
Vlaardings Haringbeeld

Het enige beeld dat
zichzelf betaald



Het doel van het Haringbeeld...

Over Haringkoppen Verbinden...
Stichting Haringkoppen Verbinden heeft tot doel het imago van Vlaardingen te verbeteren 
en mensen, bedrijven en steden dichter tot elkaar te brengen. Haringkoppen Verbinden 
gaat gepaard met de aanschaf van een onbewerkte haring. Deze haring is verpakt in een 
fraaie kist. Bijgesloten vindt de koper zijn haring, de voet, de standaard en het certificaat 
van echtheid van de kunstenaar.

Het beeld zal bijdragen als icoon van Vlaardingen ‘ Neerlands Haringstad’’. In het beeld is 
er ruimte voor 456 schubben met hangslot. Deze schubben kunnen door middel van een 
donatie worden verkregen en de mensen kunnen zelf deze schub in het beeld plaatsen. 
Het beeld zal zowel saamhorigheid tussen de bewoners kweken maar ook voor toeristen 
een plek zijn om naar toe te gaan.



Over het Haringbeeld...
Het Haringbeeld zal worden geplaatst op de wandelroute van ‘t Hof naar ’t Hoofd, voor veel 
Vlaardingers een begrip van oudsher. Het haringbeeld 4 meter hoog zal op zijn snuit 
komen te staan. "Richting de aarde van Vlaardingen, naar het hier en nu". Bijzonder is dat 
het beeld zichzelf zal terugbetalen. De haring wordt namelijk vrij 'kaal' neergezet en zal 
uiteindelijk worden gevuld met 456 schubben. Deze schubben kan men d.m.v. een donatie 
laten graveren en door middel van een uniek slotje zelf aan het beeld bevestigen. Zo 
verbindt de haring vele mensen met elkaar en worden Vlaardingers zelf onderdeel van het 
bijzondere kunstwerk.

Het beeld zal worden gemaakt door de Rotterdamse kunstenares Corinna de Jong van 
gallerie Brons. Zij wil met de schubben de Vlaardingers een link met hun gemeente 
schenken. Zij zal de teksten zelf graveren en neemt ook de handschriften letterlijk over. Het 
beeld zal worden vervaardigd van brons, en brons is nml. niet alleen de meest bewerkelijke 
kunstvorm, maar ook één die erg arbeidsintensief is. Het beeld zal er in eerste instantie 
uitzien als 'een stuk oud verroest ijzer'. Met een slijptol, hamer en beitel zal Corinna het 
beeld eigenhandig oplappen, iets wat de meeste bronskunstenaars niet zelf doen. Daarna 
wordt het gezandstraald en volgt het zuren waardoor een bepaalde kleur in het brons 
ontstaat wat een mooi contrast zal hebben met de gepolijste schubben. Dat contrast is heel 
erg mooi. De schubben kunnen op verzoek verchroomd worden in één van de 24 tinten. 
Onze haven zal dus gesierd worden door een – in meerdere opzichten – uniek beeld.

Over de financiëring...
Het Haringbeeld zal van ons allemaal worden en zodanig door ons allemaal worden 
gefinanciëerd. De totale kosten komen om en nabij de € 50.000,-. Door een donatie van 
het fonds Schiedam Vlaardingen e.o. van € 10.000,- en een donatie van de gemeente 
Vlaardingen van € 5000,- voor de voet van het beeld, zullen de overige kosten (€ 35.000,-) 
worden gedekt door de donaties van de schubben. Voor meer informatie zie haringkoppen-
verbinden.nl. Daar zal de status van de voortgang worden bijgehouden.

Over de digitale stamboom...
Op de website zal een flipboek worden gemaakt waarin de 
schub en de deelnemers worden vermeld met hun verhaal 
waarom ze de schub zullen plaatsen en waarom ze verbindin-
gen leggen tussen mensen belangrijk vinden. (niet verplicht) 
Op deze manier zal het beeld een digitale stamboom hebben 
die door iedereen op de wereld zal kunnen worden bekeken. 

Wij hopen u allen te ontmoeten bij de onthulling van het beeld.

Met verbindende groet, Team Haringkoppen Verbinden.



Ja, ik doneer als particulier € 100,- voor een persoonlijke gegrafeerde schub.

‘Ja, ik doneer, net als vele andere Verbinders’

Ja, ik doneer als bedrijf/BC-club € 250,- voor een persoonlijke gegrafeerde schub.

Ja, ik doneer als stichting/vereniging € 150,- voor een persoonlijke 
gegrafeerde schub.

Ja, ik wil een verchroomde schub en doneer daarvoor € 35,- extra.

Ik vind verbindingen leggen tussen mensen belangrijk, omdat...

Schrijf uw tekst/logo binnen de rode lijn
(bedrijven kunnen hun logo digitaal opsturen) 

Ja, ik wil vermeld worden in de digitale stamboom op de website.

U kunt het bedrag overmaken t.n.v. Stichting Haringkoppen Verbinden op de Rabobank nr.  NL54 RABO 0314 1995 43
Door uw donatie voor een Haringschub betaald u mee aan het bronzen Haringbeeld van 4 meter hoog. Na de 
ontvangst van de donatie zullen wij de schub binnen 4 weken bij u bezorgen. U kunt de onderstaande tekening 
invullen en dit formulier dan opsturen per post of mailen naar info@haringkoppenverbinden.nl o.v.v. naam, adres, 
tel.nummer en e-mailadres. U kunt uw persoonlijk verhaal voor de digitale stamboom meesturen. (ik plaats de schub 
om die en die redenen, bijv. liefdesschub, in memoriam, geboorte kleinkind, mijn bedrijf, ter gelegenheid van...)
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