag: wat ging eraan vooraf?
Dirk III zette de eerder in gang gezette ontginningen in het gebied rondom
Vlaardingen voort. Echter, deze waren illegaal aangezien Dirk III het gebied niet in
eigendom had. Het gebied was in eigendom van de bisschop van Utrecht. Voorbij
varende schepen moesten aan Dirk III tol
betalen. Deze tol was ook illegaal. Tielse
kooplieden beklaagden zich hierover bij de
Duitse keizer. De Duitse keizer had te
maken met een graaf die zich aan zijn
gezag had onttrokken.

INTRODUCTIE NAAR THEMA 2
Hello! Zou de in een boomstamkist
begraven man Engels hebben gesproken of misschien wel Duits? Hij behoorde tot een groep van buitenlanders die
aan het begin van de 11e eeuw in
Vlaardingen woonde en hier is begraven.
In 2002 werd bij een opgraving vlakbij
de Grote Kerk in Vlaardingen graven
gevonden uit de 11e eeuw. De opgegraven Vlaardingers vertellen ons iets
over het leven in Middeleeuws
Vlaardingen.
Verplaatst naar Vondsten uit de delta
THEMA 2
Flardinga: hoofdplaats van Holland
2.1
De nederzetting Flaridingun
Waarom stuurt de Duitse keizer Hendrik II
een leger naar een kleine nederzetting in
het verre Maasmondgebied? Waar vocht

men eigenlijk om?
De geschiedenis van de stad Vlaardingen
gaat ver terug. Aan het begin van de 8e
eeuw is een eerste teken van leven aan te
wijzen namelijk als Willibrord aan zijn
eigenklooster Echternach een kerk te
Vlaardingen met toebehoren schenkt
(726/727). De kerk, eenvoudig van vorm
en gebouwd van hout, zal waarschijnlijk
tussen 695 en de genoemde jaren zijn
gesticht. Echternach (het huidige
Luxemburg) was dus eigenaar van de kerk
en de grond.
In de jaren daarna gingen de West-Friese
graven zich met het gebied bemoeien.
Economisch-strategisch gezien was het
gebied aan de Maasmond een aantrekkelijke vestigingsplaats. Het water kon worden gebruikt voor het onderhouden van
contacten en handel met andere verder
weg gelegen nederzettingen en de oevers
en het laagland voor landbouw en veeteelt. Van een agrarische nederzetting
groeide Vlaardingen uit tot een handelsnederzetting. De bebouwing bevond zich op
de oeverwal en was georiënteerd op het
water; de vorm van de nederzetting was
langwerpig. De schapen leverden wol op
welke bewerkt en verhandeld kon worden. Vanaf deze vroege periode is
Vlaardingen ononderbroken bewoond
geweest.
Andere nederzettingen die in deze periode
vorm kregen zijn Schiedam en Rotterdam.
Ook hier vonden ontginningen plaats.
Witla, een oudere handelsplaats, was
gelegen nabij de Maasmonding, maar in
837 door de Noormannen verwoest.
Vlaardingen is in de vroege Middeleeuwen
de enige plaats in het Maasmondgebied
met een ‘stedelijke’ allure.
In de 11e -eeuw, aan de vooravond van de
Slag bij Vlaardingen ,was de graaf een
belangrijke lokale machthebber geworden.
De graven hadden zichzelf de kerk toegeëigend en ze waren verder gegaan het
Vlaardingse gebied te ontginnen. Het bleef
niet bij deze slag; in 1047 en 1049 vocht
men wederom.
De Duitse keizer gaf zijn bezittingen namelijk niet zomaar op. In 1047 volgden nieuwe gevechten. Weer was het water een
bondgenoot. Pakte de slag in 1047 goed
uit voor graaf Dirk IV; in 1049 liep deze
fataal voor hem af. Graaf Dirk V herstelde
het graafschap in 1076. Vanuit Vlaardingen
breidde men de macht uit naar andere
streken en werd de naam ‘Hollant’
gebruikt (vanaf 1101).
Graaf Dirk VI kreeg in 1156 zeggenschap
over de Hollandse moederkerken waaronder de Vlaardingse kerk. Kapellen van Harg
en Schie ressorteerden onder deze moederkerk. Thidbald werd door de graaf aangesteld als pastoor en de bouw van een
grote nieuwe kerk werd voorzien.
Vlaardingen ontwikkelde zich tot de

belangrijkste nederzetting binnen het
graafschap dat naamgevend lijkt te zijn.
Het grafelijk hof, dat gelegen was op het
huidige Liesveldviaduct, is waarschijnlijk
rond het midden van de 12e -eeuw
gesticht. Dit was een met grachten
omringd terrein. Hollandse graven hadden
in de 12e -, en 13e -eeuw geen permanente residentie. De grafelijke huishouding
trok rond van plaats tot plaats. Ze verbleven onder andere op verspreid liggende
grafelijke goederencomplexen. Sommige
grafelijke hoven hadden een agrarisch
karakter en functie en weer andere waren
gesitueerd bij wat later steden zouden
worden. Sommige complexen waren
bescheiden en sommige wat meer uitgebreid.
De oudste schriftelijke vermelding van het
hof dateert uit 1231.
De omvang van de kerk in Vlaardingen en
de aanwezigheid van een grafelijk hof
doen vermoeden dat deze kerk aan het
grafelijk mecenaat gekoppeld was.

THEMA 3
van hoogtij naar laagtij
IINTRODUCTIE NAAR THEMA 3
Het is 21 december 1163 ... De dijk bij
Vlaardingen kan het rivierwater niet
langer weerstaan en wordt weggeslagen. Een groot deel van het land komt
onder water te staan. Diegenen die niet
op de hoge kreekruggen en terpen
wonen, moeten toezien hoe het water
hun bezittingen verwoest.
3.1
Wie zijn nou toch die Vlaardingers?
Wonen en werken in een multiculturele
stad
Dankzij de opgraving in 2002, waarbij graven werden aangetroffen uit de 11e -eeuw
, krijgen we steeds meer beeld van hoe
het leven er in die tijd in Vlaardingen uitzag. Men handelde (onder andere in wol)
en voer met scheepjes naar GrootBrittanië , Duitsland en Scandinavië. Ook
werd vanuit Vlaardingen gevist.
De bewoning was geconcentreerd rondom de Grote Kerk, dichtbij het water.
Onderzoek heeft aangetoond dat vis en
vlees op het menu stonden. Men was
relatief gezond en leefde overdadig. Op de
onderzochte skeletten zijn sporen van
geweld gevonden. Dit wijst op een zwaar
(geweldadig) leven.
De nederzetting werd niet alleen bewoond
door mensen uit de omgeving, maar ook
van verder weg. In Vlaardingen woonden
immigranten uit waarschijnlijk Engeland,
Ierland en Scandinavië.
3.2
Vlaardingen spoelt weg

In de 12e -eeuw werd Vlaardingen door
twee overstromingsrampen getroffen: in
1134 en 1163. Na 1134 zorgde de graaf
voor een dijkenstelsel. Door te kiezen voor
een dijk vlak langs de Maas, ontstond het
gevaar dat bij opstuwend water de dijken
het zouden begeven. Dit gebeurde dan
ook in 1163. Ook toen zorgde de graaf
voor het snel herstellen van de dijken en
nam men het ontginningswerk weer op.
De overstromingen zorgden voor een
terugval in de ontwikkeling van
Vlaardingen. De nieuw te bouwen grote
kerk was lang niet klaar terwijl de oude
kerk te lijden had gehad. Een dik kleipakket overdekte het landschap. Een groot
deel van de ontginningen ging verloren.
Dat neemt niet weg dat Vlaardingen in die
12e eeuw een belangrijke plaats was voor
de graaf. Vlaardingen had in ieder geval in
1246 marktrecht en stadsrecht werd verleend in 1273. Ook was in Vlaardingen
muntslag.
3.3
De erfenis van Vlaardingen
In 1206 wordt het grafelijk hof in
Vlaardingen, tezamen met die in Leiden,
verkocht.
In de 12e -eeuw kregen plaatsen als
Haarlem, Dordrecht en Leiden steeds
meer betekenis.
De klasse van edelen ontstaat; dit waren
leenmannen van de graaf (ridders, heren).
Zij woonden op verdedigbare woonplaatsen. Bakstenen woontorens werden
opgetrokken zoals de Joffer
Aechtenwoning in Vlaardingen. Ook kasteelterreinen verrezen in het Hollandse
gebied.
De steden kwamen in de 13e -eeuw op en
er ontstond een juridische tweedeling: de
stad met burgers en de inwoners van het
platteland. De laatsten vielen onder het
gezag van een ambachtsheer. De oudste
vermelding van Vlaardinger-Ambacht
dateert uit 1276. De maatschappij werd
complexer met meerdere spelers op het
toneel.
In 1398 was Vlaardingen al lang niet meer
de belangrijkste plaats van Holland. Het
nam toen een 28e en laagste plaats in op
de rangorde van steden in Holland.
Overstromingen kunnen daar een rol in
hebben gespeeld; wellicht ook de verzandingsproblematiek van de haven. De graven van Holland verlegden hun aandacht
richting Dordrecht en daarmee verloor
Vlaardingen een belangrijke speler als het
ging om het behouden en uitbouwen van
een koppositie.
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THEMA 5.1
-----------------------------DE SLAG BIJ
VLAARDINGEN
IN 1018

Graaf Dirk III:
hoofdrolspeler
Alpertus van Metz:
heeft de Slag in 1018
beschreven

51001
Illustratie
illustratie Slag bij
Vlaardingen 29 juli 1018
digitaal
Film van te maken?

51002
Illustratie
illustratie Slag bij
Vlaardingen 29 juli 1018
digitaal

51003
Reconstructie/illustratie
illustratie Vld rond 1018
digitaal

51004
Illustratie-reconstructie
Luchtfoto Flardinga in de
11e eeuw
digitaal

52005
Miskelk
miskelk, heilig/kerkelijk
vaatwerk
3.3h x ø3.8
01.001_000138 (ADV)

52006
Pateen
pateen, schaal voor hosties
0.6h x ø5.6
01.001_000139 (ADV)

52007
tufsteen
???

52008
Houder muntbalans
incomplete muntbalans,
alleen de houder is
bewaard 11.3h x 2.6br
x 0.7d
01.025_000180 (ADV)

52009
Reconstructie Vld
ca 1076
Digitale kaart Vld nu en
daaroverheen een laag
van Vld. Rond 1018
digitaal

51005
Ets
Ets van Graaf Dirk III
39.5h x 25.5br
P0306

51006
Schilderij
1018 Dirk III verslaat de
hertog van Lotharingen
bij Dordrecht
60.0h x 43.5br
SA5001 (AM)

51007
Schilderij, tempera op
hout
St. Kunigunde en Henry
the emperor
digitaal (91.5h x 69.0br)
A689 (Brno)

51008
Litho
Slag bij Vlaardingen
1018 (19e eeuws beeld)
???
Hi578

51009
plakplaatje
Dirk III bij Vlaardingen
1018
8.5h x 5.5br
DV2000

52010
Gezichtsreconstructie
Gezichtsreconstructie
van een man
(ca 40-50 jaar)*
34.0h x 24.0br x 27.0d
BC002_001491 (ADV)

52011
Schedel
Schedel van een man
(ca 40-50 jaar)
???

52012
Gezichtsreconstructie
Gezichtsreconstructie
van een vrouw
(ca 41-47 jaar)
34.0h x 24.0br x 27.0d
BC002_001490 (ADV)

52013
Skelet
Skelet van een vrouw
(ca 41-47)
???

52014
Gezichtsreconstructie
Gezichtsreconstructie
van een jongen (ca 6
jaar)
27.0h x 18.0br x 20.0d
BC002_001492 (ADV)_

51010
zwaard
5.3br x 2.2d x 66.0l

xxx

xxx

xxx

xxx

52015
Grafkist
Grafkist, eiken en es,
van een jongen
(ca 6 jaar) ???

52016
Gezichtsreconstructie
Gezichtsreconstructie
van een meisje
(ca 8 jaar)
27.0h x 18.0br x 20.0d
BC002_001493 (ADV)

52017
Grafkist
Grafkist, elzenhout, van
een meisje (ca 8 jaar)
???

52018
Grafkist
Grafkist, beuken, es en
els, van een zuigeling
(ca 6 mind oud)
24.0h x 35.0br x 78.0l

52019
Schilderij
Nedergank van
Flardinga'. Tota vita discendum est Mori. AV
60.5h x 50.0br
S0010

52001
Munt
Munt met opschrift
'comes Flardi-ga'
ø 1,2-1,3

52002
Deksel sarcofaag
Betreft fragmenten
59.5br x 10d x 120l
9657

52003
Illustratie
Slag bij Vlaardingen II in
1047
digitaal

52004
Illustratie
Toiletmoord in 1076
digitaal

52020
Fragment hout
Hergebruikt hout van
een Vikingschip (1 van 2)
37.0br x 190.0l
01.101_001241 = groot
fragment (ADV)

52021
Fragment hout
Hergebruikt hout van
een Vikingschip (2 van 2)
3.5h x 20br x 49.6l
01.101_001598 = klein
fragment (ADV)

52022
Drietand
Wolbewerkingsgereeds
chap
3.8 x 2.6 x 1.7d
01.025_001183 (ADV)

52023
textiel
Stuk doek
12.1br x 13.4l, 0.2 dik

52024
spinsteen
spinsteen, aardewerk,
om draad te maken van
wol
1.95h x ø2.8

THEMA 5.2
-----------------------------FLARDINGA:
VAN HOOGTIJ
NAAR LAAGTIJ
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52025
spinsteen
spinsteen om draad te
maken van wol
2.1h x ø2.97

52026
spinsteen
spinsteen, grijs, om
draad van te maken
2.0h x ø3.0

52027
Paffrath pot
Pot t.b.v. voedselopslag/voedselconsumptie
etc.
12.8 x ø15.4

52028
Schoen
Schoen, leer met borduursel
9.0br x 0.5d x 28.1l
01.011_000161 (ADV)

52029
foto, kleur
Opgravingsfoto 'Gat in
de Markt': 4 meter diepe
opgravingsput
digitaal

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

52030
foto, kleur
Foto van grafkist van
een jongen
digitaal

52031
Model grafkist
Model van een grafkist
schaal 1:10
2.5h x 3.5br x 18.0l
3457

52032
Model grafkist
Model van een grafkist
schaal 1:10
3.0h x 5.0br x 16.0l
3459

52033
Model grafkist
Model van een grafkist
schaal 1:10
20.0l
onder constructie

52034
Model grafkist
Model van een grafkist
schaal 1:10
kleiner dan 20.0l
onder constructie

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
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Vertellingen
Flardinga

AV21 Filmfragment in kiosk (K14)

De slag in 2018
Een vooruitblik op de viering van de slag
van 1018 in 2018

AV20 AV-productie 47”

De slag bij
Vlaardingen 1018
Het standbeeld Dirk III vetrelt over
de slag bij V;aardingen en zijn aandeel in het geheel.

3 min.

4 min.
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Plattegrond
Flardinga

ouwwijk

2.4 Van grijs naar groen

2.5 Vlaardingen en verder

W 4..C

V12
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K07

W 5..C
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K06

W 4.B

2.6 Uw mening

W 5.A

W 4.A

W 3.A
W 3.B

V30
AV19

V31

K08

5.1 De slag bij vlaardingen

W 5.B

K14

V32

V33

7.1 Wisselexpositie Vlaardingen vaart uit

K16

kleurgebruik

RAL 7022
Umbragrau
De slag +
Van hoogtij
naarlaagtij
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3-d
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5.1: De Slag bij Vlaardingen in 1018
Flardinga

FL ARDINGA
B-tekst
DE SLAG BIJ VLAARDINGEN
De graaf van West-Friesland Dirk III
verslaat in 1018 in de “slag bij
Vlaardingen” een troepenmacht die op
hem af is gestuurd door de keizer
Hendrik II. De keizer is ver weg, in
Duitsland, en eigenlijk de feodale heer
van Dirk III. Deze voortvarende edelman gaat echter de zin van de keizer
zijn boekje te buiten door hier eigenmachtig munt te slaan uit de gunstige
ligging. Dirk III vraagt een hoge tol aan
de voorbijvarende schepen, bouwt een
versterking, laat kavels land ontginnen
en verstevigt zo zijn macht.
Na de overwinning in de Slag bij
Vlaardingen is Dirk III helemaal niet
meer te stuiten, en zijn zoons zetten
het werk voort. Er komt een tufstenen
moederkerk, een grafelijk hof en er
wordt in de loop van de eeuw een eigen
munt geslagen. Vlaardingen is in de
elfde eeuw een van de belangrijkste, zo
niet de belangrijkste, machtsbases van
de graaf. In 1101 verandert de naam
van het graafschap veelzeggend in
‘Hollant’.

DE SLAG BIJ VLAARDINGEN IN 1018

AV20

51006

51007

i

i
51008
51005

Dirk III

51005

aanzicht wand A
51006

a

Dirk III

51008

A
Introwand met AV Dirk III

vergroting op de muur: 51003
op achterkant wand?: 51007 (digitaal)
in CMS: 51001, 51002, 51004 (illustraties)
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FLARDINGA:
FLARDING
G VAN HOOGTIJ NAAR LAAGTIJ
52031

52032

i

51010
Hoe maak je een
reconstructie van een schedel?
d’Hollosy vertelt.

51009

V30

aanzicht wand B
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5.2: Van hoogtij naar laagtij
Flardinga
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53012
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52008
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52022
1,7 cm

V31

52031

52017

52024

52025

5210
27 cm

52026

52027

52028
0,5 cm

52032

52018

52015

52020
52021

V32 vooraanzicht

52002

10 cm

V33

in losse delen

B-tekst
VAN HOOGTIJ NAAR LAAGTIJ
Flardinga is een bloeiende gemeenschap met een internationaal netwerk
gelegen op een kruispunt van wegen.
Deze economische hoogtij loopt ongeveer honderd jaar na de slag bij
Vlaardingen echter langzaam terug.
Het gebied wordt geteisterd door overstromingen. Ontgonnen land wordt
door die overstromingen nagenoeg
onbruikbaar. De graven moeten hard
werken om de haven bruikbaar te houden, want dikke klei afzettingen leveren problemen op voor de schepen.
Vlaardingen heeft in ieder geval in 1246
marktrecht en stadsrecht wordt verleend in 1273. Andere plaatsen, zoals
Dordrecht, Haarlem en Leiden, groeien
echter sneller en worden steeds
belangrijker. Vlaardingen verliest langzaam terrein in de handel op het achterland.
Of het nu voornamelijk de overstromingen zijn geweest of toch te maken
heeft met andere ontwikkelingen is
moeilijk te bepalen, maar feit is dat de
graven van Holland hun interesse in
Vlaardingen verliezen. In 1206 verkopen zij hun hof in Vlaardingen en is
Vlaardingen geen hofstad meer. In 1398
staat Vlaardingen in economisch
belang en grootte op de 28e en laagste
plaats in de rangorde van Hollandse
steden.

52013
52031 (3,5br) 52032 (5br)
52033

52034

52011
27 cm

5201852029

52017

52015

V32 bovenaanzicht

deksel sarcofaag op sokkel

Eventueel te plaatsen indien mogelijk:
52019 (schilderij)
In CMS:
Illustraties: 52003, 52004; 52009 (reconstructie); foto’s: 52029 en 52030

52030

overige exposities
Educatiehaven
Schilderijenwand
Vlaardingen vaart uit!
Even lachen!
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Educatiehaven

B-tekst
EDUCATIEHAVEN
Welkom bij de educatiehaven. Hier vind
je langs kade de tonnen boordevol verrassingen. Bij de kade is het vijf meter
lange model te zien van de Zeillogger
VL. 2 ‘Vlaardings Bloei’. Dit model is in
1892 gemaakt om op een tentoonstelling in Amerika te laten zien hoe die
Vlaardingers met de modernste technieken en schepen vissen. Aan de wand
schilderijen uit de tijd dat Vlaardingen
van een vissershaven langzaam verandert in een industriehaven. Beetje bij
beetje ga je de moderne stad herkennen, maar je ziet ook wat er nog van
vroeger is blijven staan.
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Schilderijenwand

213

214

215

2.13.001
olieverf op paneel
De haven van
Vlaardingen vanaf de
Westhavenkade
ca 1825
37.0h x 32.0br
S0014

2.13.002
olieverf op paneel
Een Vlaardingse hoeker
onder vol tuig
ca 1850
56.0h x 37.0
S0108

2.13.003
olieverfschilderij
Een viertal schepen op
zee' (schepen van de
firma IJzermans) 1902
165.0h x 210.0br x 7.0d
S0012

2.13.004
gemengde techniek op
papier
De stoomlogger VL 217
Maria Adriana op weg
naar zee 1930
42.0h x 58.5br
S0052

2.13.005
potloodtekening
De Koningin
Wilhelminahaven met
een motorlogger langs
de kade 1930-1940
32.5h x 50.5br
S0284

2.13.020
halfmodel
Motortrawler
'Burgemeester
Heudens' 1955
69.0h x 16.0br x 165.0l
Museum Vlaardingen
1033

2.13.021
onbekend
halfmodel
De vrachtstoomboot
'Vlaardingen II'
ca 1880
38.0h x 7.0d x 71.0l
2028

2.13.022
halfmodel
De zeillogger VL 153
1895
13.0h x 5.0d x 34.0l
2959

2.13.023
halfmodel
halfmodel van een zeillogger
ca 1930
29.0h x 10.0br x 81.5l
4285

xxx

2.13.006
Gewassen pentekening
Stoomkuiperij C. v.d.
Burg in Vlaardingen
1930-1940
40.5h x 58.5br

2.13.007 ???
olieverfschilderij
De Sunlightfabriek in
Vlaardingen
1947
61.5h x 71.5br
S0598

2.13.008
olieverfschilderij
Nieuwbouw' (betreft
bouw Deltahotel)
1954
98.0h x 121.0br

2.13.009
J.L.G. Metzger
olieverfschilderij
Kraan'
1954
58.0h x 78.0br
S0551

2.13.010
olieverfschilderij
Panorama bij maanlicht
1954
77.0h x 107.0br
S0550

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

2.13.011
olieverfschilderij
KW haven met kantoor
Doggermaatschappij
1954
110h x 150br
S0118

2.13.012
olieverfschilderij
Het Buizengat in
Vlaardingen'
1959
120.0h x 150.0br
S0601

2.13.013
Gewassen inkttekening
Havengezicht met
sleepboot, motortrawler
en waterboot
1963
39.0h x 46.0br
S0358

2.13.014
foto
DFDS Seaways
2007
digitaal
nog registreren

2.13.015
aquarel
Dertiende editie Varend
Corso Westland
2011
42.0h x 66.0br
S0433

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

2.13.016
schilderij, acryl op papier
Nieuwe tanks voor
Vopak'
2013
44.0h x 81.0br
S0526

2.13.017
olieverf op paneel
Gezicht op Vld met
Vopak en Odjfel'
2013
30.6h x 50.0br

2.13.018
gouache
Gouache 'Gezicht op fa.
Avezaat op bedrijvenpark Benelux Vld'
2011-2012
27.0h x 35.0br
S0486

(31017)-2.13.019
schilderij
De uitvarende vloot op
Buisjesdag 5 juni 1884
1884
98.0h x 160.0br
S0015

2.13.019
volmodel
Zeillogger 'Vlaarding's
Bloei' VL 2
1892
193.0h x 85.0br x 485.0l
787

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
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Vlaardingen Vaart Uit!

B-tekst

3600

Het museum in Vlaardingen heeft honderd jaar lang modellen verzameld van
Nederlandse visserschepen. Het museum heeft ook modellen laten maken.
Er kunnen veel redenen zijn om een
scheepsmodel te maken. Om te laten
zien hoe het type schip er uit ziet. Om
te laten zien hoe er met een bepaald
schip gevist wordt. Om een historische
gebeurtenis vast te leggen. Om de
kamer van de reder op te vrolijken en
het belang van zijn scheepsvloot te
benadrukken. Om de reparatie of restauratie van een schip voor te bereiden.
Om in een kerk de zegen voor een schip
te vragen. Om herinneringen vast te
houden.
Modellen worden door zowel professionals in opdracht, als door amateurs
gemaakt. Een zeeman die zijn belevenissen aan boord van hospitaalkerkschip ‘De Hoop’ wil vastleggen, zal
andere dingen belangrijk vinden aan
zijn model dan een ingenieur die de
techniek wil laten zien.
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Even Lachen!
uit de collectie van Jan Anderson

B-tekst
Maak je wel eens een selfie? Of een
gewone digitale foto met je mobieltje
of met jouw digitale camera?
Honderdvijftig jaar geleden ging dat
heel anders. Hoe dat zo in al die jaren
gegaan is, wil Streekmuseum Jan
Anderson in deze tentoonstelling laten
zien.
Veertig jaar geleden begint Jan
Anderson te verzamelen. Een van zijn
vele collecties is de verzameling ‘fotografica’. Die telt wel 2000 voorwerpen.
Je moet dan niet alleen denken aan
camera’s, vroeger had je er ook veel
andere spullen (‘accessoires’) bij nodig:
glasplaten, chemicaliën, negatieven,
filmrolletjes, fotoafdrukken, fotoalbums enz. Een selectie daaruit wordt
hier getoond en wel in vijf thema’s in
volgorde van de tijd:

A

1. Fotografie als experiment
(1800-1850)
2. ‘Komt dat zien!’
(1850-1880)
3. Het ‘gemak’ van fotografie
(1880-1900)
4. Zelf aan de slag!
(1900-1940)
5. Van papier naar pixel
(1945- nu)
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