
Eerdere activiteiten Ontstaan van Holland 

 

Symposium ‘De dageraad van Holland, 1000-1300’ 

12 mei 2017 

Op 12 mei 2017 werd het symposium ‘De dageraad van Holland’ georganiseerd. Het symposium werd 

bezocht door meer dan 300 geinteresseerden en werd geopend door Rik Janssen gedeputeerde Provincie 

Zuid-Holland.. Doelen van dit symposium: 

-1. Bijeenbrengen van gemotiveerde en geïnteresseerde mensen vanuit verschillende disciplines (historici, 

archeologen, studenten, gemeenten, bedrijven, culturele instituten en belanghebbenden) om een 

intellectuele kruisbestuiving teweeg te brengen; 

-2. het agenderen van diverse onderzoeksmogelijkheden; 

-3. dienen als het startsignaal voor het project Ontstaan van Holland.  

Een verslaglegging van dit symposium is te vinden op www.zuid-holland.nl/ontstaanvanholland 

 

Rondreizende tentoonstelling Stadhuis Vlaardingen 

8 juni 2017- 29 september 2017 

In juni 2017 is de rondreizende tentoonstelling ‘de eerste eeuwen van Holland’ gestart in Vlaardingen. De 

tentoonstelling is mogelijk gemaakt door gemeente Den Haag en 

vanuit de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland. 

"De eerste eeuwen van Holland - het verhaal van een eigenzinnig 

graafschap" gaat over de gewonnen Slag bij Vlaardingen in 1018 door 

graaf Dirk III, waardoor het graafschap Holland tot bloei kwam. De 

tentoonstelling belicht verschillende thema’s die het overkoepelende 

verhaal van het ontstaan van Holland vertellen. 

Iedere standplaats heeft de mogelijkheid om haar lokale verhaal toe te 

voegen, bijvoorbeeld met een eigen boegbeeld of het uitbreiden van 

de tentoonstelling. Graaf Dirk III was het boegbeeld van deze 

tentoonstelling.  

 

Varend Corso 

4 – 6 augustus 2017  

Tijdens het Varend Corso was er een boot in het thema van de Slag 

bij Vlaardingen en het Ontstaan van Holland.  

Zie ook: https://m.omroepwest.nl/nieuws/3537688 

 

Haags Historisch Festijn 

19 en 20 augustus 2017 

Tijdens het Haags Historisch Festijn (2017) op en rond het Binnenhof  stond het vroegere Den Haag 

centraal. Naast het bekende verhaal over Johan de Witt, was eveneens Aletta Jacobs en de schoolstrijd en 

het kiesrecht zichtbaar. Het thema middeleeuwen zorgde ook voor groot spektakel. Op het Binnenhof was 

graaf Floris V met zijn familie te zien voor de Ridderzaal, zijn grafelijk slot op het Binnenhof. Hier 

verwelkomt hij ridders, edelen, de Compagnie van Brederode en Huurlingen om met hem te gaan strijden 
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tegen de koning van Engeland, wat zich ontpopt tot een waar spektakel. Langs de Hofvijver stond het 

Middeleeuws Kampement opgesteld van de Compagnie van Brederode en de Huurlingen. De Heer van 

Brederode ondersteunde de graaf bij het uitoefenen van zijn macht. Zij demonstreerden hun wapens en 

vertelden alles over het ten strijde trekken met de Compagnie. Ook de adel had hier een onderkomen 

gevonden. 

Kijk voor meer informatie op : http://haagshistorischfestijn.nl/ 

 

 

Netwerkdag ‘Kerken en kloosters’ 

23 september 2017 

Op zaterdag 23 september 2017 organiseerde het Erfgoedhuis een netwerkdag archeologie voor 

belangstellenden. In het Dordrechts Museum werd het onderwerp archeologie & kloosters besproken, die 

eveneens in het stond van het Ontstaan van Holland. Men kreeg handvatten aangereikt voor het starten 

met historisch onderzoek naar kloosters, waarbij eveneens diverse opgravingen in Zuid-Holland aan bod 

kwamen.  

Kijk voor meer informatie op: https://www.erfgoedhuis-zh.nl/agenda-

cursussen/evenementen/2017/netwerkdag-archeologie/ 

 

 

Rondreizende tentoonstelling Atrium Den Haag  

2 oktober 2017 – 20 oktober 2017 

De rondreizende tentoonstelling werd na enkele maanden in het 

stadhuis van Vlaardingen verplaatst naar het Atrium van het 

Stadhuis Den Haag. In het midden van het Atrium was de 

tentoonstelling te bezoeken. Gravin Jacoba diende als boegbeeld.  

Kijk voor meer informatie op: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-

stad/nieuws/tentoonstelling-over-de-eerste-eeuwen-van-holland.htm 

 

Rondreizende tentoonstelling Huis van Hilde, Castricum  

23 oktober 2017 – 11 feburuari 2018  

De rondreizende tentoonstelling is meerdere maanden te zien geweest in het Huis van Hilde, Castricum, 

Noord Holland.  De tentoonstelling was aangevuld met Vikingen en hun rol aan het begin van het 

graafschap Holland. De tentoonstelling ‘Van Viking tot Graaf van Holland’ had dan ook een Viking als 

boegbeeld.  
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