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De moderne automobilist lijkt niet meer zonder Tom-Tom of vergelijkbare navigatieap-
paratuur te kunnen. In talloze auto’s hangt zo’n klein schermpje aan de voorruit of is, 
bij nieuwere modellen, al ingebouwd in het dashboard. Wil je ergens naar toe – tik het 

adres of de GPS-coördinaten in, ga op weg en een dames- of herenstem leidt je vriendelijk doch 
beslist naar de eindbestemming: “Bestemming bereikt!” Hoe anders was dat nog slechts enkele 
jaren geleden. Toen moest de reiziger het doen met papieren kaarten, grote losse vellen voor de 
langere afstanden, of het 100.000 stratenboek voor het zoeken in de belangrijkste Nederlandse 
steden en dorpen. Je kon die kaarten natuurlijk niet onder het rijden bestuderen, dus moest je 
dat voor (en eventueel bij een stop tijdens) de rit doen – tenzij je een kaartlezer(es) op de bijrij-
dersplaats had zitten – een soort levende Tom-Tom, dus. Het voordeel van het bestuderen van 
de kaart is wel (en daarom zweer ik er zelf nog steeds bij) dat je steeds weet waar je bent en hoe 
je er gekomen bent. De Tom-Tom maakt voor velen het navigeren een makkie, maar ik doe het 
liever zelf.
 Ook vroeger hadden kaarten de functie om de omgeving te kennen en van A naar B te 
kunnen gaan, maar ook een juridische betekenis om de bezittingen van de heersende klasse 
vast te leggen en een strategische, om het veroveren van nieuwe bezittingen te vergemakkelij-
ken. En dat is de belangrijkste reden waarom de oudst ons bekende kaart van ‘Vlaerdinghen’ 
is ontstaan: Philips de Tweede wilde het land waarmee hij in strijd was in kaart brengen om 
onze voorouders onder de duim te krijgen. Open Monumentendag 2009 heeft als thema ‘Op de 
kaart’, en in de Haringstad is dat dan uiteraard ‘Vlaerdinghen op de kaart’. In de artikelen in 
dit Tijd-Schrift, verzorgd door archeologisch medewerker Eli van Toledo, monumentenamb-
tenaar Gerard Hoogerwaard, stadsarchivaris Harm Jan Luth en amateur (nou ja..) cartoloog 
Piet Heinsbroek wordt de stad op diverse soorten kaarten getoond, en wordt de functie van de 
verschillende soorten kaarten verduidelijkt. Piet Heinsbroek combineert verschillende kaarten 
om zo de ontwikkeling van de stad door de eeuwen heen te laten zien. Boeiende informatie, en 
fraai om te zien ook, want voor de duidelijkheid was het wel nodig om dit Tijd-Schrift in full 
color uit te voeren. En dat ziet er dan gelijk ook kleurig uit.
 Wat er ook kleurig(er) uit ziet is de toekomst van ons stedelijk historisch erfgoed. Dank zij 
de inzet van velen kan onze voorzitter nu eens allerlei positieve ontwikkelingen melden. Zodat 
Vlaardingen zich historisch op de kaart kan blijven zetten!

Eric van Rongen
eindredacteur

www.hvv-vlaardingen.nl

IJsmoppenboek

In een vorig Tijd-Schrift stond een oproep van Frank Hazenberg 
om materiaal aan te leveren over de ijsmoppen. Hij heeft daarmee 
een boek samengesteld: IJsmoppen uit Vlaardingen, traditie in een 
zakdoek. Op maandag 26 oktober zal het in Café De Kroon gepre-
senteerd worden en ook wordt dan een plaquette onthuld door de 
burgemeester.
Het boek telt 160-180 pagina’s full color en circa 500 afbeeldingen 
en is in Vlaardingen uitsluitend te koop bij de winkels van Ha-
zenberg De Echte Bakker voor € 25,00.
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Wetenswaardigheden
Wetenswaardigheden is een rubriek waarin 
van tijd tot tijd mededelingen van het be-
stuur worden gedaan als de Historische Ver-
eniging ten strijde trekt om ons historisch 
erfgoed te behouden. Mededelingen over 
positieve en negatieve gebeurtenissen. En 
die zijn er!

Het is alweer enige tijd geleden dat u 
via deze rubriek op de hoogte werd 
gebracht over stadse ontwikkelingen. 

In Tijd-Schrift 108 en 109 was dit het geval en 
in Tijd-Schrift 111 werd in het jaarverslag nog 
verdere informatie gegeven. Inmiddels zijn 
weer veel belangrijke historische zaken de re-
vue gepasseerd. We praten u over het een en 
ander bij. 

Kerken: veel is er al over gezegd en als de kre-
dietcrisis verder geen roet in het eten gooit zal 
de Emmaüskerk een herbestemming krijgen. 
Helaas zal dat niet voor de Ichtuskerk in de 
Westwijk het geval zijn en zal die worden ge-
sloopt om plaats te maken voor woningbouw. 
Mede door toedoen van de HVV is wel het 
oorspronkelijk woningbouwplan gewijzigd en 
zal er nu woningbouw verrijzen in de contou-
ren zoals het kerkgebouw er stond en zal het 
pleintje met kerktoren behouden blijven. De 
HVV heeft dringend aandacht gevraagd om 
het glas-in-lood wat in het gebouw aanwezig 
is te behouden. Helaas een tweede kerkge-
bouw dat in deze wederopbouwwijk het veld 
moet ruimen.

Groen van Prinstererlyceum: in tegenstel-
ling tot het positieve besluit om de Ertskra-
nen bij Vlaardingen-Oost aan te merken als 
rijksmonument, was dat niet het geval voor 
‘Het Groen’.
 De HVV betreurt het ten zeerste en heeft 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) haar zienswijze kenbaar gemaakt dat 
het van belang is dat dit gebouw wordt aange-
wezen als rijksmonument. 

Beeldbepalende panden: ambtelijk wordt er 
hard gewerkt om een inventarisatie af te ron-
den van de beeldbepalende panden in de stad. 
De HVV zal haar steentje hier zeker aan bij-
dragen.

Politiek: we meldden u al eerder dat het fraaie 
schoolgebouw van het Albeda College aan de 
Willem Beukelszoonstraat 62 in de verkoop 
was. Het ziet er nu naar uit dat er een geschik-
te herbestemming voorhanden is waarmee de 
HVV tevreden kan zijn. Ook werd in de Ge-
meenteraad een motie aangenomen om het 
gebouw voor te dragen als gemeentelijk mo-
nument. Dat was vorig jaar een mooi steun-
tje in rug voor de HVV. Maar bij dat steuntje 
bleef het niet. Historisch bewustzijn is van 
groot belang voor het aanzien van onze stad, 
zo schreef ik al eerder, en dat laat de politiek 
steeds meer zien. Tijdens de raadsvergadering 
van 18 juni j.l. werd door de voltallige Ge-
meenteraad aan het college akkoord gegeven 
om het stedenbouwkundig plan Buizengat-
Oost te gaan ontwikkelen en de in dit gebied 
gelegen Brandweerkazerne en Watertoren te 
behouden en er een herbestemming voor te 
zoeken. Een groots moment in die vergade-
ring was, dat de Gemeenteraad akkoord ging 
met het in gang zetten van de inspraakproce-
dure voor een Beschermd Stadsgezicht, met 
als doel in de loop van 2010 een groot deel van 
het Vlaardingse centrum en Oostwijk aan te 
wijzen als beschermd stadsgezicht. Wat zal 
dat goed zijn voor onze stad! Geweldig! Een 
historische pluim voor College en Raad en het 
vele ambtelijk werk dat hieraan vooraf is ge-
gaan.  
 Dat onze stad een fraaier aanzicht moet 
krijgen daar zijn we het allemaal over eens en 
daarin mag natuurlijk de historie niet ontbre-
ken. De oude Touwbaan is weer opgeknapt en 
er zal bezien worden hoe hier verder mee om 
te gaan in het te ontwikkelen gebied. Het is 
een goede stap die daarmee gezet is. De R-K. 
kerktoren aan de Hoogstraat staat er ook weer 

fraai bij en binnenkort zal de restauratie van 
de  bebouwing van de Algemene Begraaf-
plaats aan het Emaus afgerond zijn. Verder 
wordt er zorgvuldig door de gemeente ge-
werkt om de ornamenten om de Vredesboom 
aan de Hogelaan weer te herstellen, evenals 
de Kroningslantaren bij station Vlaardingen 
Centrum en de Vuurbaak van Van Speijk op 
het Oosterhoofd.

Toch nog sloop? Tja, het kan zomaar mis gaan. 
Tijdens onze maandelijkse filmzaterdagen op 
de Hoogstraat werden we half mei geconfron-
teerd met de wellicht aanstaande sloop van de 
z.g. Leskipanden op de Hoogstraat. Oude his-
torische panden slopen voor nieuwbouw op 
de historische Hoogstraat, nee, dat kon er bij 
de HVV niet in. Er is daarom een stevige brief 
richting stadhuis gegaan, waarna een even 
stevig gesprek met de wethouder heeft plaats 
gevonden. Het college heeft de boosheid en 
teleurstelling van de HVV goed begrepen en 
heeft onze historische noodkreet ter harte ge-
nomen en beloofd om met de ontwikkelaar 
van de panden te gaan praten of behoud van 
panden c.q. gevels nog mogelijk is. We wach-

ten het in grote spanning af en hopen dat de 
bouwval van nu snel tot het verleden hoort. 
Dat er nog meer sloopverzoeken dreigen baart 
de HVV zorgen en we zullen waar mogelijk 
afbraak trachten te verhinderen en de histori-
sche waarden van de objecten over te brengen. 
Hopelijk kunnen we de volgend keer meer 
hier over vertellen. 

We zijn als u dit leest al weer over de helft van 
2009 en is er veel constructief overleg geweest 
over ons historisch erfgoed. Ik zei het al: po-
sitieve en negatieve zaken zijn aan de orde ge-
weest, maar positief  is dat het positieve steeds 
meer de overhand krijgt. En dat is goed voor 
onze stad!
 
Wout den Breems

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2009
‘Vlaerdinghen op de kaart’

De Open Monumentendag is niet meer 
weg te denken uit de lijst van jaarlijkse ac-
tiviteiten in Vlaardingen: al sinds 1990, bij 
het 200-jarig bestaan van molen Aeolus. 
Al die jaren heb ik aan de start mogen 
staan van weer een nieuwe organisatie-
werkgroep, die zich over de activiteiten 
voor het nieuwe jaar buigen. En het is 
wéér gelukt: het programma met activi-
teiten, en de thema-wandeling! U treft het 
allemaal weer aan in het uitneembare hart 
van Tijd-Schrift, waarin de OMD de afge-
lopen  jaren een gastvrij onderkomen voor 

haar publiciteit vond! Haal het eruit en ga 
ermee op pad.
Een woord van dank aan de schrijvers van 
onze thema-artikelen: zij zijn het die de 
geschiedenis laten herleven, en Vlaardin-
gen dit jaar ‘Op de kaart’ zetten!
Namens de mede-organisatoren van 
OMD-2009 (Piet Heinsbroek, Gerard 
Hoogerwaard, Harm Jan Luth, Elma 
Oosthoek / Jan van Dorp en Frits van 
Ooststroom) wens ik u allen weer een 
bijzondere Open Monumentendag toe!

Arie Ouwendijk, coördinator. 
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Eli van Toledo

Verberg iets in de grond, en u bent het kwijt. 
Terugvinden is onbegonnen werk, tenzij u, 
zoals een goed zeerover dat gewoon is, een 
kaart maakt. Met een kaart vindt u mak-
kelijker iets terug. Archeologen vinden ook 
graag iets terug. Niet alleen zaken die met 
opzet verborgen zijn, ook dingen die verbor-
gen geraakt zijn door verlies of afdanking. 
Een kaart met nog-te-vinden-vondsten zou 
daarom een uitkomst zijn. En niet alleen 
voor archeologen... 

Er ligt veel verborgen in de grond. U 
en ik, geïnteresseerden in oude zaken, 
zouden graag willen weten wat er juist 

verborgen ligt. Deze interesse delen we tegen-
woordig met iedereen die de grond wil roe-
ren. 
 De oorsprong van deze interesse ligt, voor 
de grondroerders, in het Verdrag van Malta, 
dat in 1992 door de lidstaten van de Raad van 
Europa is ondertekend. Hierin is gesteld dat 
het cultureel erfgoed dat zich in de bodem 
bevindt, beschermd moet worden. De beste 
bescherming biedt de grond zelf, daar ligt het 
immers al die tijd al opgeslagen. Behoud in de 
bodem is daarom de beste manier om arche-
ologische vondsten te bewaren. In de ruim-
telijke ontwikkelingsplannen moet hiermee 
rekening gehouden worden. Mocht behoud 
in de bodem echter toch niet mogelijk zijn, 
dan moet het erfgoed opgegraven worden. De 
verstoorder van het erfgoed betaalt dat on-
derzoek. Reden genoeg voor iedereen die de 
grond wil roeren om geïnteresseerd te zijn in 
de aanwezigheid van archeologische sporen. 
Voor hen zou een kaart met nog-te-vinden-
vondsten een handig instrument zijn om ar-
cheologische resten te mijden.
 In 2007 is de Monumentenwet van 1988 
aangepast, een deel van de uitgangspunten 
van het Verdrag van Malta is hierin verwerkt. 

Sinds de in werking treding van deze Wet op 
de archeologische monumentenzorg heeft de 
gemeente de verplichting om in nieuwe of te 
wijzigen bestemmingsplannen archeologische 
waarden en verwachtingen vast te leggen. Zo 
kan iemand die de grond wil roeren, op de 
hoogte zijn van de in de grond aanwezige of te 
verwachten archeologische resten, en hierop 
zijn plannen verder vormgeven. 
 Op de plan-kaart van het bestemmings-
plan geven archeologen van de gemeente de 
archeologische waarden en verwachtingen 
weer. Van een terrein of gebied binnen het 
plangebied waar al archeologisch onderzoek 
heeft plaatsgevonden, is bekend wat er ligt. 
Voor de gebieden die nog niet zijn onderzocht, 
is dit natuurlijk niet het geval. Toch moet er 
ook voor deze gebieden worden gedefinieerd 
wat er aan archeologische resten verwacht 
kan worden. Maar hoe kan iets dat verborgen 
is, op de kaart worden gezet?

Met de kaart in de hand
Historische kaarten zijn een handig hulpmid-
del om verborgen zaken uit vroegere tijden op 
te sporen. Een goed voorbeeld is Engel Engels-
zn.’s woning die aan de hand van historische 
kaarten is opgespoord.  Zo heeft Jacob van 
Deventer op de kaart die hij in 1562 voor de 
Spaanse overheerser maakte, de locatie van 
deze boerderij al aangegeven. En Jan Janszn. 
Potter, Pieter Floriszn. van der Salm, Jacob en 
Nicolaes Kruikius en de cartografen van het 
Kadaster na hen, deden hetzelfde. Zo kon in 
2007 deze boerderij vrij exact gelokaliseerd 
worden om plaats te maken voor de nieuw-
bouwwoningen van Ex Libris (fig. 1 & 2).
 Maar andersom kan ook: een toevallige 
vondst kan soms gewoon met een oude kaart 
in de hand te duiden zijn. Tijdens de aanleg 
van een afval-apartpunt in de Paterstraat 
werd bijvoorbeeld een zware fundering aan-
getroffen. Historisch cartografisch onderzoek 
maakte al snel aannemelijk dat het hier ging 
om een restant van de kerk van het klooster 

Archeologie op de kaart
‘Sint Cecilia’ die waarschijnlijk in het begin 
van de 15e eeuw gebouwd is. 
 De huidige situatie verschilt natuurlijk 
sterk van de situatie afgebeeld op de histori-
sche kaarten. Voornamelijk de bebouwing 
uit de tweede helft van de vorige eeuw geeft 
vaak geen enkele aanwijzing over het verleden 
van een plek. Door de historische kaarten te 
refereren aan de gebouwen en infrastructu-
rele werken die nu nog wel bestaan, kan een 
verborgen structuur toch, met enige marge, 
nauwkeurig worden gelokaliseerd. Uiteraard 
zitten er aan dit geo-refereren de nodige ha-
ken en ogen. Zo moet er rekening gehouden 
worden met de projectie van de kaarten, de 
schaal, de verhoudingen van de afgebeelde 
structuren en objecten en vereenvoudigingen 
in de kaarten. Toch kan de ontwikkeling van 
een locatie met redelijke nauwkeurigheid ge-
volgd worden. Piet Heinsbroek laat u in dit 
nummer zien hoe de ontwikkeling van de 
monding van de haven met behulp van ver-
schillende historische kaarten te volgen is. 

Staat niet op de kaart
Helaas, niet alles staat op een historische kaart 
aangegeven. Lastig, want sommige structuren 
zouden we maar al te graag willen lokaliseren. 
De burcht van Dirk III bijvoorbeeld, of één 
van de vele woonstalhuizen uit de IJzertijd, 
of de Romeinse weg die waarschijnlijk langs 
de noordoever van de Maas liep. Toegegeven, 

Fig. 1 & Fig. 2 Geo-refereren.
De locatie van Engel Engelszn.’s woning is bepaald op 
basis van de kaart van Kruikius uit 1712 (boven) en een 
gemeentelijke kaart uit 1892 (onder). De gemeentelijke 
kaart geeft de locatie vrij exact weer. Op de kaart van 
Kruikius is vooral de verkaveling nauwkeurig weerge-
geven. De boerderijen zijn meer schematisch weerge-
geven. Toch levert dit waardevolle informatie op. De 
kaart laat een ander type boerderij zien dan de gemeen-
telijke kaart: een indicatie dat de boerderij verbouwd of 
herbouwd is. (Bron: Gemeente Vlaardingen)
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Fig. 3 Kaarten en gege-
vens in één beeld.

De geologische kaart 
en de krekenkaart 

(geomorfologische 
kaart) zijn over elkaar 

heen gelegd, hierop 
zijn de vindplaatsen 
met vondsten uit de 

IJzertijd geplot. Wat 
opvalt, is dat de meeste 
IJzertijd-vindplaatsen 

zich op het veen bevin-
den. (Bron: Gemeente 

Vlaardingen)

die laatste staat wel op een kaart: de Peutin-
gerkaart. Alleen spelen bovengenoemde refe-
rentieproblemen bij deze kaart allemaal: het 
is praktisch onmogelijk deze kaart met enige 
nauwkeurigheid te geo-refereren. Sterker, er is 
zelfs discussie of de weg echt alleen de noord-
oever volgt, of ook de Maas oversteekt, naar 
Oostvoorne bijvoorbeeld. De Peutingerkaart 
is trouwens de enige historische kaart van 
voor de 16e eeuw waar mogelijk Vlaardingen 
op afgebeeld staat.  Hoe nu een archeologische 
verwachting op te stellen zonder gebruik te 
maken van historisch kaartmateriaal?

Kaarten en tabellen
Gelukkig zijn er nog andere methoden om 
een indicatie te krijgen van wat er zich in de 

bodem bevindt. De belangrijkste is het kop-
pelen van kaarten die fenomenen in de bo-
dem weergeven, aan de archeologische resten 
die al bekend zijn. Dit kan met de toepassing 
van een Geografisch Informatie Systeem. Een 
koppeling van vindplaatsen uit de IJzertijd 
aan een geologische kaart (fig. 3), kan bijvoor-
beeld uitwijzen dat de bewoning ook op het 
veen voorkwam. Dit betekent dat wanneer er-
gens veen ligt, er ook bewoning uit de IJzertijd 
verwacht kan worden.
 Natuurlijk spelen meer variabelen een rol. 
In een bepaald gebied kan bijvoorbeeld meer 
onderzoek verricht zijn dan in andere gebie-
den, of in een grondsoort worden resten beter 
geconserveerd dan in andere grondsoorten. 
Door meer variabelen en verschillende kaar-

Fig. 4 Romeinse weg.
De Romeinse weg bij 
Swalmen is op hoog-
tekaart te zien als een 
lichte verhoging in het 
landschap (Bron: Van 
den Brenk & Van der 
Velde, 2005).

ten te gebruiken kan een meer gedetailleerde 
verwachting verkregen worden.
 Verschillende kaarten zijn voor deze toe-
passing geschikt: geologische kaarten, geo-
morfologische kaarten en hoogtekaarten. Er 
zijn een groot aantal kaarten op landelijk ni-
veau beschikbaar. Door de grove schaal zijn 
deze kaarten echter nauwelijks toepasbaar op 
een klein gebied als Vlaardingen. Gemeente-
lijke archeologen ontwikkelen daarom voor 
Vlaardingen gedetailleerdere kaarten om 
deze toepasbaar te maken voor archeologisch 
onderzoek.

Geologische kaart
Op een geologische kaart wordt de versprei-
ding van de grondsoorten weergegeven. Via 
boringen wordt informatie over de opbouw 
van de ondergrond ingewonnen. Door de 
gegevens te plotten op een 
kaart en punten met dezelfde 
grondsoorten te verbinden, 
wordt een kaartbeeld verkre-
gen.
 In Vlaardingen beschik-
ken we over een kaart met 
daarop de grondsoorten van 
de eerste twee meter onder 
het oorspronkelijke niet-re-
cent opgehoogde maaiveld. 
De kaart is samengesteld uit 
verschillende bodemkarte-
rende onderzoeken die in het 
Midden-Delflandgebied zijn 
uitgevoerd en gegevens uit ar-
cheologisch veldonderzoek.  
 De eerste twee meter on-
der het maaiveld in Vlaar-
dingen bestaat voornamelijk 
uit de grondsoorten veen en 
klei. Vaak bevindt zich op de 
veenlaag een kleilaag. Op de 
kaart staat aangegeven hoe 
dik de kleilaag is. Van de ge-
ologische kaart is af te leiden 

dat wanneer de rivier buiten zijn oevers treedt, 
een kleidek over een deel van het veenland-
schap wordt neergelegd. Via kreekstromen 
dringen de kleideeltjes ver door in het achter-
land. 

Geomorfologische kaart
Een geomorfologische kaart is een kaart waar-
op de processen die een rol hebben gespeeld in 
de vorming van het landschap tot uiting ko-
men.  Zo’n kaart laat bijvoorbeeld zien waar 
oeverwallen liggen, of waar oude kreekbed-
dingen te vinden zijn. 
 De geomorfologische kaart van Vlaardin-
gen is nog in ontwikkeling. Vooralsnog be-
staat er een zogenoemde krekenkaart waarop 
een deel van het fossiele krekenstelsel is weer-
gegeven. Deze kaart is gebaseerd op de geo-
logische kaart en op archeologisch veldon-
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Fig. 5 Hoogtekaart.
Op de hoogtekaart zijn 

in het buitengebied 
de kreeklopen goed te 

zien. (Bron: Gemeente 
Vlaardingen op basis 
van gegevens Actueel 

Hoogtebestand Neder-
land)

derzoek. Het verloop van oudere kreken kan 
helaas nog niet voor heel Vlaardingen worden 
weergegeven. Stukjes zijn al wel gereconstru-
eerd, maar ze kunnen nog niet met zekerheid 
met elkaar verbonden worden. 

Hoogtekaart
Een hoogtekaart geeft het reliëf weer van het 
aardoppervlak. Op de kaart zijn geologische 
en soms zelfs archeologische fenomenen 
zichtbaar. Een prachtig voorbeeld is de Ro-
meinse weg die te zien is op de hoogtekaart bij 
Swalmen (Limburg) (fig. 4). In Vlaardingen 
hebben we de Romeinse weg helaas nog niet 
gevonden…
 De Vlaardingse hoogtekaart is opgebouwd 
uit de gegevens van het Actueel Hoogtebe-
stand Nederland (fig. 5). De gegevens uit dit 
bestand zijn ingewonnen door met een vlieg-

tuig over het landschap te vliegen en met een 
laser metingen te verrichten. Zodoende is heel 
Nederland gekarteerd. 
 Op de hoogtekaart van Vlaardingen zijn 
vooralsnog geen archeologische fenomenen 
waargenomen. Wel zijn in de Aalkeetpolders 
duidelijk oude kreeklopen te onderscheiden 
als verhogingen in het landschap. Het geo-
logische proces dat hier achtersteekt heet re-
liëfinversie. Een kreek snijdt zich in het veen 
in. Na een tijd verlandt de kreek en wordt de 
kreekbedding opgevuld met klei en zand. Als 
het grondwaterpeil zakt, klinkt het veen lang-
zaam in. Het sediment in de kreekbedding 
klinkt niet of minder ver in als het veen en 
komt uiteindelijk hoger te liggen. De ouder-
dom van alle kreken is nog niet vastgesteld. 

Verwachting
Met de geologische kaart, de geomorfologi-
sche kaart en de hoogtekaart en de gegevens 
van de vindplaatsen in Vlaardingen, zijn er 
instrumenten voorhanden om de archeolo-
gische verwachting te bepalen voor perioden 
waarvoor geen historisch kaartmateriaal be-
schikbaar is. Samen met het historische kaart-
materiaal kan de gemeente zo voor de nieuwe 
bestemmingsplannen een goed onderbouwde 
indicatie gegeven van archeologische resten. 
Zo weet iemand die de grond wil roeren wat 
hij kan verwachten. Hiermee is het onver-
wacht aantreffen van archeologische resten 
echter niet uitgesloten. Gelukkig ligt tussen 
verwachting en werkelijkheid de wereld van 
de risicocalculatie… 
 

Met dank aan Tim de Ridder, Carolien van 
Loon, Rutger Terluin, Harm Jan Luth en Piet 
Heinsbroek.
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aan zijn belangrijkste werk, de kartering van 
de steden van de toenmalige Nederlanden. 
De bedoeling van Filips II was duidelijk: de 
kaarten kunnen hem helpen bij de strijd tegen 
de Nederlanden. De stadsplattegrond die Van 
Deventer van Vlaardingen heeft gemaakt is 
gedateerd op 1562. 

Als je goed naar afbeelding 2 kijkt (zie ook het 
inlegvel), dan valt een aantal zaken op. 
 Allereerst het langgerekte stedenbouw-
kundige weefsel dat doorregen en geflankeerd 
wordt door water. Dit weefsel wordt ook wel 
aangeduid als ‘de historische ruggengraat’ 
van Vlaardingen. Het vormt het kerngebied 
van waaruit Vlaardingen is ontstaan. De ste-
denbouwkundige structuur is nog tamelijk 
gaaf en goed waarneembaar. De bebouwing 

Landmarks in de tijd van 
Van Deventer
Gerard Hoogerwaard

Dit jaar staat bij de Open Monumentendag 
de stadsplattegrond van Jacob van Deventer 
centraal. Niet alleen een bijzondere kaart 
vanwege zijn ouderdom en context, maar 
vooral ook om de informatie die erop staat.

Van Deventer is in Kampen geboren en 
is vooral bekend geworden door zijn 
gewestkaarten en stadsplattegronden. 

Een voorbeeld van een grotere kaart is in 
afbeelding 1 te zien. Hij heeft in Leuven 
gestudeerd, en is daarna in dienst gekomen 
van keizer Karel V. Hij mag zich dan keizerlijk 
geograaf noemen. 
 
In opdracht van Filips II begint hij in 1558 

Afb. 1 : Kaart van 
Holland

rond de Markt, de haven en de Hoogstraat 
is het oudst en historisch gezien het meest 
waardevol. De hiermee samenhangende ste-
gen versterken het beeld dat de ruggengraat 
oproept. 
 Op de kaart is niet alleen de stad afge-
beeld. Aan de noordrand van de kaart zijn de 
Hooglandse molen en de tegenoverliggende 
Broekmolen langs de Vlaardingervaart te 
vinden. Aan de Kethelweg staat de boerderij 
op de vroegere kasteelplaats van Steenhuy-
zen er nog op, evenals vijf andere boerderijen. 
Ook staan er vijf boerderijen langs de (oude) 
Holyweg, waaronder de Holy-boerderij en 
Clattenburch (Landje van Chardon). Langs 
de Vlaardingervaart staat een boerderij waar 
later de boerderij de Drie Baarsjes staat. Er 
is ook een kleine brug over de vaart gete-
kend (een voorloper van de Twist). Langs de 
Broekweg (Westlandseweg) liggen de boerde-
rijen de Meewoning en Hoogstad. Langs de 
Markgraaflaan ligt ook een boerderij, evenals 
tussen de Zuidbuurtseweg en de Groeneweg. 
Ook in de stad zelf zullen in de tijd van Van 
Deventer diverse stadsboerderijen gefunctio-
neerd hebben.

Verder valt op dat er rond de Markt en de 
Waal(straat) een aantal belangrijke gebouwen 
te zien is. Ze zijn te herkennen aan de donkere 
daken. In het Binnenstadsonderzoek van de 
hand van Bert van Bommel is uitgebreid in-
gegaan op de bebouwing op de kaart van Van 
Deventer, waarbij gerefereerd wordt aan infor-
matie uit het ‘cohier van de tiende penning’, 
een belastingregister. Verondersteld wordt dat 
het meest linkse gebouw aan de Waalstraat 
met donker dak een kerkgebouw is geweest. 
Voordien stond hier een klooster.
 Van Deventer tekende de huizen zeer 
schematisch. Het moeten er volgens de cohier 
zo’n 300 geweest zijn. Hoeveel mensen zullen 
er toen in de stad gewoond hebben? Toch niet 
veel meer dan 1500. Het beeld is er een van 
een langgerekt dijkdorp met een paar straten 
rond de kerk en één of twee parallelstraten 
onder langs de Hoogstraat en de Korte Dijk. 
 Meer naar de haven toe een ander belang-
rijk gebouw: de voorloper van het stadhuis. 
Het stadhuis was toen smaller dan het in 1650 
op dezelfde plaats opgetrokken gebouw, maar 
had ook toen al een torentje. De voorganger 

Afb. 2 : Kaart van 
Vlaardingen

Afb. 3 : De Grote Kerk
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van de huidige toren van de Grote Kerk moet 
er toen al uitgesprongen zijn als een duidelijke 
landmark.

Overigens zijn de getekende galgen bij de ri-
vier markant en macaber te noemen. Het was 
vooral een waarschuwing aan bezoekers, dat 
er in deze stad niet te spotten viel met het ge-
zag.
 Een andere landmark uit die tijd moet de 
korenmolen zijn geweest. Hij is op de kaart 
goed te zien en geplaatst op de kop van de 
Kortedijk. Op dezelfde plek staat nu molen 
Aeolus, die veel hoger is dan zijn houten voor-
ganger. Een goed voorbeeld van zo’n voorgan-
ger, een standerdmolen, is in Brielle te vinden, 
molen ‘t Vliegend Hert’. 
 
Het laatste wat opvalt is dat er geen stadsmu-
ren om de strategisch belangrijke plek ston-
den. Vlaardingen was van belang vanwege de 
sluis. Wie de macht over de sluis had was in 
staat de waterhuishouding van het achterland 
te beïnvloeden en het desnoods onder water 
te zetten. 

Je vraagt je wel eens af hoe het er in die tijd 
echt uitgezien zou hebben, en hoe herkenbaar 
die landmarks zouden zijn …….

Bijvoorbeeld op een zonnige, zomerse dag in 
1563. Een marskramer draagt een zware korf 
op zijn rug en haast zich over het pad naar zijn 
volgende bestemming: Vlaerdinghen !

Meestal trekt hij samen met een aantal ka-

meraden op om weer naar de volgende stad te 
gaan. Het zijn echter spannende tijden. De drei-
ging van de strijd met de Spanjolen is voelbaar. 
Morgen is het jaarmarkt in Vlaardingen, maar 
de anderen konden niet op hem wachten. Een 
belangrijke markt, hoewel hij de laatste jaren 
steeds minder verkoopt, maar het is nog goed te 
doen. Met de inkopen in Schiedam zat het niet 
mee. Die verrekte smid vroeg wel zoveel voor 
die paar extra lepels dat dit op een knokpartij 
uitliep en die bolle schout erbij kwam. En zoals 
altijd was hij de klos: het is een wonder dat hij 
zijn meeste koopwaar nog heeft. Twee nachten 
in het cachot was ook geen plezier. Langs een 
wade in de rivier heeft hij zich de smerige lucht 
van het verblijf afgewassen. Zijn kleding heeft 
hij onderweg op een paar koeien laten drogen. 
Bij de boer deed hij ook zaken: twee messen 
verkocht. 

Aan de horizon ziet hij Vlaardingen opdoe-
men: links de imposante kerktoren, rechts de 
korenmolen. Het zijn echte herkenningspun-
ten. Aan het aantal scheepsmasten te zien is 
het straks weer een drukte op de Markt: het 
centrum van de handel. Sinds dat de ‘rijcxste 
ende weetenste’ der burgers het voor het zeggen 
hebben gekregen is er veel verbeterd. Er is land 
op de rivier gewonnen en de gevangen vis wordt 
alleen in Vlaardingen naar de afslag gebracht. 
De vele monden moeten gevoed worden, en wel 
het liefste met behulp van zijn handelswaar. 
Naast vissers weet hij de lijndraaiers, poorters 
en scheepmakers goed te vinden. Hij komt er al 
jaren. Zijn favoriete stek is het logement ‘In den 
Ienhoorn’. De andere 3 kent hij niet zo goed. 
 
NB: Op de Open Monumentendag zal er een 
maquette te zien zijn van het Vlaardingen uit 
de tijd van de deze marskramer !

Afb. 4 : Stadsgezicht 
van Vlaardingen uit 
1540 (Bron: Histori-
sche Atlas Vlaardin-

gen, blz. 2.)  

Harm Jan Luth

Het is al weer tien jaar geleden dat 
Piet Heinsbroek en Matthijs Struijs 
(overleden in 2004) ‘De zerken in de 

Nederlandse Hervormde Grote Kerk te Vlaar-
dingen’ uitgaven.
 Drie delen met in totaal 570 pagina’s geven 
ons een zeer gedetailleerd overzicht van 115 
zerken en zerkfragmenten en van andere graf-
gerelateerde objecten in de Grote Kerk. Heins-
broek mat ze exact op, tekende ze minutieus 
na en beschreef ze nauwkeurig; Struijs iden-
tificeerde en annoteerde ze aan de hand van 
de vele archiefbronnen die het Vlaardingse 
Stadsarchief rijk is. Dat speur- en puzzelwerk 
is heerlijk om te doen en ik prijs me gelukkig 
toen daaraan ook mijn genealogische steentje 
te hebben kunnen bijdragen.
 Met elk van die tekeningen is een graf ‘op 
de kaart’ gezet en zo zijn we feitelijk 115 plat-
tegrondjes rijker, zodat dit onderwerp prima 
past in het OMD-thema van 2009: Vlaardin-
gen op de kaart. Ook in het in 2005 versche-
nen standaardwerk over de Vlaardingse Grote 
Kerk (dat nog te koop is) is een fraai geïllu-
streerd hoofdstuk gewijd aan het begraven en 
de grafzerken.

Begraven
Voor de komst van het christendom in onze 
contreien, werden de doden veelal gecre-
meerd. Daarna was het begraven in de ker-
ken eerst voornamelijk voorbehouden aan 
de geestelijkheid of belangrijke weldoeners of 
kerkstichters, maar op den duur stond men 
het ook toe aan niet-geestelijken, mits ze enige 
statuur en/of rijkdom hadden en zich gunstig 
hadden onderscheiden. Zodoende vinden we 
(ook) in de (Vlaardingse) kerk vanaf de 16de-
eeuw vrijwel uitsluitend gefortuneerde men-
sen en leden van de stadsregering. Eerst stond 
er niets op de graven, omdat men nadrukke-
lijk wilde aangeven dat (voor de dood) ieder-

Graven op de kaart

Afb. 1: tekening van 
de grafzerk van Wil-
lem van Boesinge(n) 
en zijn familie, P.G. 
Heinsbroek, 1993 
(Bron: Stadsarchief 
Vlaardingen - Collectie 
Heinsbroek inv.nr. 
3C-18) 
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een gelijk was. Maar het bloed kroop waar het 
niet gaan kon en zo begon men al gauw graf-
stenen te voorzien van versieringen zoals wa-
penschilden en van teksten waarin werd in-
gegaan op het leven van de overledene. Soms 
zien we echter een steen, waarbij niet terugge-
keken wordt op het leven, maar vooruitgezien 
wordt op het leven na dit leven.
 Het mooiste voorbeeld hiervan vind ik de 
zerk van Willem van Boesinge(n) en van zijn 
vrouw, dochter en schoonzoon (afbeelding 1), 
die in de bovenste rij zerken achter de kan-
sel te vinden is. Deze Vlaamse linnenwever, 
afkomstig uit West-Vlaanderen waar het 
plaatsje Boesinge vlak boven Ieper ligt, stierf 
in 1642 in Vlaardingen op 78-jarige leeftijd.
 In het midden van deze 
familiezerk is nog heel goed 
de wapenversiering bewaard 
gebleven en daarboven lezen 
we (afbeelding 2): Die Van 
Boesinge, in d’aerde gedect 
/ Het lichaem geringe, den 
wormen gestrect / Op hope 
perfect, Christum t’aenkleven 
/ Totdat het wert verwect ten 
eeuwigen leven / Willem van 
Boesinge aetatis suae (= in 
de leeftijd van) 78 jaren oud, 
den 10 januari 1642 /  Aeltje 
Jans sin huisvrou, oudt 93 ja-
ren, s(t)erft den 18 september 
1652. Zijn familie had dus 
de blik naar voren, op het 
eeuwige leven gericht. Door 
hun besluit om in de kerk 
begraven te worden, hadden 
anderen dat zeker ook wel, 
maar op deze grafzerk is het 
bovendien expliciet aange-
geven. De namen van zijn 
zoon Philips van Boesinge 
en diens vrouw Sara Corne-
lisdr. staan rond het familie-
wapen.

Niet alleen grafzerken
De 115 zerken en zerkfragmenten zijn in ‘De 
zerken in de Nederlandse Hervormde Grote 
Kerk te Vlaardingen’ in drie groepen verdeeld: 
die in het verhoogde deel van het koor (deel I), 
die vóór het verhoogde deel van het koor en de 
zerken achter de kansel (deel II) en de zerken 
aan de westkant van de noord- en zuidbeuk 
(deel III). Daarnaast wordt aandacht gegeven 
aan het grafmonument van Mr Pieter Reael 
dat boven de ingang van de consistorie hangt 
(afbeelding 3) en aan de 12de-eeuwse sarco-
faag van (waarschijnlijk) de geestelijke Thid-
bald.
 De genoemde Mr Pieter Reael was een 
oomzegger van ambachtsheer Wilhem van 

Ruytenburch, de inmiddels in Vlaardingen zo 
beroemde man die in blinkend geel kostuum 
geschilderd is op De Nachtwacht. Hij werd net 
als zijn vader (Jacob Reael) vóór hem, door 
hun machtige familielid aan het baljuwschap 
geholpen. Reael senior was baljuw (officier 
van justitie) van 1637 tot 1639, Reael junior 
zelfs van 1650 tot 1701 en dat staat ook te le-
zen op het grafmonument: ‘nadat hij het ampt 
hadde bedient L (=50) jaren, XI (=11) maan-
den en XVI (=16) daegen’. Ook bij hem heb-
ben zijn nabestaanden nadrukkelijk een blik 
in de eeuwige toekomst geworpen, zoals blijkt 
uit de woorden onderaan het grafmonument: 
‘denuo vivus beate resurget’, wat betekent: 
‘wederom levend zal hij gelukzalig opstaan’.

De grafkelder van de ambachtsheren en hun 
familieleden
De hiervoor genoemde Wilhem van Ruyten-
burch liet in het midden van de 17de eeuw 
voor zijn familie een grote grafkelder (drie bij 
zes meter) aanleggen in het koor van de kerk. 
We weten dat daar minstens veertien leden 
van de ambachtsheerfamilies zijn begraven 
tussen 1669 en 1764. Met die grafkelder en 
de stoffelijke resten daarin, is het overigens 
tragisch afgelopen. In 1829 liet de laatste am-
bachtsheer van Vlaardingen en Vlaardinger-
Ambacht, Diederik van Leyden Gael, de kelder 
dichtmetselen en hij verkocht de ambachts-
heerlijkheid en al zijn privé-terreinen ten oos-
ten van de stad een jaar later aan de gemeente 
Vlaardingen. Hij kwam met de kerkvoogden 
van de Grote Kerk overeen dat het familiegraf 
‘ten geenen dage zal mogen worden geopend, 
maar moet blijven en onderhouden worden in 
den staat zoo als die thans is’.
 Maar men heeft die afspraak helaas aan 
zijn laars gelapt, want bij de restauratie in 
1865 is de kelder helemaal volgestort met puin 
en bij de restauratie van 1967 zijn alle graven 
in de kerk geruimd. En van de hengsels die de 
kisten van de ambachtsheren sierden, is later 
verklaard dat ze door de aannemer die in de 

kerk bezig was, zijn gebruikt voor zijn eigen 
grafkist!!
 De zerken zijn na het archeologisch on-
derzoek van toen weer in de kerk teruggelegd, 
maar men heeft zich volstrekt niet bekommerd 
om de juiste oorspronkelijke plaatsing ervan. 
Er zijn soms zelfs fragmenten van één steen 
die nu her en der in de kerk liggen. Ook zijn er 
heel wat verdwenen, doordat ze in particuliere 
handen kwamen en soms zelfs als verharding 
in een tuin werden gebruikt. De enorme graf-
steen die de kelder van de Van Ruytenburch’s 
en de Van Leyden’s dekte, was oorspronkelijk 
blanco. Maar nakomelingen uit de vrouwelijke 
lijn van de laatste ambachtsheer hebben mid-
den 20ste eeuw er in laten beitelen: ‘Grafkel-

Afb. 2: foto van de 
grafzerk van Willem 

van Boesinge(n) en zijn 
familie, Hans den Boer, 

1999 (Bron: Stads-
archief Vlaardingen 

- Collectie Heinsbroek 
inv.nr. 3C-18) 

Afb. 3: foto van de 
marmeren epitaaf 
(grafgedenksteen) van 
baljuw Mr Pieter Reael, 
in de oude situatie van 
vóór de restauratie van 
1967. Oorspronkelijk 
was deze bevestigd aan 
een pilaar, maar hij 
werd later aangebracht 
boven de ingang van 
de consistorie. (Bron: 
collectie Stadsarchief 
Vlaardingen - Foto 
Roovers, 1955)
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der der Ambachtsheeren van Vlaardingen en 
Vlaardinger-Ambacht’ en dat valt nog steeds 
te lezen in het koor (afbeelding 4).

Nieuwe aandacht
Het is een mooi moment om hier opnieuw 
aandacht te vragen voor de neerslag van het 
monnikenwerk dat in 1999 werd gepubli-
ceerd, temeer daar het in een niet al te grote 
oplage is verspreid. De drie delen zijn altijd in 
te zien in de studiezaal van het Stadsarchief 
en dat geldt ook voor de originele tekeningen 
die daar in de zogeheten Collectie Heinsbroek 
berusten.
 Op de Open Monumentendag 2009 zullen 
de bezoekers van de Grote Kerk op de Markt 
in het bijzonder geattendeerd worden op de 
daar aanwezige zerken die als kleine monu-
mentjes in het grootste monument van Vlaar-
dingen hun plaats innemen.

Afb. 4: tekening van de afdekplaat van de grafkelder 
van de ambachtsheren, met omliggende zerken, P.G. 
Heinsbroek, 1992 (Bron: Stadsarchief Vlaardingen - 
Collectie Heinsbroek inv.nr. 3C-14) 

Vlaardingen vier eeuwen op 
de kaart

Piet Heinsbroek. 

Vlaardingen ligt tegenwoordig aan de 
westkant van een stedelijk gebied, 
waarin Rotterdam het belangrijkste is, 

aan de noordkant van de grote rivier de Maas. 
De oorspronkelijke nederzetting, in oude ak-
ten onder andere Flardinghe genoemd, ligt 
aan de westoever van een zijstroompje van 
deze rivier, de Vlaerding. En wel vlakbij waar 
die uitmondt in de Maas. Omdat de Maas iets  
verderop in zee uitkomt en hierdoor de getij-
den in deze rivier goed merkbaar zijn, is ook 
de Vlaerding van oorsprong een getijdengeul. 
Na de ontginningen van de er omheen liggen-
de wildernissen is deze stroom echter getemd 
tot een sloot in het polderlandschap. En nu, 
door de naoorlogse stadsuitbreidingen, hier 
bijna helemaal verdwenen. 
 Via de uitmonding van de vroegere 
Vlaerding, nu de Oude Haven, wordt over-
tollig boezemwater uit het Hoogheemraad-
schap Delfland geloosd. Aangevoerd door 
boezemwateren die, op het genoemde stukje 
Oude Haven na, niets meer met de vroegere 
Vlaerding van doen hebben. En de Maasdijk, 
waarvan het vroegere verloop nog goed langs 
de zuidkant van het oude stadscentrum is te 
volgen, is rivierwaarts verlegd en rechtgetrok-
ken. Met op de plaats waar de Vlaerding, nu 
de Oude Haven, in de Maas uitkomt, sluizen. 
Die moeten nog steeds onder andere de hoge 
waterstanden bij vloed beteugelen. 

De oorspronkelijke nederzetting Vlaardingen 
was veel kleiner dan de huidige stad. En de oe-
ver van de Maas ter hoogte van Vlaardingen 
had een heel ander verloop dan tegenwoordig. 

(ca 1560 - ca 1960)

Het is interessant na te gaan hoe deze zaken in 
de loop van de tijd veranderd zijn. 
 Om aan te sluiten bij het thema van de 
Open Monumentendag 2009 ‘Op de kaart’ 
zullen we dit gedurende vier eeuwen volgen. 
Want zo lang al zijn er redelijk betrouwbare 
kaarten van onze stad aan de Maas. Om de 
veranderingen duidelijk uit te laten komen 
zullen we van vier kaarten het beeld overteke-
nen op een kaart van 1958. 
 We zullen de gegeven tekeningen kort 
toelichten en zo onze ‘reis door de tijd op de 
kaart’ maken. We beginnen echter met een 
korte schets van de situatie vóór Van Deven-
ter. Want ook de situatie op deze ‘eerste’ kaart 
is natuurlijk een moment in een steeds door-
gaande reeks van veranderingen. 

De situatie voorafgaande aan 
Van Deventer. 
Een indruk van de situatie in het hele Maas-
mondgebied rond 1300, toen de voornaamste 
bedijkingen uitgevoerd waren, geeft afb. 1 [1]. 
De voorlopers van de tegenwoordige steden 
en dorpen waren toen stuk voor stuk veel klei-
ner. Bedijkt gebied is dicht gestippeld, het ge-
bied tussen de dijk en de oever van het water 
wijder gestippeld. Het Vlaardingen uit die tijd 
ligt bij nr 7 op de kaart. 
 Waar de Maasdijk langs de noordoever 
van deze rivier rond 1300 de nederzetting 
Vlaardingen bereikte, is een stuk noordelijker 
dan waar de huidige dijk de huidige noor-
delijke rivieroever volgt. Maar de ligging uit 
1300 is nog wel steeds aanwezig. Het is de nu 
vlak onder het oude centrum aankomende zo-
genaamde Maassluissedijk. In afbeelding 2 is 
zeer schematisch de huidige situatie weerge-
geven. Ook op deze tekening is het binnen de 
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oude dijk gelegen gebied dicht gestippeld en 
het terrein tussen de oude dijk en de huidige 
Maasoever wijder gestippeld. 
 Het laatstgenoemde gebied is sinds 1300 
blootgesteld geweest aan overstromingen en 
wateroverlast. Er vonden echter ook aanslib-
bingen plaats. Na inpolderingen, ophogingen 
en bebouwing is dit nu een deel van de stad 
Vlaardingen. 
 De al rond 1300 aanwezige oude dijk heeft 
komend vanuit het westen een stukje vóór 
Vlaardingen een duidelijke inbochting naar 
het noorden [2]. En buigt bij het bereiken van 
de monding van de vroegere getijdekreek de 
Vlaerding (nu de Oude Haven) scherp onder 
een hoek van ca 90° helemaal naar het noor-
den, volgt dan de westkant van de Vlaerding 
tot waar nu de molen Aeolus staat, om daar 
onder weer een bijna rechte hoek naar het 
oosten om te buigen en gaat daarvanaf gelei-
delijk meer richting de Maas en oostwaarts 
richting Schiedam. 

De reconstructie van het Maasmondgebied 
rond 1300 in afb. 1 is gemaakt in 1950 op 
grond van een aantal toen beschikbare studies 
over onder andere de vroegere landschappelij-
ke situatie van dit gebied. Hoewel de weergave 
ondertussen wel wat herzien kan worden [3] 
geeft de tekening nog steeds een goed idee van 
de toenmalige situatie. 
 In afb. 2 bestaat de wijdgestippelde zone 
buiten de vóór 1300 aangelegde dijk groten-
deels uit aangeslibde vette vruchtbare klei. 
Daarom heette dit gebied na inpoldering de 
Vettenoordse polder. Tegenwoordig heeft het 
daar aanwezige industriegebied die naam. [4] 

De kaart van Van Deventer, ca 1560. 
Het straten- en bebouwingspatroon op en 
rond het terpoppervlak is vanaf de 16e eeuw 
op kaarten te volgen. Op de oudst bekende 
duidelijke kaart van Vlaardingen, die van 
Jacob van Deventer uit ca 1560, komt al het 
hoofd- en zijstratenpatroon voor dat in grote 

lijnen nog steeds aanwezig is. In afb. 3 is deze 
kaart overgetekend op een topografische on-
dergrond uit 1958. Op de kaart van 1958 zijn 
namelijk nog flinke stukken landelijk gebied 
rond de stad aanwezig die in de huidige tijd 
ook door stedelijke uitbreidingen bedekt zijn.  
We zien de rivier de Maas met de uit het wes-
ten aankomende dijk die het noorden van 
deze rivier afschermt van het polderland. Op 
een van de twee vormen waarin de kaart van 
Van Deventer overgeleverd is, de zg. netkaart 

[5], die in de Biblioteca Nacional te Madrid 
bewaard wordt, is de zuidelijke oever van de 
Maas nog meegetekend. Deze blijkt op de re-
constructietekening ongeveer ter hoogte van 
de huidige zuidelijke oever te liggen. (In afb. 3 
is namelijk het iets smallere maar iets langere 
beeld ontleend aan deze netkaart, terwijl het 
iets bredere maar iets kortere beeld ontleend 
is aan de zg. minuut die in het Nationaal Ar-
chief in Den Haag wordt bewaard.) 
 Van deze dijk splitst in de zuidwesthoek 
van de kaart de Zuidbuurtseweg naar het wes-
ten af, zoals dat nu nog steeds zo is. Omdat 
vroeger de dijken ook als wegen gebruikt wer-

den, hebben de dijken en wegen op de tekening 
dezelfde kleur (rood) gekregen. Vanuit de stad 
gaat er één duidelijke weg naar het westen: de 
huidige Afrol. Die splitst zich aan zijn wes-
telijke einde naar het noorden: de Broekweg, 
waarvan het begin er, zij het in gewijzigde 
vorm, nog is. En naar het zuiden en westen: 
de Markgraaflaan – Groeneweg, waarvan met 
name het westelijke deel van de Groeneweg 
nu verdwenen is onder bebouwing. Vanaf het 
noorden van de stad takken vanaf de ring 
bij het Emaus twee wegen af. De eerste is de 
Holyweg die de Holypolder in gaat. Hiervan 

Afb. 1. Reconstructie 
van het mondings-

gebied van “die 
Mase, Merwe ende 

Wael” rond 1300. 
Naar publicaties van 

Beekman, Muller, 
Ramaer en Niermeyer, 
door Gemeentewerken 
Rotterdam in 1950. De 
jaartallen bij de namen 
geven vermeldingen in 
oude akten. Zie ook de 

tekst en noot 1. 

Afb. 2. De huidige 
situering van Vlaar-
dingen aan de rivier 
de Maas met het oude 
verloop van de dijk aan 
de noordkant van deze 
rivier en het verloop 
van de huidige (noord)
oever. Het gebied dat 
vanouds bedijkt is 
is dicht gestippeld, 
het gebied tussen de 
oude dijk en de oever 
van het water minder 
dicht. In de kleuren-
weergave van de oude 
kaarten overgetekend 
op huidige is het eerste 
gebied geel, het tweede 
lichtgroen. 

1. Nadlwiic, 1156 - 2. Die Lier, 1201 - 3. Dorp - 4. Maselande, omstreeks 960 - 5. Maeslandsluys - 6. Sciplede - 7. Flardinghe, 694; 988-993 - 8. Hargen; 
die Kethel, 988-993 - 9. Sche; Ouwer Scie, 988-993 - 10. Nieuwer Scie, 1250 - 11. Nieuwe Sciedamme, 1260 - 12. Scoendeloe, 1250 - 13. Rotterdam, 1296 - 
14. Hildegerdberch - 15. Rodenrise - 16. Berkel - 17. Cralingen, 1282 - 18. Capelle, 1316 - 19. Crimpen super IJsele, 1277 - 20. - 21. Donkersloet, 1395 - 
22. riede, 1105 - 23. Yslemonde, 1076 - 24. Berendrecht, 1269 - 25. Karnisse, 1330 - 26. Paindrecht, 1083; 1120 - 27. Catendrecht, 1199 - 28. Des Graven 
Ambocht, 1328 - 29. Roden, 1299 - 30. Portegale, 1276 - 31. Pernes, 1251 - 32. Spickenesse, 1235 - 33. Biert, 1306 - 34. Gervlite, 1157 - 35. Appenbreuch, 
1206 - 36. Heenvlite, 1254 - 37. Zwartewale, 1331 - 38. Hellevoet, 1220 - 39. Merlant, 1276 - 40 Brielle, 1257 - 41. Rugghe, 1395 - 42. Hostworren, 1226 - 
43. Rochange, 1220. 
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bestaat tegenwoordig alleen nog het (gewij-
zigde) begin, namelijk de Prins Bernardlaan. 
De tweede is de Kethelweg, die doorloopt tot 
aan het oude dorp Kethel. Hiervan is aan de 
Vlaardingse kant alleen de huidige Kethelweg 
nog over. Tenslotte toont Van Deventer aan de 
oostelijke kant van de Vlaardingse Vaart een 
duidelijk pad. 
 In de stad zelf zijn nog veel straten/stegen 
te herkennen. Om enkele belangrijke te noe-
men: vanaf de Marktellips stralen uit, gere-
kend vanaf waar de Maassluissedijk hierop 
aansluit en met de wijzers van de klok mee, 
benoemd met de tegenwoordige namen: de 
Schoolstraat, de Waalstraat, de Hoogstraat (= 
de dijk die naar het noorden loopt), de Smalle 
Havenstraat, de Kerksteeg en de Brede Steeg. 
De Waalstraat loopt door tot een pad aan 
de westzijde van de nog niet gedempte Ge-
dempte Biersloot. Behalve via de Hoogstraat 
(en zijn verlengde de Kortedijk) kan men ook 
via een parallelstraat/pad er achter (wat nu 
de Kuiperstraat is en het Achterom) naar het 
noorden. En natuurlijk via wat nu de Westha-
venkade en de Havenstraat is. Zoals er evenzo 
aan de achterkant van de Kortedijk een weg 
loopt waar nu ongeveer de Delftseveerweg 
loopt. 

Minstens zo interessant is wat er aan water-
wegen op Van Deventer’s kaart te herkennen 
is. 
 Behalve de al genoemde hoofdrivier de 
Maas is dat in de eerste plaats de Vlaardingse 
Vaart. Die mondt via de Oude Haven (het 
eindpunt van de op de kaart van Van De-
venter nauwelijks zichtbare Vlaerding) in de 
Maas uit. In het noorden zit als een soort ex-
tra hier het Buizengat aan vast. Dat, weer in 
gewijzigde vorm, nog steeds bestaat en zelfs 
op dit moment het centrum van een enorm 
nieuwbouwproject vormt. Maar vanaf dit 
noorden zien we ook een breed water naar 
het oosten in de Maas uitlopen. Dit zullen we 
even als het Spuiwater aanduiden, hoewel het 

water uit het Buizengat ook als spuiwater heeft 
gediend en op oude kaarten een daaraan gere-
lateerde naam draagt. Het is een intrigerend 
water dat zelfs op de huidige bebouwing van 
de Julianastraat, Beukestraat, Dennestraat en 
Eikestraat zijn stempel drukt. In genoemde 
straten komen namelijk enkele huizen voor 
die lichtelijk ‘naar elkaar toe neigen’ of ‘lijken 
te verzakken’. Die huizen, die allemaal staan 
op het traject van dit Spuiwater op de kaart 
van Van Deventer, zullen op de randen van 
dit water staan. Doordat de ondergrond bij 
deze wat stevige randen schuin naar binnen 
helt (van de oever naar de bedding) staan deze 
huizen op een schuine vaste ondergrond. En 
verzakken aldus in de loop van de tijd op een 
licht schuine wijze naar elkaar toe. 

Naast deze grote wateren zijn voor de fijn-
proever ook de kleinere wateren wel zo boei-
end. Zo zien we onder het begin van de Holy-
weg een klein stukje van een water dat ook nu 
nog onder de Prins Bernhardlaan door loopt. 
Het is een (waarschijnljk gegraven) aftakking 
van de Vlaerding die via dit water naar de zijl 
in de oever van de Vlaardingse Vaart loopt. 
Die zijl is te herkennen aan de merkwaardige 
driehoekige uitbulting die hier aan de oost-
zijde van de Vlaardingse Vaart voorkomt. Die 
uitbulting ligt er nog steeds! Door deze aftak-
king en zijl kon het water door de Vlaarding 
uit de polders verzameld, alsnog, via de Vlaar-
dingse Vaart en de Oude Haven, op de Maas 
worden geloosd. 
 Het tweede interessante kleine watertje 
is dat wat aan het begin van de Groeneweg is 
aangegeven. Waar hoort dat nu bij? Dit moet 
het watertje zijn dat op de latere kaart van 
Kruikius of Cruquius [6] precies langs de op-
rijlaan naar de boerderij van Engel Engelszn 
loopt. Dit is de boerderij die lag op de hoek 
van de huidige Brederostraat en Vondelstraat 
en waaraan nog niet zo lang geleden archeolo-
gisch onderzoek is verricht (zie ook het artikel 
van Eli van Toledo in dit Tijd-Schrift). Om dit 

Afb. 3. De kaart van 
Jacob van Deventer 
uit ca 1560 (rood = 
wegen of bebouwing, 
de boerderijen in een 
rode cirkel; blauw = 
water; geel = bin-
nendijks land; groen 
= buitendijks land) 
overgebracht op een 
recente topografische 
kaart, oorspronkelijk 1 
: 10.000, van 1958. 
De twee omlijstingen 
geven de twee versies 
weer die van de kaart 
van Van Deventer be-
kend zijn. (De brede is 
de zg. minuutkaart, de 
smalle de zg. netkaart). 
Wat op de topografi-
sche ondergrondkaart 
nog als landelijk gebied 
staat aangegeven is 
tegenwoordig (2009) 
ook bebouwd. Zie voor 
de grens land rivier 
(die op deze kaart veel 
noordelijker ligt dan 
tegenwoordig), ook de 
tekst. 
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te zien moet u alvast even kijken naar de re-
constructie van Kruikius uit 1712 op een 1958 
ondergrond in afb. 5. 
 Tenslotte is het derde kleine water de nog 
niet gedempte Biersloot. En vooral het rechte 
stukje dat Van Deventer van de hoek van de 
nu Gedempte Biersloot en de huidige Waal-
straat pal naar het zuiden tekent, recht op de 
Maasdijk afgaand en daar pas eindigend. Dit 
komt in deze vorm niet meer op een jongere 
kaart voor! 

Besteden we tenslotte nog even aandacht aan 
enkele kleinigheden die bij nadere beschou-
wing toch op zijn minst treffend zijn. In de 
eerste plaats de aansluiting van de uit het 
westen komende Maassluissedijk op de ne-
derzettingsterp. Die is tegenwoordig via een 
kort naar het noorden omgebogen klein recht 
stukje dijk ter hoogte van de terp. Dit merk-
waardige korte recht op de terp aansluitende, 
laatste stukje Maassluissedijk, is al op de kaart 
van Van Deventer te zien. 
 In de tweede plaats het merkwaardige in-
springende hoekje aan de Westhavenkade tus-
sen nr 34 en nr 33 (vlak naast waar de Brede 
Havenstraat uitkomt op de Westhavenkade). 
Deze wat terugwijkende ligging van de pan-
den vanaf nummer 33 (31, 30 etc) komt al op 
de kaart van Van Deventer voor. 
 Tenslotte bekijken we de afstand van de 
Maassluissedijk tot de oeverlijn met de Maas, 
bijvoorbeeld ter hoogte van de (huidige) Brede 
Steeg. Die is ongeveer 250 m. Ter vergelijking: 
op de kaart van 1958 is deze afstand ongeveer 
1000 m! Misschien past hier wel een waar-
schuwing de gegeven reconstructie niet al te 
exact te nemen. Er is behoorlijk geschoven en 
opgerekt om de kaart van Van Deventer over 
te kunnen tekenen op die van 1958. Dus al 
de getekende lijnen zijn slechts benaderingen 
van de (toenmalige) werkelijkheid.     

De kaart van Balthasar Florisz. van Berc-
kenrode, 1619. 
Op déze kaart, uit 1619, dus ongeveer een 
halve eeuw later dan de kaart van Van Deven-
ter, is Vlaardingen heel anders weergegeven, 
zie afb. 4. Eigenlijk is alleen de stad aan de 
westkant van de ‘De Haven van Vlaerdyng’, 
zoals op deze kaart staat voor wat nu de Oude 
Haven is, weergegeven. En aan de oostkant 
daarvan ongeveer de helft van ‘t Louwelant 
(= het gebied tussen de Schiedamsedijk en het 
Spuiwater zoals we dat op de kaart van Van 
Deventer hebben leren kennen) en ‘De Buyte 
Weyde’ (= het gebied tussen de Maas en het 
Spuiwater zoals dat op de kaart van Van De-
venter voorkomt). ’t Louwelant en De Buy-
tenweide samen vormen wat nu praktisch de 
Oostwijk is. Het Spuiwater op de kaart van 
Van Deventer lag net ten noorden van wat nu 
de Hogelaan is. Van de stad is niet de bebou-
wing getekend of geschetst, alleen het straten-
patroon. Maar ‘zeer nauwkeurig’ en ‘Hiermee 
is de kaart goed bruikbaar voor historisch 
en archeologisch onderzoek’ zoals Jeroen ter 
Brugge in zijn Historische Atlas Vlaardingen 

[7] over deze kaart terecht opmerkt.  
 En - hoewel dit aspect bij de getekende 
weergave in afb. 4 niet meegenomen is - deze 
kaartenmaker schrijft ook bij de straten en 
de wateren namen. En zaken als de ligging 
van kleine sluisjes. Of welk land ‘Teelant’ (= 
teelland = land waarop akkerbouw bedreven 
werd) en welk ‘Weilant’ (= weiland, dus voor 
het laten grazen van vee) is. Dit geldt dan weer 
voornamelijk voor de stukken land ten oos-
ten van de Oude Haven. Zo kunnen we ook 
zien dat langs de Maas, aan de oostkant van 
de monding van de Oude haven, veel  ‘Riet-
lant’ voorkomt (in de tekening weergegeven 
als groen gestreept), aan de westkant juist veel 
‘Slijck’ (in de tekening weergegeven als blauw 
gestippeld). 
 Als we als oeverlijn de grens van het bui-
tendijkse land (groen in de tekening) aanhou-
den, is dit laatste toch een stuk naar het zuiden 

aangegroeid in vergelijking met de situatie bij 
Van Deventer. Namelijk ongeveer 400 m ter 
hoogte van de huidige Brede Steeg. De oever-
lijn is dus in zo’n 50 jaar ongeveer 150 m zuid-
waarts opgeschoven. Ook is op de tekening te 
zien dat deze oeverlijn op ongeveer 100 m ten 
noorden ligt van waar nu de spoorlijn naar 
Hoek van Holland zich bevindt. 
 
Bekijken we weer enkele interessante zaken 
van en rond Vlaardingen op deze kaart. 
 In de eerste plaats dat het gebied dat op de 
kaart van Van Deventer buitendijks lag (het 
groen gekleurde gedeelte op beide afbeeldin-
gen) nu door kaden ingepolderd is. Er loopt 
een duidelijke kade rond De Buytenweide en 
er loopt een duidelijke kade ongeveer halver-
wege het buitendijkse land waar nu Vettenoord 

ligt. Het oostelijke begin van deze 
laatste (bij waar nu de Westhaven-
kade ligt) ligt op de plaats waar nu 
de Vetteoordskade begint. Alleen 
loopt die nu schuin zuidwaarts. 
En de kade bij Balthasar Florisz. 
loopt bijna recht westwaarts. Hij 
ligt, voorzover het kaartbeeld dit 
weergeeft, globaal waar de oever 
is op de kaart van Van Deventer. 

In de tweede plaats het Buizen-
gat. Dat heeft aan zijn noordelijke 
uiteinde een sterke verbreding 
gekregen (in vergelijking met wat 
bij Van Deventer was getekend) 
en heet nu ‘Spuy Water’. En het 
Spuiwater dat op de kaart van 
Van Deventer door ons zo ge-
noemd is, heet op deze kaart ook 
‘Spuy Water’. Tussen het (huidige) 
Buizengat en de Oude Haven ligt 
een duidelijke dam (met een weg 
er over naar het Hof van de Am-
bachtsheren), met een ‘Spuye’ 
er in. Inderdaad werd het water 
in (beide) Spuiwateren bij hoog 

water verzameld en bij laag water ineens via 
deze ‘Spuye’ geloosd. Zo spoelde dan het slib 
dat in de Oude Haven verlanding dreigde te 
veroorzaken rivierwaarts. Zo vormt het ge-
hele kaartbeeld een geheel: het verschijnsel 
aanslibben gaf meer land aan de zuidkant van 
Vlaardingen, maar veroorzaakte tegelijk een 
bedreiging voor de bevaarbaarheid van de 
Oude Haven. Via het spuien of spoelen vanuit 
het noorden van de Oude Haven werd deze 
bedreiging tegen gegaan. 

Ook de namen op deze kaart geven interes-
sante aanwijzingen. Zo heeft bijvoorbeeld de 
naam ‘Coninx velt’ voor de noordzijde van de 
huidige Waalstraat, toen de Waal daar nog als 
water aanwezig was, te maken met grondbezit 
aldaar van het Delftse klooster Koningsveld. 

Afb. 4. De kaart van 
Balthasar Florisz van 
Berckenrode uit 1619, 
waarvan het origineel 
berust in de Univer-
siteitsbibliotheek 
Leiden, weergegeven op 
dezelfde topografische 
kaart van 1958 als de 
kaart van Van Deven-
ter in afb. 3. De kaart 
geeft een veel kleiner 
gebied weer als op Van 
Deventer maar laat wel 
zien dat de oever van 
de Maas ter hoogte van 
de stad een stuk naar 
het zuiden is opgescho-
ven. Zie verder de tekst. 
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En de Landstraat heet zo omdat in die tijd 
deze straat ‘het land in voerde’. Hoewel dat 
in onze tijd niet meer het geval is. De straat 
voert immers naar blokjes bebouwing aan de 
zuidkant van de stad, zonder opvallend ‘het 
land in te gaan‘.  

Maar wij zullen onze historische tocht via een 
aantal kaarten [8] voortzetten met een blik 
op de eerste die niet alleen de stad maar ook 
de omgeving zo nauwkeurig in beeld bracht 
dat hij nog steeds als een voorbeeld van goed 
kaartenmakerswerk aangehaald kan worden: 
de een eeuw later verschenen kaart van Krui-
kius. 

De kaart van Kruikius, 1712. 
Veel meer gebied dan de hiervoor besproken 
kaart geeft de beroemde uit 1712 daterende 
Delflandkaart van Kruikius, afb. 5. Vooral de 
perceleringen op het platteland, allerlei brug-
getjes, boomgaarden en andere hoekjes, zijn 
zeer nauwgezet weergegeven en komen ver-
rassend overeen met wat later met moderne 
technieken vervaardigde kaarten laten zien. 
Dat is aan de ene kant niet zo verwonderlijk. 
Want het behoorde tot de opdracht aan Krui-
kius om ‘Steden, dorpen, ambachten, polders, 
hofsteden, sluizen, vaarten, dijken, kaarten, 
molens, bruggen, meren, ‘dobbens’ (veenplas-
sen), enz.’ weer te geven. Zoals opgesomd staat 
op blz. 20 van het boekje dat C. Postma, char-
termeester van het Hoogheemraadschap van 
Delfland, maakte bij de heruitgave (op een wat 
kleinere schaal) van de kaart van Kruikius in 
1977 bij Canaletto in Alphen aan den Rijn. 
Aan de andere kant is het wel degelijk veel 
nauwkeuriger en consequenter weergegeven 
dan wat in zijn tijd, of in elk geval vóór die 
tijd, gebruikelijk was.

Ook de op de kaart voorkomende steden, 
waarbij we in het bijzonder op Vlaardingen 
zullen letten, lijken zeer nauwkeurig weerge-
geven. Net als bij Van Deventer worden huis-

jes en gebouwen apart getekend. Gebouwen, 
zoals bijvoorbeeld de kerk (en op het platte-
land de boerderijen) worden getekend als wer-
den zij schuin van bovenaf gezien. Waarbij bij 
elke boerderij bijvoorbeeld ook nog eens een 
of twee hooibergen zijn te onderscheiden. En 
soms een schuur of een donjon etc. Toch blij-
ken de straten in Vlaardingen niet precies de 
bochten, verbredingen en/of richtingsveran-
deringen te hebben die op moderne kaarten 
van dezelfde schaal blijken voor te komen. 
Ook bij de invulling van de vorm van de vele 
tuinen, de al of niet met beplanting gevulde 
erven etc. moet rekening gehouden worden 
met kleine vorm- of grootte afwijkingen ten 
opzichte van wat moderne kaarten laten zien. 
En dus ten opzichte van wat er in Kruikius’ 
tijd in het echt aan structuren en oppervlak-
ten aanwezig geweest is. Op het platteland 
zijn bijvoorbeeld de wegen naar verhouding 
te breed getekend. Ook de richting van de 
perceleringen ter weerszijden van wegen en 
vaarten vertonen vaak kleine afwijkingen 
ten opzichte van moderne kaarten. Dit soort 
zaken maken toch dat als men Kruikius op 
een moderne ondergrond wil overtekenen, 
men dan hier, dan daar wat moet corrigeren 
of verschuiven. In gebieden die nog steeds 
de aloude perceleringen vertonen, zoals de-
len van de Holiërhoekse polder of delen van 
de Aalkeetpolders, is dit goed te doen. Maar 
waar door de moderne stadsuitbreidingen de 
aloude perceleringen niet meer aanwezig zijn, 
zoals in de Babberspolder, of het gebied tussen 
de (huidige) Maassluissedijk en de Maasoever, 
is dit bijna niet te doen bij gebrek aan voldoen-
de en/of nauwkeurige aanlegpunten. Op die 
plaatsen is de reconstructie van de ligging van 
de structuren uit Kruikius’ tijd in afb. 5 dus 
onbetrouwbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
ligging van de oever van de Maas. Met deze 
bedenkingen erbij wordt in afb. 5 toch Krui-
kius, 1712, op een topografische ondergrond 
van 1958 aangeboden. 
 Ondanks de niet geheel vaststaande lig-

Afb. 5. Het gedeelte van 
de Kaart van Kruikius, 
1712, waarop Vlaar-
dingen en omgeving 
voorkomt, geprojec-
teerd op een kaart uit 
1958 door middel van 
onderbroken lijnen. De 
originele kaart is onge-
kleurd. Op deze recon-
structie zijn de kleuren 
aangehouden zoals die 
bij de projectie van Van 
Deventer’s kaart op 
die van 1958 voorko-
men. Dus geel voor het 
gebied dat binnen de 
oudste dijken (Maas-
sluissedijk – Schie-
damsedijk) ligt. Groen 
voor land tussen deze 
dijk en de rivier. Met 
als nuance een fijne 
streping met iets groen 
voor gorzen langs de 
rivier. Wegen en paden, 
maar ook dijken of 
kaden rood, evenals de 
bebouwing. Blauw voor 
water en donkergroene 
stippen voor bomen. 
Omdat Vlaardingen tot 
de grens van het door 
Kruikius in kaart ge-
brachte gebied van het 
Hoogheemraadschap 
Delfland behoort, is 
het daarbuiten val-
lende gebied ten zuiden 
van de rivier ook op 
onze tekening niet 
opgenomen. 
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ging van de grens land - rivier ten zuiden van 
de stad is toch wel te zien dat er hoe dan ook 
een flinke strook bij aangeslibd is. 
Ter hoogte van de Brede Steeg is het buiten-
dijkse land ten opzichte van de Maassluisse-
dijk nu (met een mogelijke afwijking van on-
geveer 50 m doordat de reconstructie onzeker 
is) zo’n 550 m. En het ligt nu zo’n 50 m ten 
zuiden van de huidige spoorlijn naar Hoek 
van Holland. Als als grens van het land en de 
rivier de rivierrand van de ‘Buyten Gorzen’ 
wordt genomen (een naam die op Kruikius’ 
kaart bij soortgelijke gronden ten oosten van 
de monding van de Oude Haven staat, op 
onze reconstructie met een lichte streping 
aangeduid) dan moet bij beide afstanden nog 
zo’n 75 m worden opgeteld. 

De kaart van Kruikius uit 1712 geeft, bijna 
100 jaar na de kaart van Balthazar Florisz. van 
Berckenrode, een hele strook stadsuitbreiding 
ten zuiden van de oude stad langs de Oude 
Haven te zien. In het verlengde van het blokje 
tot de Rijkestraat is er nu een blokje tot de 
Vossenstraat bijgekomen en naar het westen 
soortgelijke blokjes tot de huidige Baanstraat. 
Ook tot het begin van wat een voorloper van 
de Vetteoordskade genoemd werd, is toene-
mende bebouwing te zien. Deze loopt nu wat 
schuin naar het zuidwesten om op Kruikius’ 
kaart een stuk meer naar het westen terug 
te buigen naar de Maassluissedijk (ongeveer 
waar nu de spoorwegovergang met de Maas-
sluissedijk is, bij de vroegere ‘Windmill’). Zo 
omsluit deze kade wat bij Kruikius ‘Groote 
Vettenoord’ heet. Ook meer naar de rivier 
toe zijn gedeelten van het nieuw aangeslibde 
land met een kade omgeven en aldus ingepol-
derd. Deze kaden zijn met een rode lijn in de 
tekening aangegeven maar zijn in de huidige 
tijd op geen enkele manier meer in het terrein 
herkenbaar. 

Buiten de zojuist geschetste stadsuitbreidin-
gen lijkt de rest van de stad nog de gedaante te 

hebben zoals op Van Deventer. Alleen zijn op 
Kruikius’ kaart allerlei zaken te zien die op die 
eerste kaart òf niet aanwezig waren òf in elk 
geval niet op de kaart zijn gezet. Bijvoorbeeld 
het gebruik van veel terreintjes vlakbij de stad 
als tuin, buitenplaats of boomgaard [9]. Dit 
geldt onder andere voor terrein ten westen 
van de huidige Kornelis Speelmanstraat en 
voor stroken langs het huidige Emaus. 

Maar het meest spectaculaire beeld op de 
kaart van Kruikius wordt toch geboden door 
het platteland. Overal heel nauwkeurig slo-
ten tussen de reeds bij Van Deventer voorko-
mende wegen. En alle boerderijen. Dat zijn 
er veel meer dan er op Van Deventer waren 
weergegeven. Terwijl zowel dit slotenpatroon 
als bijna al die boerderijen er ook in Van De-
venter’s tijd wel geweest zullen zijn. Voor zo’n 
groot gebied als het Hoogheemraadschap van 
Delfland is deze kaart de eerste die al deze 
gegevens in één keer goed aanbiedt. Daarom 
wordt bij het bestuderen van de wording van 
deze streken deze kaart vaak als uitgangspunt 
gekozen [10]. Helaas is van het hele platte-
landsgebied op deze kaart nu bijna alles door 
bebouwing of opspuitingen bedekt. Van de 
talrijke boerderijen rest maar een enkel over-
blijfsel zoals Hoogstad, de Hoogkamer en de 
boerderij langs de Marathonweg in de West-
wijk. 
 Wij vervolgen echter onze tocht door de 
geschiedenis.   

De ‘Bonnekaart’, 1911. 
Als laatste in de reeks zullen we kijken naar 
een weergave van een zogenaamde Bonne-
kaart [11], uit 1911, geprojecteerd op een mo-
derne kaart van 1958. Deze kaarten van schaal 
1:25.000 zijn gemaakt van heel het Neder-
landse grondgebied. Wij gebruiken een deel 
van blad nr. 501 ‘Schiedam’. Dit moet, om op 
de op schaal 1: 10.000 gebruikte ondergrond 
van de kaart van 1958 weergegeven te kunnen 
worden, 2,5 keer vergroot worden. Dat is pret-

Afb. 6. Een zogenaam-
de Bonnekaart uit 1911 
van ongeveer hetzelfde 
gebied als op de vorige 
kaarten, overgebracht 
op een kaart van 1958. 
Kleuren als bij de 
vorige kaarten, behalve 
dat de dichtere bebou-
wing met een paarse 
tint is aangegeven. 
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tig voor de duidelijkheid maar elke onnauw-
keurigheid wordt dan ook 2,5 x vergroot. En 
daar 1 mm op de uitgangskaart  25 m is, bete-
kent dat bij een onnauwkeurigheid van 1 mm 
gelijk een fout van meer dan 62 m. Dus net als 
bij de vorige kaarten zit er in de reconstructie 
een zekere onnauwkeurigheid. Van de andere 
kant kunnen we na overbrenging een aantal 
zaken vergelijken waardoor het toch zinvol is 
deze reconstructie, zie afb. 6, uit te voeren. 
 
Om de groei van de stad te accentueren heb-
ben we voor de bebouwde plaatsen de op-
vallende kleur lila gekozen. Verder zijn de 
kleuren gelijk aan die van de voorafgaande 
kaarten. Geel is dus nog steeds het vanouds 
binnenbedijkte gebied. Lichtgroen het gebied 
tussen de oude dijk die al op de kaart van Van 
Deventer te zien was en de rivieroever. De ri-
vieroever ligt nu waar die ook tegenwoordig 
nog steeds ligt. Ze is dus ten opzichte van de 
vorige kaart weer een stuk zuidwaarts opge-
schoven. Donkergroen gestippeld zijn bomen, 
boomgaarden, met bomen begroeide vlaktes 
(langs de rivier bijvoorbeeld) en dergelijke. 
Blauw is water en blauw gestippeld is wat als 
overgang tussen water en land beschouwd kan 
worden, bijvoorbeeld gorzen langs de Maas. 
Wegen en daarom ook dijken en grote kaden 
zijn rood. Want net als in vroegere tijden wor-
den de dijken en kadekruinen vaak als wegen 
gebruikt, ook al zijn ze niet (of niet volledig) 
verhardt. Ook kleinere kaden op deze kaart 
zijn met een rode lijn aangegeven hoewel zij 
eigenlijk niet als wegen zijn te beschouwen. 
Om het kaartbeeld eenvoudig te houden zijn 
echter geen andere kleuren gekozen. Ook de 
oevers langs de Maas zijn vaak rood gemaakt 
omdat daar een stenen beschoeiing aanwezig 
is. Hoewel dat niet hoeft te betekenen dat er 
een weg overheen ligt. Ook zijn, als een com-
promis tussen wat op de oorspronkelijke kaart 
aan aanduidingen aanwezig is en wat op deze 
reconstructie aangehouden wordt, de erven 
bij boerderijen wit gehouden. Net als enkele 

percelen land die blijbaar als akkerland tussen 
weilanden lagen. 
 Het gaat echter om een totaalbeeld en daar 
zullen we een enkele opmerking over maken. 

De stad is nu echt uitgebreid ten opzichte van 
twee eeuwen ervoor. Niet alleen is de strook 
nieuw land aan de westkant langs de mon-
ding van de Oude Haven verder bebouwd. 
Maar vooral aan de oostkant van dit water 
is er een oppervlak aan stad bijgekomen dat 
groter is dan wat er tot dan toe aan de west-
kant bestond. Voor degenen die thuis zijn in 
de geschiedenis van Vlaardingen is het duide-
lijk dat dit mede samenhangt met de verande-
ring van grondbezit: in 1829 werd het gebied 
ten oosten van de Oude Haven door de stad 
Vlaardingen gekocht van de Ambachtsheer. 
Vanaf die tijd konden stadsuitbreidingen dus 
ook in het vroegere Louwelant en Buytenwei-
degebied gerealiseerd worden. 
 Zoals we nu weten was dit nog maar een 
begin van uitbreidingen die er in onze dagen 
toe zou leiden dat bijna het hele landelijke 
gebied rond Vlaardingen (en het in 1941 bij 
Vlaardingen gevoegde Vlaardinger – Am-
bacht) zou verstedelijken. 

Wij beëindigen hier onze beknopte tocht. 
Meer kaarten, die geleidelijker allerlei veran-
deringen laten zien, en die doorgaan tot in 
onze tijd, zouden mooi zijn. Wellicht wordt 
daar nog eens aan gewerkt. Maar als eerste re-
sultaat van met de hand overgetekende oude 
kaarten, passend in het thema van dit jaar van 
de open Monumentendag, wordt dit viertal 
alvast aangeboden. Een tijdrovend werkje. 
Maar met plezier gedaan. 

Noten

1)  Topografische toestand omstreeks 1300, van de voor-
naamste steden, dorpen, dijken en rivieren in de omge-
ving van ‘die Mase, Merwe ende Wael’. Naar een kaart, 
vervaardigd door de Dienst voor Stadsontwikkeling en 
Wederopbouw van de Gemeente Rotterdam, Afd. I,  in 
1950, met gebruikmaking van de toen bestaande publi-
caties van A.A. Beekman, S. Muller, J.C. Ramaer en Prof. 
Niermeijer. Naar een kopie aanwezig in het Stadsarchief 
van Vlaardingen, kaart nr. 198. 

2) Dit zou volgens bijv. Hoek, C.,1973, in ‘Van Steurvis-
ser tot Stedeling’, blz. 134, een inlaagdijk zijn. Het is de 
vraag of dit juist is. Vergelijk in afb. 1 het verloop van 
de  noordelijke Maasdijk over een langer traject. Daarin 
is het voorkomen van inbochtingen naar het noorden 
schering en inslag. Het waarom van al die ‘onregelma-
tigheden’ zou een mooi onderwerp van studie kunnen 
vormen, waarbij het mij niet zou verbazen als bijvoor-
beeld de geologische opbouw van de ondergrond een be-
langrijke rol zou blijken te spelen.  

3) Vergelijk bijvoorbeeld afb. 147 (blz. 238) in Mulder, 
E.F.J. de, e.a., 2003. De Ondergrond van Nederland. 

4) VLAK verslagen opgraving ‘Gat in de Markt’.     
Nr. 15.1 (Basisverslag), 2006. 
Nr. 15.2 (Houtgebruik in 11e eeuwse graven), 2004.      
Nr 15.3 (Het menselijk botmateriaal), 2007.           
Nr 15.4 (Het botanisch onderzoek), 2006.          
Nr. 15.5 (Het dierlijke botmateriaal), 2006.  
De verslagen zijn (evenals andere VLAK verslagen) ook 
op internet te raadplegen:  
www.vlaardingen.nl/archeologie en eventueel te down-
loaden. 

5) Kaart 4, blz. 3, in Brugge, J.P. ter, 1998. Historische 
Atlas Vlaardingen. Verschillende gegevens van de kaart 
van Van Deventer zijn aan deze bron ontleend. 

6) Volgens Postma, C., 1977. Kruikius, Kaart van Delf-
land 1712, blz. 3 en 6, varieerde de schrijfwijze van de 
familienaam. Op kaartblad 25 staat echter ‘NICOL. 
en JAC. KRUIKIUS’. Tot en met 1716 werd (praktisch) 

steeds KRUIKIUS gebruikt. Vanaf ca 1720 werd de fa-
milienaam echter steeds als CRUQUIUS geschreven. 
Aangezien de makers van Delflands kaart bijna de gehele 
periode waarin zij hun opdracht uitvoerden Nicolaes en 
Jacob Kruikius schreven wordt deze schrijfwijze door 
Postma aangehouden. En sluiten wij ons bij deze keuze 
aan. 

7) Kaart 26, blz. 14 en tegenover blz.15, in Brugge, J.P. 
ter, 1998. 

8) Kaarten, zowel recentere tijden als oudere, zijn als 
originelen of als kopieën, ook te bestuderen in de To-
pografisch – Historische Atlas van het Stadsarchief te 
Vlaardingen, Plein Emaus 5, 3135 JN Vlaardingen. T 010 
– 248.49.99. Email: stadsarchief@vlaardingen.nl.

9) Zie bijvoorbeeld de interessante beschouwingen 
hierover (en tevens een bijzonder boeiende ‘historische 
stadswandeling’ via kaarten) in: Meischke, Ir. R., Vlaar-
dingen in Vogelvlucht, 1976. 

10) Zie bijvoorbeeld de buitengewoon boeiende studie 
Roorda van Eysinga, N.P.H.J., 1988. De geboorte van het 
hoogheemraadschap van Delfland. Hierin wordt onder 
andere getracht om door de door de mens aangebrachte 
slootpatronen héén te kijken naar hoe de natuurlijke si-
tuatie ten tijde van de ontginningen geweest zal zijn. Dit 
dan vooral met behulp van wat op de kaart van Kruikius 
te zien is. 

11) Genoemd naar de manier van projecteren, ontwik-
keld door de Franse kartograaf C.M. Rigobert Bonne, 
1727 – 1795. Wieberdink, G.L., (samenst.), 1089, Histori-
sche Atlas Zuid Holland, blz. 5 en 11. 
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Het nieuwe ‘historische’ seizoen gaat 
weer beginnen. 
Na de geweldig geslaagde excur-

sie naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in 
juni, start het nieuwe seizoen met de Open 
Monumentendag op zaterdag 12 september, 
en begint op maandag 14 september weer de 
nieuwe VVV-cyclus ‘Ken uw Stad’ (info op 
www.ken-uw-stad.nl).

Als eerste verenigingsactiviteit staat de na-
jaarsexcursie gepland op zaterdag 19 sep-
tember, waarbij we de Botanische Tuin in 
Delft zullen bezoeken. Alle informatie over 
dit zeer interessante programma vindt u in 
Tijd-Schrift 112. Belangrijk voor ons is dat 
we weten dat u meewilt en op 1 september uw 
bijdrage daarvoor (slechts € 3,00 !) hebt over-
gemaakt op de HVV-rekening! 

Dan zijn er dit najaar nog een tweetal Lezin-
genavonden. De eerste is op dinsdag 27 okto-
ber, wanneer Frits van Ooststroom en Jacques 
Moerman u enkele eeuwen mee terug in de 
tijd nemen, als zij vertellen (maar vooral laten 
kijken) naar de Ambachtsheerlijkheid Zou-
teveen. Een avond geënt op het hoofdartikel 
van ons voorlaatste Jaarboek, en doordat het 
gebied toch tegenwoordig een belangrijk deel 
van Vlaardingen uitmaakt, een zeer interes-
sant onderwerp.
 Wie beide heren ooit heeft gehoord en 
gezien, weet dat het weer een prima avond 
wordt, en omdat we daarvoor dan ook wat ex-
tra publiek verwachten, zijn we erg blij met de 
mogelijkheid die ons geboden is om de bijeen-
komst te organiseren in de Brasserie van het 
Zonnehuis, aan de Dillenburgsingel. Met één 
groot scherm en vier aan de zijkanten wordt 
dit weer een aparte ervaring.
 De avond begint om 20.00 uur - zaal open 
vanaf 19.45 uur, en einde naar verwachting 
rond 22.00 uur.  

Daarnaast staat al geruime tijd op het acti-

viteitenlijstje van het bestuur een ‘tournee’ 
langs de Vlaardingse senioren- en zorgcentra. 
Met daaraan gekoppeld de mogelijkheid om 
deel te nemen aan een gegidste bustour door 
oud en nieuw Vlaardingen.
 De eerste avond zullen we houden op 
dinsdag 24 november a.s. in Zorgcentrum 
De Wetering aan de Claudius Civilislaan. Dit 
wordt meteen een ‘try-out’ voor een aantal 
vervolg-bijeenkomsten, overal in de stad. We 
draaien er een aantal min- of meer-bekende 
films over Oud-Vlaardingen, en na de pauze 
gaan we o.l.v. Wout den Breems op pad (op 
het scherm, althans) ‘van ’t Oft naar ’t Oofd’, 
langs de stegen en sloppen van oud-Vlaardin-
gen. We hopen daarmee de bewoners van de 
huizen een plezier te doen, en speciaal voor 
hen vervroegen we daarom de bijeenkomst:  
aanvang 19.30 uur (zaal open 19.15 uur) en 
einde rond 21.30 uur! Wanneer u die avond 
wilt komen, zorg er dan dus voor dat u op tijd 
bent!! 

Ten slotte vermelden we ook nog even wat 
interessante activiteiten van het ServiceTeam 
VVV-Vlaardingen:  de ‘Griezeltocht’ (Sagen- 
en Legenden-wandeling) op vrijdag 16 ok-
tober, alsmede de 2e editie van de KUS-Kwis 
(Ken uw Stad) op vrijdag 20 november. Alle 
informatie daarover kunt u vinden op www.
serviceteam-vlaardingen.nl, of voor info even 
bij me langskomen of bellen (435 3322).

Mede namens de andere leden van onze werk-
groep Ledenactiviteiten, wens ik u weer een 
plezierig najaar 2009 toe!

Arie Ouwendijk

Ledenactiviteiten
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VLAARDINGSE MONUMENTEN OP 
DE FILM

Sinds voorjaar 2008 worden er met enige 
regelmaat films vertoond op Vlaardin-
genTV die een ‘Vlaardings monument’ als 
onderwerp hebben. Recent kon u nog het 
tweeluik over de Grote Kerk zien, en daar-
aan vooraf gingen het Stadhuis, Molen Ae-
olus, de Visbank en De Lijnbaan. En dit na-
jaar komen ook het Stadsarchief en de Be-
graafplaats Emaus nog in beeld, waarmee 
opnieuw historie geschreven wordt.
Deze activiteit is een ‘zusje’ van het veel-
beluisterde radioprogramma Oud-Vlaar-
dingen, en wordt verzorgt door een aantal 
actieve leden van de Gidsengroep van het 
ServiceTeam VVV Vlaardingen (o.a. Ludy 
de Garde, Marijke Vollering, Daan Hart-
man, Ingrid Radema en Tineke van der 
Hoek) en een zeer actief HVV-lid uit Cu-

lemborg: Martin van der Schaft (en bij de 
eerste productie Jaco den Breems). Samen 
met VlaardingenTV-cameraman Erik de 
Wit gaan zij regelmatig op pad, gecoördi-
neerd door Arie Ouwendijk (eindredacteur 
van het programma Oud-Vlaardingen). 
Met ingang van het nu op stapel staande 
programma heeft Martin - naast de ‘pro-
ductie’-taak, ook de montage van de pro-
gramma’s ter hand genomen, en we zijn 
benieuwd naar het resultaat! Mocht u de 
films nog niet gezien hebben: er wordt on-
derzocht of ze ook op DVD verkrijgbaar 
kunnen worden. Heeft u daarvoor inte-
resse, of heeft u andere tips voor of vragen 
aan de Oud-VlaardingenTV-ploeg, laat 
het dan eens weten aan Arie Ouwendijk, 
tel. 435 3322.
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