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In dit nummer o.a.:
Leven met Water | Museum Vlaardingen
Een vergeten Vlaardingse Geus
Herinneringen van een prenter

®

Bezoekadres
Bree’s New World
Kotterstraat 8
3133 KW Vlaardingen
Tel: +31 (0)10 2489006
Openingstijden showroom:
Ma t/m vr 10:00 - 17:00 uur
Zaterdag 10:00 - 16:00 uur

Uniek, uitzicht, informeel,
een gevoel, een beleving
en altijd... het water aan uw voeten.
Het Delta Hotel; de combinatie van
anders dan anders én een
professionele service. U waant zich als
een wereldreiziger in het steeds
wisselende decor van voorbijvarende
schepen in de wereldhaven
Rotterdam.
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www.deltahotel.nl - 010-4345477

3e Industriestraat 25L
3133 EJ Vlaardingen
Tel: 010-2489135
Mail: info@loodgietersbedrijfvoorend.nl
www. loodgietersbedrijfvoorend.nl

Fysiotherapie, manuele therapie, bekkenfysiotherapie,
oncologische revalidatie, COPD, claudicationet
en medische trainingstherapie.
Afspraak binnen 2 werkdagen.
Dirk de Derdelaan 41
3132HA Vlaardingen
010-4341177
Praktijkfysio@hetnet.nl
www.fysiowestwijk.nl
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Het nieuwe geluid waarmee een nieuwe lente spreekwoordelijk gepaard
gaat, is dit jaar ook duidelijk hoorbaar in en om Museum Vlaardingen. In
de afgelopen periode is door een tweetal ervaren ’museumdeskundigen’ op
verzoek van de raad van toezicht een onderzoek gedaan naar het reilen en
zeilen van ons museum en naar de perspectieven ervan. Dit heeft geresulteerd in een onlangs aangeboden doorwrocht verslag van hun ervaringen
en een aantal aanbevelingen voor de toekomst.
Met dank aan de onderzoekers plaatsen we ten behoeve van onze lezers
in deze Spil een vrijwel volledige weergave van hun bevindingen.
Maar in dit magazine ook de weerklank van diverse andere geluiden
die deze lente in onze stad zullen klinken, zoals die van het daverend
krijgsgedruis wanneer op spectaculaire wijze de Slag bij Vlaardingen zal
worden nagespeeld en van de feestelijke klanken van het Stadsspektakel
een week daarna. Een nieuw geluid kwam er onlangs ook van de kant van
onze volijverige archeologen: voortgaand onderzoek heeft geleid tot een
nieuw beeld van de omgeving van Vlaardingen omstreeks 1018.
Vanuit de Balderstichting bereikten ons zoals altijd vermeldenswaardige geluiden. Behalve nieuwe bemanningsleden zijn er ook nieuwe zeilen
aan boord. Voor een leek als uw redacteur nauwelijks te begrijpen, maar
ongetwijfeld voer voor de techneuten onder onze lezers, is een indrukwekkend artikel over stabiliteit. Die blijkt bij de Balder dik in orde te zijn.
Geluiden over een aantal recente wijzigingen in de personeelsbezetting in en rondom het museum zullen voor velen niet nieuw zijn. In enkele
bijdragen in deze Spil wordt daar aandacht aan geschonken, maar in dit
voorwoord noem ik graag het vertrek van Alex Poldervaart, die jarenlang
in plezierige samenwerking met mij de redactie vormde van ons blad en
onlangs haar redacteurschap heeft overgedragen aan Sjaak van ’t Wout.
Alex, bedankt!
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Scheiden doet lijden…

Alex Poldervaart en Jacqueline Blijleven nemen afscheid van Museum Vlaardingen
Sjaak van ’t Wout
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Alex Poldervaart was 15 jaar conservator van het Visserijmuseum/Museum Vlaardingen. Per 1 mei heeft
zij het museum verlaten. Ze gaat op zoek naar nieuwe
uitdagingen.
Alex trad in 2003 in dienst van het museum. Zij
rondde haar studie af met als project de Maritieme geschiedenis. Zij heeft voor het museum een groot aantal
tentoonstellingen samengesteld, aanwinsten verworven
en artikelen geschreven. Ook was zij jarenlang mede
redacteur van dit magazine.
Haar grootste klus was ongetwijfeld het inpakken en
veiligstellen van de collectie voor de verbouwing en
uitbreiding in 2015. En vervolgens de nieuwe semi
permanente tentoonstellingen weer inrichten.

Museum Vlaardingen en
alle medewerkers wensen
Alex en Jacqueline veel
succes bij hun toekomstige
activiteiten.

Jacqueline Blijleven heeft twee jaar als vrijwilligerscoördinator gewerkt. Al snel na haar indiensttreding
bleken veel meer taken te moeten worden opgepakt.
Communicatie, catering, voorlichting, allerhande klussen moesten door een kleine staf worden gedaan.
Op twee projecten in het bijzonder kijkt Jacqueline met
veel plezier terug. Dat is in de eerste plaats de realisatie van het DoeBoek Slag bij Vlaardingen. Met bloed,
zweet en tranen is dit net op tijd gereedgekomen en
gepresenteerd. En het is een prachtig boek geworden,
waar ze heel erg trots op is.
Het tweede project was het ontwerpen en fabriceren
van historische kleding ten behoeve van de herdenking
van de Slag, inclusief de organisatie van de workshops
in het museum. “Voor beide klussen moest ik veel
contacten leggen met externe partijen, zoals gemeente,
scholen, bedrijfsleven etc. Ik heb gemerkt dat dat voor
het museum heel belangrijk is”, zegt ze. “De nieuwe
directie en stafleden moeten daar ook hard aan blijven
werken!” Niet minder belangrijk vindt zij de inzet van
de vrijwilligers. “Zonder hen kan het museum niet
bestaan. Juist door hun enthousiasme kijk ik met veel
plezier terug op mijn werkzaamheden.”
Door de onzekerheid omtrent haar baan bij het museum, is zij vorige jaar begonnen met een eigen bedrijf.
Ze ontwerpt en maakt historisch verantwoorde kleding
op bestelling onder de bedrijfsnaam Othilde Costumes. Daar gaat zij nu al haar energie in steken.
Tijdens een besloten receptie met medewerkers en vrijwilligers werden Alex en Jacqueline op een passende
manier bedankt voor hun inzet.

Leven met Water | Museum Vlaardingen
Gert-Jan van der Vossen en
Nicolette Bartelink
Stip op de horizon
Binnen twee à drie jaar kan Museum Vlaardingen een bruisende en
waardevolle culturele hotspot zijn,
maatschappelijk relevant en een
trekpleister voor een breed, divers
publiek. Dat diverse publiek bestaat
uit inwoners van Vlaardingen, de regio Rijnmond en de metropoolregio
Rotterdam-Den Haag en binnen- en
buitenlandse toeristen. Het Museum
heeft dan sterke wortels in de maatschappij, een heldere positionering,
een gevarieerd programma en meer
samenwerking met andere (culturele) instellingen en verenigingen. In
het programma staan historische en
actuele ontwikkeling van Vlaardingen
en de Regio centraal, bezien vanuit
de bredere en maatschappelijk
relevante thematiek van de wisselwerking tussen mensen en het water
in hun omgeving: ‘Leven met Water’.
Cultuurhistorie wordt gecombineerd
met beeldende kunst die betrekking
heeft op dat thema.
Museaal gepresenteerd, waar
mogelijk ondersteund vanuit Educatie, worden bezoekers verleid
met tentoonstellingen, exposities,
evenementen en andere activiteiten,
waarbij de beleving centraal staat en
er ruimte is voor actualiteit.
Het Museum trekt tussen de 15.000
en 25.000 bezoekers (nu 11.000), die
meer ‘waar’ voor hun geld ervaren
en ook gemiddeld minder voor hun
kaartje betalen.
Aanleiding
Het toenmalige Nationale Visserijmuseum had te kampen met een
dalend aantal bezoekers. In 2008 is
de naam veranderd naar ‘Museum
Vlaardingen’ en na verloop van tijd
is het ‘onderwerp’ van het Museum,
mede op verzoek van de Gemeente,
verbreed naar: Stadsgeschiedenis,
Archeologie en Visserij. Ook is
besloten tot een verbouwing. De
verbouwing is succesvol verlopen.
Heropening vond plaats in juni 2015.
Toen is ook de VVV toegevoegd.
Museum Vlaardingen ging daarbij
uit van een ‘verdienmodel’ door

verhuurinkomsten van de ANWB /
VVV-organisatie. Achteraf bleek, na
terugtrekking van de ANWB, sprake
te zijn van een kostenfactor. In totaal
nam de exploitatiesubsidie van de
Gemeente af en ook de sponsoring
liep terug. Het bezoekersaantal blijft
sinds de heropening steken op ca.
11.000 per jaar. Al met al is in 2017
geconstateerd dat het huidige bedrijfsmodel niet werkt. Het verzoek
van de Raad van Toezicht van het
museum eind 2017 tot verhoging
van de structurele subsidie is door
de Gemeente niet gehonoreerd.
De Gemeente heeft echter wel
ruimte geboden voor de ontwikkeling van een bedrijfsplan, waarin
de al of niet levensvatbaarheid van
Museum Vlaardingen wordt aangetoond en dat brede steun heeft van

(te) sterk. Systematisch onderzoek
naar die tevredenheid is niet mogelijk door het gebrek aan gegevens.
Uit interviews komt naar voren dat
voor bezoekers en betrokkenen
bij het museum, het profiel van het
museum onduidelijk is. Bezoekers
ervaren een relatief ‘leeg’ gebouw
waarin de routing ook niet duidelijk
is. In het museum vinden wel veel
‘kleine’ activiteiten plaats, maar er
zijn geen grote publiekstrekkers.
Ook bestaat de indruk dat het publiek maar beperkt ‘divers’ is, vooral
als je dat afzet tegen de 150 verschillende nationaliteiten die in Vlaardingen wonen.
Binnen het museum lopen te veel
processen niet goed, ondanks de
grote inzet en betrokkenheid van
medewerkers en de vele vrijwilligers.

5

de betrokken geledingen en andere
belanghebbenden. Daarin diende ook
te worden opgenomen de variant
‘wat is maximaal te verwachten bij
ongewijzigde subsidiestroom’.
De analyse
Ondanks grote inspanningen van vele
betrokkenen heeft het museum zijn
ambitie niet kunnen waarmaken. Het
bezoekersaantal is onbevredigend
en de tevredenheid van de museumbezoeker over het gebodene wisselt

Een belangrijk element daarin is het
ontbreken van een langetermijnplanning: grote tentoonstellingen en activiteiten hebben al snel een noodzakelijke doorlooptijd van twee à drie
jaar. Als er niet lang genoeg vooruit
wordt gepland blijft de organisatie
steeds achter de feiten aanlopen,
wat veel stress veroorzaakt. Een
gebrekkige planning belemmert ook
de noodzakelijke PR & Marketingactiviteiten van het museum. Daarnaast
wordt intern en extern een gebrek

aan ‘leiderschap’ binnen het museum
ervaren als onderliggende oorzaak.
En dat heeft ook weer invloed op
het museaal ondernemerschap
(onvoldoende) en de samenwerkingsbereidheid (beperkt). Daarbij komt
dat relatief veel kosten ‘vast’ zijn,
waardoor er weinig budget is voor
publieksactiviteiten. Dit alles leidt
er ook toe dat het museum relatief
beperkt eigen middelen aantrekt
in vergelijking met andere musea.
Dat de financiële buffer beperkt is,
verwondert dan niet.
Kansen
Is het dan allemaal kommer en kwel?
Zeker niet. In een straal van ca. 30
kilometer wonen ca. 2,3 miljoen
mensen die allemaal behoefte heb-

Ook kunnen toeristen van buiten
de regio naar het museum worden
getrokken. Bovendien liggen er kansen om naast het traditionele ‘witte’
publiek, meer groepen met een
niet-Nederlandse achtergrond naar
het museum te trekken. Gestreefd
wordt naar een zo groot mogelijke
diversiteit van het museumpubliek.
Voor Vlaardingen en de regio snijdt
het mes dan aan meer kanten. Naast
een kwalitatieve bijdrage van het
museum aan het culturele landschap, met als gevolg versterking
van de sociale cohesie, zullen bij
een toenemend bezoekersaantal
ook positieve economische effecten
optreden. Deze bezoekers zullen in
Vlaardingen immers ook de horeca
en winkels bezoeken.
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ben aan ontspanning en recreatie. En
in Zuid-Holland is de ‘museum-dichtheid’ relatief laag (Het aantal musea
per 100.000 inwoners. In ZuidHolland bedraagt dit 2.47, terwijl het
landelijk gemiddelde boven de 5 ligt).
Kansrijke groepen, die nu nog in beperkte mate worden bereikt zijn o.a.
‘ondernemende, actieve senioren’,
‘thematisch geïnteresseerde actieve
mensen’, ‘gezinnen met kinderen’ en
‘schoolkinderen’. Voor de laatstgenoemde groep gaat het dan vooral
om leerlingen op middelbaar en
voortgezet onderwijs, die de weg
naar het museum nu nog slechts in
beperkte mate weten te vinden.

Wat is nodig om de stip op de
horizon te realiseren?
Het vraagt een groot aantal samenhangende activiteiten en doorzettingsvermogen om te komen tot een
succesvol museum. De daarvoor
benodigde activiteiten zijn samengevat in vijf speerpunten:
(1) Vernieuwen van de positionering
(2) De bezoeker centraal
(3) Structurele samenwerkingen
(4) Cultureel ondernemerschap
(5) Organisatieontwikkeling.
De speerpunten worden hierna kort
toegelicht.

1. Vernieuwen van de
positionering
Er zijn veel onderwerpen en ‘verhalen’ die passen bij een museum in
Vlaardingen, de regio Rijnmond en
de metropoolregio Den Haag – Rotterdam. De geschiedenis van Stad en
Regio zijn interessant. Zeker als daar
ook de waardevolle archeologische
vondsten bij worden betrokken. Zo
ook de ontwikkeling van de visserij
en het leven in de Delta. Maar al die
onderwerpen winnen aan waarde, als
er een maatschappelijke component
bij in beschouwing wordt genomen:
wat vertelt de archeologie ons over
het functioneren van de samenleving
5000 jaar geleden? Wat is de invloed
van de visserij geweest op de samenleving door de jaren heen? Hoe
verhouden duurzaamheid en visserij
zich tot elkaar? Op welke wijze
verschilt de visvangst in Nederland
van die in andere culturen? Et cetera.
Al die onderwerpen en vragen zijn
te vatten onder het samenvattende
thema: ‘Leven met Water’. En daarover gaat Museum Vlaardingen. Dat
is hierna samengevat:
In Museum Vlaardingen
staat het duurzame evenwicht tussen Mens en Water
centraal. Vlaardingen en de
regio Rijnmond vormen het
voorbeeld bij uitstek van een
samenleving, die door de wisselwerkinng tussen Mens en
Water is gevormd. Het verhaal
over Vlaardingen, de regio en
de wisselwerking tussen Mens
en Water gaat duizenden jaren
terug, maar krijgt ook nog
elke dag verder vorm. Het is
een verhaal over mensen die
pionieren en overwinnen, die
moeten vechten tegen rampen
en ellende, die samen meer
bereiken dan alléén en elkaar
opvangen als dat nodig is. Het
verhaal gaat over Vissers en
de Visserij, met zijn Schepen
en Typische Gebruiken. Het
gaat over de Bedrijvigheid in
de Delta, de bron van Werkgelegenheid en Welzijn. En
over het onstaan van, en de
dynamiek in de Kleurrijke
Samenleving aan de rand van
het Water: Leven met Water:
toen, nu en straks.

Vlaardingen
Visvangst in andere culturen
Water als vrijetijdsbesteding:
zwemmen, sportvissen...
• Strijd in Vlaardingen: Slag 1018,
Geuzen WOII
• Beeldende kunstopdracht in
het centrum/openbare ruimte,
bv Sjef Henderickx of Ottmar
Hoerl
Maatschappelijk
• Digi-groeikaart met waar de
inwoners vandaan komen
• Rol van de vissersvrouw
• Visrecepten uit alle culturen:
koken in MVL?
• Rap-wedstrijd bij de Vlaardingse
Rap 1018 van Aiky
• Fotografieopdracht: werken in
de haven
• Documentaire filmfestival over
leven met water i.s.m. DKF
• 100 getuigen van Vlaardingen
i.s.m. Klaas Kornaat
• Vis- en Water experience: eerst
als tijdelijke tentoonstelling;
daarna extract semi-permanent

Om het museum bestaansrecht
te geven, is het noodzakelijk het
museum meer dan nu te wortelen
in de brede Vlaardingse samenleving
en de regio daaromheen. Vlaardingers moeten (weer) trots zijn op
hun museum en in de regio moet
het museum gezien worden als een
aantrekkelijke culturele locatie, waar
altijd iets te beleven is, de bezoekers
worden verrast en cultureel ‘verrijkt’. Bredere doelgroepen moeten
door het museum worden aangetrokken en zich er thuis gaan voelen.
Om dit allemaal te bereiken worden
de keuzes gemaakt en doelen gesteld
die in bovenstaande illustratie staan
aangegeven.
Daarbij zal gebruik worden gemaakt
van de combinatie van cultuurhistorie en beeldende kunst in tentoonstellingen en andere activiteiten.
Om de nieuwe positionering inhoud
te geven worden onder andere de
volgende stappen gezet:
• Uitwerking van de museale thematiek en ontwikkelen van een vlekkenplan met tekeningen voor de
herinrichting van het gebouw.
• Ontwikkelen nieuwe programmering (drie jaar vooruit) in lijn
met de thematiek. Voorbeelden
van mogelijke semipermanente of
tijdelijke presentaties zijn:
Cultuur-historisch
• Digi-groeikaart Stad en Delta
i.s.m. Stadsarchief
• Verhalen van Vlaardingers via
podcast
• Plek voor actuele vondsten van
de archeologen
• Palestijnse gemeenschap in

•
•

•

•
•
•

Bij de herinrichting van het
Museum ermee rekening houden
dat er plaats ontstaat voor direct
gerelateerde groepen (o.a. de
Vrienden, De Stichting Zeillogger
Balder (SZB), Helinium, etc.).
Herijken collectieplan in lijn met
gekozen thematiek; opzetten project verzamelen & ontzamelen.
Opzetten marketingcommunicatieplan dat aansluit bij de gestelde
doelen en bredere doelgroepen.
Herinrichten kenniscentrum /
bibliotheek in lijn met thematiek.

2. De bezoeker centraal
Het gaat hier om de gehele keten
van eerste tot laatste contact van de
(potentiële) bezoeker met het museum. Elk element draagt bij aan de
gewenste positieve beleving van die
bezoeker. Voorbeelden van projecten ter verbetering van de beleving
van de bezoekers zijn:
• Verbetering marketingcommunicatie (o.a. eerder informatie, meer
overzicht, aansluiting bij doelgroepen, samenhang met andere
culturele instellingen, effectiever
gebruik nieuwe media);
• Aanpassen prijsbeleid (reeds
besloten; gemiddelde prijs voor
bezoekers daalt; jeugd tot 18 jaar
gratis);
• Aanpassen routing in museum en
communicatie over routing;
• Tweetalige presentatie en audiotour;
• Betere zichtbaarheid en fysieke
herkenbaarheid, zodat gebruik kan
worden gemaakt van de kansen die
de opening van de metroverbinding met Rotterdam biedt;
• Systematisch meten tevredenheid
bezoekers;
• Toepassen en monitoren Code
Culturele Diversiteit.
3. Structurele en incidentele
samenwerkingen
Samenwerken moet in de genen
van Museum Vlaardingen zitten:
om daarmee een bredere en meer
heterogene doelgroep aan te spreken, om samen met anderen tot een
gevarieerder programma te komen,
om samenhang te krijgen in de meest
relevante historische collecties van
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Vlaardingen en om als organisatie
sterker te staan en zo efficiënt
mogelijk te werken. Zo kan het
museum zich ontwikkelen tot een
Museum Vlaardingen dat breed door
de bevolking uit stad en regio wordt
gedragen, ofwel een ‘community’
museum. Vanzelfsprekend is verdere
uitwerking met direct betrokkenen
noodzakelijk.
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4. Cultureel ondernemerschap
Het aandeel van de eigen inkomsten
in het totaal van de baten van het
MVL is in 2018 begroot op 13%; cultureel ondernemerschap moet zorgen voor een forse stijging. Daarvoor
is wel wat nodig. Een groot deel van
de lasten van het museum bestaan
uit vaste lasten (huisvesting en vaste
medewerkers). De financiële ruimte
voor het uitvoeren van een tentoonstellingsprogramma en andere
activiteiten is daarom zeer beperkt.
Cultureel ondernemerschap kan
helpen om meer eigen inkomsten te
genereren. Daarbij is het van belang
dat het MVL ook over toereikende
eigen middelen beschikt die voor het
programma kunnen worden ingezet,
omdat Fondsen meestal vragen om
cofinanciering (de organisatie die
subsidie aanvraagt moet ook zelf
voor een bepaald percentage meefinancieren).
In het kader van het noodzakelijke
culturele ondernemerschap wordt
o.a. het volgende in gang gezet:

•

•
•
•

•

Revitaliseren Zakenkring. (Veel)
beter laden van het programma
voor deze belangrijke groep sponsoren;
Ontwikkelen, deels in samenwerking met de Stadsgehoorzaal en
Kade 40, van een verhuurbeleid.
Huisvesten tegen redelijke vergoedingen van thematisch gerelateerde organisaties en groepen;
Actualiseren sponsorbeleid,
ontwikkelen sponsorprogramma,
activeren maatjeswand, ontwikkelen overige sponsorprojecten;
Professionaliseren projectplannen en begrotingen als basis voor
aanvraag subsidie van Fondsen.

5. Organisatieontwikkeling
Om het museum te herpositioneren
in de lijn zoals hier wordt voorgesteld en alle andere maatregelen
te nemen die nodig zijn om binnen
drie jaren van Museum Vlaardingen
een breed gewaardeerd, bruisend
museum te maken, moet ook naar
de organisatie worden gekeken.
Het spreekt voor zich dat voor al
deze activiteiten het goede ‘team’
opgesteld moet staan. Maar ook dat
de sturing en communicatie zodanig
zijn, dat zowel betaalde als onbezoldigde medewerkers het fijn vinden
om voor Museum Vlaardingen te
werken en actief te zijn. Er is leiderschap nodig, maar op een moderne
manier: met de voeten, handen, oren
en ogen in de maatschappij, tus-

sen de mensen. Verbindend naar al
die groepen waarvoor het museum
betekenis kan hebben. En gedreven
vanuit de inhoud van de thematiek
van het museum en collectiebeheer/
beleid. Maatregelen zullen worden
genomen om dit te realiseren.
Financiële gevolgen
Het Museum zal er alles aan doen
om geen structurele extra steun
aan de Gemeente te vragen. De
beeldspraak van ‘het vliegwiel dat op
gang moet worden gebracht’ is hier
wel van toepassing. Om aanvragen te
doen bij externe fondsen is tijd nodig. Bovendien wordt door dergelijke
partijen ook commitment van de
gemeente gevraagd. Aan de Gemeente wordt gevraagd incidenteel
€ 150.000 bij te dragen. Verwacht
wordt dat daarmee van Fondsen ca.
€ 185.000 kan worden verkregen.
Tot slot
Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen
zijn wij ervan overtuigd dat er kansen liggen voor Museum Vlaardingen.
Maar dan moet er wel gekozen worden. Een keuze om de ‘waarde’ van
het museum voor de Vlaardingers
en alle bezoekers van Vlaardingen
te vergroten. Wij zijn graag bereid
de kansen en consequenties toe te
lichten.

April 2018

Het felle gevecht
tussen de handlanger van de
keizer (uiterst
rechts) en Dirk
III. Foto Frans
Assenberg.

Spectaculaire opening tentoonstelling Boer en Burcht

Beleef de middeleeuwen in
Museum Vlaardingen
Frans Assenberg
De opening op 6 april van de tentoonstelling ‘Boer en
Burcht’ in het museum had niet alleen een op kinderen
gericht karakter, ook werd de speech van wethouder
Bert van Nieuwenhuizen ruw onderbroken. Terwijl hij
een mooie voordracht hield over de aard van de expositie, klonk op de achtergrond wapengekletter. De vele
aanwezige (klein)kinderen schrokken zich een hoedje,
want in tegenstelling tot de volwassenen, snapten zij
niet wat er precies aan de hand was. Het bleek te gaan
om een in scène gezet gevecht tussen de inmiddels
alom bekende graaf Dirk III en een handlanger van de
aanwezige keizer Hendrik II van het grote Duitse rijk.
De onderliggende kwestie was dat Dirk, ondanks aandringen van zijn oom Hendrik, niet van plan was zijn
illegale praktijken te staken. De graaf hief namelijk tol
op voorbijvarende schepen die Vlaardingen passeerden. En dat mocht nu eenmaal niet. Toen deze hoge
heren tijdens een vergadering in Nijmegen met elkaar
spraken, dreigde de keizer Dirk met maatregelen als hij
er niet mee ophield. Daarvan was de graaf niet onder
de indruk. Het liep uit op een (kleine) oorlog in de
zompige ommelanden van de burcht van Dirk in 1018.
De graaf won de slag met glans en Dirk was nu de
baas. De ‘Slag bij Vlaardingen’ luidde een bloeiperiode
in van het graafschap, dat rond het jaar 1100 ‘Holland’
gaat heten.

gekletter en toen de rust was hersteld, bestond voor
de kinderen gelegenheid om door de keizer met een
enorm zwaard tot ridder te worden geslagen. Daarvan
werd door het kleine grut gretig gebruik gemaakt. De
vele aanwezige ouders en grootouders moesten erop
toezien dat deze niet alledaagse onderscheiding aan
hún neus voorbijging. De kleine en dappere vijf jaar
oude Aurora vond het wel spannend, de diepere betekenis ontging haar wel, maar zij snapte wel dat haar
iets bijzonders overkwam.

Tijdens het gevecht in het museum riep de keizer, die
zijn vrouw had meegenomen, tegen Dirk dat ‘hier niet
gevochten mag worden’. Zijn woorden hadden niet het
gewenste effect, wat in overeenstemming was met de
historische werkelijkheid… Na afloop van het wapen-

De expositie Boer en Burcht is te bezoeken van t/m 18
november 2018.

Het museum heeft speciaal voor kinderen een leuke
en boeiende tentoonstelling over de slag gemaakt. Zij
kunnen in het museum spelenderwijs kennismaken
met het leven in de elfde eeuw. Bij de tentoonstelling
hoort een ‘doe-boekje’ dat de bezoekertjes krijgen uitgereikt. De tentoonstelling laat zien wat voor kleding
de mensen in die tijd droegen, wat er werd gegeten en
hoe men woonde. De jeugd ontdekt ook hoe geld werd
gemaakt en zij kan meehelpen de verloren burcht van
de graaf weer op te bouwen.
Dus, kinderen: treed binnen in de wereld van Flardinga, een kleine nederzetting waar graaf Dirk III in 1018
de baas is. Vanuit zijn burcht bestuurt hij het gebied
waar voornamelijk boeren wonen.
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Is getekend: de Slag bij
Vlaardingen verbeeld
De Slag in de kunst
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De Slag bij Vlaardingen kennen we alleen uit middeleeuwse kronieken. En hoewel de Slag van groot belang
is geweest voor de ontwikkeling van het latere Holland, zijn er maar weinig kunstenaars die deze gebeurtenis hebben afgebeeld. Bovendien loopt de manier van
verbeelden nogal uiteen. Naast een heroïsch schilderij
uit circa 1860 is er een aquarel uit 2004 waarbij de
gruwelijkheden van de slag juist de boventoon voeren.
Een ander schilderij legt weer de nadruk op symboliek
en (ver)plaatst de slag naar de hedendaagse tijd.
De tentoonstelling Is getekend in de Terrazzohal van
Museum Vlaardingen (12 mei t/m 29 juli 2018) toont
kunstwerken waarbij Dirk III of de Slag bij Vlaardingen het onderwerp zijn. Naast een klein aantal
historische werken is er hedendaags werk te zien van
Rudi Atman, John Lourens, Leslie Gabrielse en John
Rabou.
Voor kinderen zijn twee kleurplaten gemaakt door
John Rabou. Hieraan is een wedstrijd verbonden. Na
afloop van de tentoonstelling worden de prijswinnaars
gekozen en bekend gemaakt.

Vrijwilligers kiezen hun topstuk
Mar van Haften

Het museum herbergt
veel prachtige voorwerpen die niet altijd
‘gezien’ worden door de
bezoekers. Dat komt
vooral doordat mensen
het verhaal achter het
object niet kennen. We
vroegen aan onze vrijwillige medewerkers, die
veel vaker in het museum zijn en dus meer weten van de achtergronden van de collectie, hun
favoriete museumstuk te
tonen. Hier een selectie
van drie topstukken.
Het topstuk van...
Peter Dingenouts
Peter Dingenouts kreeg na zijn
pensionering bij Windmill meer
tijd en interesse voor de historie
van Vlaardingen. Vanaf 2015 is hij
gastheer bij het museum.
Het topstuk van Peter is de klepduiker, die in 1995 werd opgegraven op het landgoed Hoogstad
van de bekende huisarts Cornelis
Moerman. Uit onderzoek bleek dat
de duiker stamt uit 100 na Chr.,de
periode voordat de Romeinen ons
land bereikten. Met behulp van de
klepduiker kon het drassige land
worden ingepolderd. Klepduikers
werden nergens anders ter wereld
aangetroffen dan in de Maasmondingen. Onze klepduiker is het
oudste gevonden exemplaar van
Nederland en zelfs van NoordwestEuropa. Hij bestaat uit twee holle
boomstammen die in elkaar zijn
geschoven. De klep is niet gevonden. De toepassing van dammen
en klepduikers was een vroege
overwinning van Vlaardingers in

Peter Dingenouts vindt de
historisch waarde
van de klepduiker een voorbeeld
van de strijd van
de Vlaardingers
tegen water.
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hun eeuwige strijd om droge voeten
te houden.
Het historische belang van die twee
uitgeholde boomstammen in ons
museum maakt de klepduiker tot
een gewichtig topstuk.

Het topstuk van… Loes Veldhoen
Loes Veldhoen is sinds de heropening van het museum gastvrouw
en assistent in de catering. Zij kiest
voor de Koepelkamer als haar topstuk, vooral vanwege de bijzondere

De Koepelkamer
is voor Loes Veldhoen de mooiste
ruimte in het
museum.

12

De sjees omstreeks
begin 20e eeuw
met haring
‘VOOR DEN
KONING’.

Ton Mersch
smult van de
verhalen over het
haringverleden
van Vlaardingen.
Foto Hans
Bakker

uitstraling van deze allermooiste
kamer van Museum Vlaardingen.
De koepelkamer is het enige
authentieke deel van het overgebleven woonhuis van Abraham van
der Linden, gebouwd omstreeks
1740 en gedecoreerd met prachtig
stucwerk in Lodewijk XV-stijl. In
1750 is de kamer voorzien van een
door Gerard Sanders gemaakte
plafondschildering. Deze staat vol
met mythologische voorstellingen,
waaronder een ‘godin die de daden
van de helden uitbazuint’, meerdere
symbolen en Mercurius, de god van
de handel. Ook de vele details maken de kamer voor Loes bijzonder:
de marmeren schouw met spiegel,
de open servieskast, de industrieel
vormgegeven radiatoren etc. “Als
ik ooit zou trouwen, zou het in de
Koepelkamer zijn”, zegt Loes.
Het topstuk van… Ton Mersch
Ton Mersch is al 12 jaar vrijwilliger
in het Visserijmuseum en Museum
Vlaardingen. Daarnaast is hij ook
vrijwilliger van de archeologische
werkgroep Helinium. Hij weet welke historische objecten in Museum
Vlaardingen tentoongesteld worden
en wat de verhalen daarachter zijn.
En juist die verhalen vindt Ton erg
belangrijk.

Vanuit alle objecten kiest Ton de
haringsjees uit als topstuk van
Museum Vlaardingen.
Het verhaal hierbij is dat de loggers
na Vlaggetjesdag naar zee gingen
om, vaak onder barre omstandigheden, het goud uit het water te
vissen. Na de vangst van de eerste
nieuwe haring, reserveerde de reder
enkele vaatjes voor de koninklijke
familie. Deze vaatjes werden in
een mand onder de sjees gehangen, waarna de schipper, reder en
burgemeester in hun zondagse pak
op pad gingen naar het paleis. Daar
maakten zij hun opwachting bij de
koninklijke familie en boden tot
groot vorstelijk genoegen de nieuwe
haring aan. Deze jaarlijkse tradi-

tie werd in de regeerperiode van
koningin Beatrix afgeschaft.
In Museum Vlaardingen wordt
op de plek waar de haringsjees een
prominente plaats inneemt, een
filmpje vertoond waarin de sjees,
beladen met twee vaatjes, op weg
gaat vanuit Vlaardingen.
Het topstuk van… is een serie artikelen die in de nieuwsbrief van Museum
Vlaardingen wordt gepubliceerd. Het
bovenstaande is daarvan een verkorte
weergave. U kunt de nieuwsbrief
gratis toegestuurd krijgen door u aan
te melden bij info@museumvlaardingen.nl

Vlaardingse familie eigenaar van
plantages in Suriname
Jan P. van de Voort

Jan van de Voort, wetenschappelijk medewerker van Museum
Vlaardingen, stuitte bij een van zijn
onderzoeken op de naam Vlaardingen, een plantage in Suriname.
Onlangs pakte hij dit onderwerp
weer bij de kop en schreef een artikel over de relatie tussen Vlaardingen, Suriname en de slavenhandel
in de 18e en 19e eeuw. Hieronder
een samenvatting.
Suriname in de 18e eeuw
Suriname was een plantagekolonie. Men produceerde er suiker
en koffie voor de Europese markt.
Het vergde flinke investeringen die
de planters niet konden opbrengen. In de Republiek daarentegen
was er een overvloed aan kapitaal
waarvoor men een goede belegging zocht. Slimme ondernemers
– vooral handelaren in suiker en
koffie – richtten ‘negotiaties’ op,
een soort beleggingsfondsen: zij
gaven obligaties uit om kapitaal te
vergaren in de Republiek en dat
tegen een aantrekkelijk rente uit te
lenen aan de Westindische planters.
Die betaalden met wissels en/of
konden met de verscheepte koffie en suiker aan hun financiële
verplichtingen voldoen. Het is
allemaal veel en veel minder goed
verlopen dan was gedacht. Van de
80 miljoen gulden in West-Indië
verstrekt tussen 1753-1794, was in
1800 nog geen kwart afgelost.
Cornelis van der Linden plantage-eigenaar
In 1737 kreeg ene Cornelis van der
Linden een concessie voor de planProspectus van de negotiatie van
Roelof Hageman op plantages in Suriname, groot ƒ 500.000, 1 mei 1770
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Linksboven:
Plattegrond van
een zevental
plantages, waaronder Imotapi,
waarvan 804
akkers in 1735 C.
van der Linden
zijn getransporteerd.
Linksonder:
Anoniem,
Aquarel van de
koffieplantage
Leverpoel gelegen
aan de Rivier
Cottica links op
varende, 18e
eeuw.
Boven:
De ligging van
de plantages
Saltsdahl en
Vlaardingen in
Suriname.

tage Vlaardingen aan de Cotticarivier. Deze Cornelis was de zoon
van Jacob van der Linden, broer
van Abraham, de bouwheer van het
pand waarin Museum Vlaardingen
is gevestigd.
Cornelis van der Linden (17081738) was kapitein van de schutterij
te Vlaardingen, maar moet al op
jonge leeftijd naar Suriname zijn
vertrokken. Sinds februari 1733 was
hij lid van de Surinaamse Raad van
Justitie.
De schoonvader van Cornelis,
Adriaan Bloos, was eigenaar van
de suikerplantage Imotapi aan de
Commewijne-rivier. Na diens
overlijden werd Cornelis medeeigenaar, samen met A.W. Swallenberg. In 1737 kreeg Cornelis
van der Linden ook concessie voor
een nog aan te leggen plantage
Vlaardingen aan de Cottica-rivier.
Zijn echtgenote Agneta Wilhemina
Bloos overleed in1734, enkele dagen nadat hun zoon Jacob Willem
van der Linden was geboren. Ruim

vier jaar later overleed Cornelis. De
plantage Vlaardingen werd op een
publieke veiling verkocht en kwam
in 1740 in handen van de Creoolse
familie Samson.
Jacob Willem van der Linden
plantage-eigenaar
Jacob Willem was 5 jaar oud toen
zijn vader overleed. Als 16-jarige
ging hij naar Nederland waar hij
rechten studeerde in Leiden. Hij
overleed op 27 februari 1775 te
Utrecht.
Blijkens een inventaris en taxatie
(‘prisatie’) behoorde Saltsdahl voor
de helft aan de erven Jacob Willem
van der Linden. De waarde van
deze plantage werd toen geschat op
ƒ264.404. Hoe Jacob Willem van
der Linden aan de plantage Saltsdahl kwam, is nog onbekend.
Jeannettje Heileena van der Linden plantage-eigenaar
Weduwe Jeannettje Heileena van

der Linden trouwde na het overlijden van haar man Jacob Willem
nog twee maal. Zelf overleed zij in
1833.
Hubertus Tielman plantageeigenaar
Uit haar huwelijk met de tweede
echtgenoot had ze een zoon,
Hubertus Tielman (1784-1864).
Hij werd de nieuwe eigenaar van
Saltsdahl. Tot 1847 zien we hem als
eigenaar vermeld. Vanaf 1856 staat
de plantage te boek als verlaten en
wordt als eigenaar van de grond
genoemd J. Chandler.
Conclusie
Duidelijk is dat Vlaardingen – in
elk geval de familie Van der Linden
en nazaten van de aangetrouwde
families – connecties had met de
plantagekolonie Suriname tot in
de 19e eeuw. Zij waren tijdelijk
(mede)-eigenaar van een van de
plantages Imotapi, Vlaardingen en
Saltsdahl.

Een vergeten Vlaardin
Britt Planken

Het ouderlijk huis van Siebe Idzinga

bleek bij toeval het aanknopingspunt

voor een zoektocht door vergeten geschiedenis. Die leidde tot een bizarre
ontdekking: er was een nog onbe-

kende Geus. En hij kwam drie weken
eerder dan de uit het gedicht van Jan
Campert bekende achttien doden
door marteling om het leven.
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“Mijn verhaal begint bijna ongeloofwaardig”,
waarschuwt Siebe voordat hij van wal steekt. En
het toeval blijkt inderdaad groot. Op Moederdag
2007 zat hij te schrijven, met op de achtergrond
het radioprogramma Adres Onbekend. Een oproep
aan ‘Paula en Jetty Fernandes van Sportlaan 68
in Vlaardingen’ trok zijn aandacht. Helemaal toen
werd verteld dat Bram, de vader van de dames Fernandes, een vermeende Geus was van Joods-Surinaamse
afkomst. Hij zou op 24 februari 1941 zijn gearresteerd
en aan de gevolgen van marteling zijn overleden. “Ik
snapte er niks van”, vertelt Siebe. “Die naam had ik
nooit gehoord en het adres was dat van míjn ouderlijk
huis. Ik wist niet beter dan dat mijn overleden stiefvader de eerste bewoner ervan was.”
De eerste Geus
Het mysterie rondom de familie Fernandes werd alleen
maar groter toen zijn moeder noch andere bewoners uit
Vlaardinger-Ambacht hem verder konden helpen. Hij
besloot naar ‘Geuzenkenner bij uitstek’ Jan Anderson
te gaan. Daar ontdekte Siebe in een politierapport
dat ‘Abraham Samuel Fernandes’ tien dagen vóór de
beroemde achttien doden, die we elk jaar op 13 maart
herdenken, was overleden in de Strafgevangenis van
Scheveningen. “Hij werd gearresteerd omdat ze erachter waren gekomen dat hij bij de Geuzen hoorde. En
dus was hij eigenlijk de eerste Geus die om het leven
kwam!”
Doorbraak
Met het verhaal over de vergeten Vlaardingse Geus
klopte Siebe bij het Stadsarchief aan, maar daar werd
hij afgewimpeld. “Dat prikkelde me nóg meer. Ik

besloot het zo goed mogelijk uit te zoeken.” Hij vond
nóg een politierapport en ontdekte dat A. S. Fernandes
postuum het Verzetherdenkingskruis had ontvangen.
Op grond waarvan hij het kruis kreeg, was lastig te
achterhalen. Siebe probeerde het onder andere bij het
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, diverse ministeries en Shell (Fernandes werkte vroeger bij
de Bataafse Petroleum Maatschappij, die later opging
in Shell). Zijn zoektocht naar meer puzzelstukjes en
harde bewijzen duurde totaal anderhalf jaar. Uiteindelijk bracht Stichting 40-45 hem dichter bij een doorbraak. Er was een dossier van Abraham S. Fernandes,
maar zonder toestemming van de nabestaanden kreeg
Siebe het niet in handen.
Paula en Jetty
Natuurlijk had Siebe al vaak overwogen om contact
met Paula en Jetty Fernandes te zoeken.
Toch stelde hij dat uit tot de laatste fase van zijn speurtocht. Hij wist immers niet of zij het onderzoek wel op
prijs zouden stellen. “Dat eerste telefoontje was heel
spannend. Er waren twee opties: ze zouden me kunnen
vragen om op te houden met wroeten in hun verleden,
óf ze wilden er graag meer van weten.”
Gelukkig waren de dames – inmiddels ver in de 70
– heel enthousiast. Ze wisten nauwelijks iets over hun

ngse Geus
vader; hun moeder was na de arrestatie op 24 februari
met haar dochters naar Noord-Holland gevlucht en
had er verder altijd over gezwegen. Siebe vulde hun
verleden in.
Bewijs
Het dossier van Stichting 40-45 bleek uiterst waardevol. “Hierin werd onomstotelijk bewezen dat Bram
Fernandes bij de Geuzen had gezeten”, vertelt Siebe.
“Geschiedschrijvers vertellen ons altijd dat alleen mannen zich in de Geuzenbeweging begaven, maar in een
document stond dat ook de moeder bij het Geuzenverzet was betrokken.”
“…de aanleidende oorzaken tot de arrestatie zijn de
volgende geweest: Dhr. F. zoowel als zijn vrouw waren
aangesloten bij de daar ter plaatse bestaande “Geuzenorganisatie” welke zich o.a. bezig hield met het uitgeven en
rondbrengen van brochures, om de geestelijke weerstand
van ons volk tegen den overheerscher te versterken…”
(Stichting Nederlands Volksherstel, 16 juli 1945)
Siebe bracht het Stadsarchief en Stichting Geuzenverzet op de hoogte van zijn bewijs. Niemand kon er meer
onderuit. Eindelijk was daar de erkenning dat Abraham Samuel Fernandes tot de Geuzen behoorde en als
eerste Vlaardingse Geus om het leven kwam.
Negentien
In Suriname heeft Fernandes bekendheid gekregen,
maar in Nederland is het nooit verder dan erkenning
gekomen. Er is geen straat naar hem vernoemd, en er

is geen herdenkingsplaats. Hoewel Fernandes’ naam
bekend was, staat deze niet op het Geuzenmonument
bij het graf in Vlaardingen. “Dat hij buiten het Geuzenverhaal is gebleven, heeft mij lange tijd gestoord.
Alleen voor het huis in de Sportlaan is, met behulp
van de Rotary, een steen op de stoep geplaatst met een
korte beschrijving wie daar gewoond heeft.”
Siebe besluit: “Het zou mooi zijn als er een straat, of
desnoods een steeg, de naam van Fernandes zou krijgen op het moment dat zijn dochters er nog bij kunnen
zijn. Zijn verhaal hoeft niet landelijk bekend te worden,
maar wél in Vlaardingen. De erkenning, waardering
en herdenking van de Geuzen kunnen gewoon blijven
zoals het is, maar we mogen ons zeker realiseren dat er
nog een stukje aanzit.”
…zij waren achttien in getal.
(Of eigenlijk toch negentien)

Siebe Idzinga schreef een boekje over zijn onderzoek naar
Abraham Samuel Fernandes. Het heet ‘Fernandes, een vergeten Vlaardingse Geus’ en is nummer 12 in de serie ‘van ’t
Oft naar ’t Oofd’. De laatste twee regels van dit artikel zijn
afkomstig uit het slot van dit boekje.

Sportlaan 68
met de zusjes
Paula en Jetty
Fernandes.
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Vlaardingers nieuwsgierig
naar hun taal
Britt Planken

Zodra ik hoorde over het plan om een Vlaardings Woordenboek te maken, was ik fan. ‘Dit wordt een groot succes!’, jubelde
ik door de telefoon, tegen eindredacteur Jan van Hemert. Dat
vermoedde hij ook, maar goed, wij houden beiden van taal. Of
de Vlaardingse bevolking op dat boek zit te wachten, dát was
natuurlijk de vraag.
Voor de Spil van twee edities terug mocht ik de auteur van het
woordenboek interviewen. Een gesprek dat ik niet snel zal vergeten. Wie de lezing van Stephan de Vos in het museum heeft
bijgewoond, snapt direct wat ik bedoel. Mijn enthousiasme voor
dit project werd nog groter toen ik ontdekte dat het boek uit veel
meer dan alleen een woordenlijst zal bestaan. Na afloop was ik
vastbesloten: ik zou mijn uiterste best doen om bij te dragen aan
het succes van dit naslagwerk.
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Het minste wat ik kon doen was een artikel voor Groot Vlaardingen schrijven. Het werd gepubliceerd in de krant van 28
maart jongstleden. Met mijn column, in diezelfde editie, gooide
ik er nog een schepje bovenop. Ik hoopte natuurlijk wel op uitgelaten reacties, maar de ervaring leert dat negatieve berichtgeving
het meestal beter doet dan positieve. Het massale enthousiasme
van mijn stadsgenoten had ik dan ook totaal niet verwacht.

Het artikel kreeg op Facebook binnen een mum van tijd tientallen reacties. Zinnen en woorden die men zich herinnert van
vroeger en die al dan niet typisch Vlaardings zijn. Ik besloot om
er nog een apart bericht aan te wijden. ‘Naar aanleiding van de
reacties op het artikel over het Vlaardings Woordenboek zijn wij
benieuwd: welke woorden of uitdrukkingen zijn volgens jullie
typisch Vlaardings? Laat het weten in een reactie!’, plaatste ik.
Vervolgens wist ik niet wat me overkwam. Urenlang bleef ik
meldingen ontvangen. Geen bericht is de afgelopen tijd zó populair geweest als dat over het Vlaardings dialect. Zelfs weken
later wordt de lijst alleen maar langer. Op het moment dat ik dit
schrijf, zijn het er precies 377. En 12.822 mensen hebben het
bericht gezien!
Het ontroert me. Het dialect waarvan ik een half jaar geleden
niet eens wist dat het bestond, verbindt het verleden met het
heden en Vlaardingers met elkaar. Ik lees wat mijn stadsgenoten
hun grootouders en ouders altijd zeiden – en soms nog steeds
zeggen. Ik voel hoe het idioom hen weer even terugbrengt naar
vergeten tijden en verloren dierbaren. Ik kan maar één ding
concluderen: Vlaardingers zitten inderdaad niet te wáchten op
dat woordenboek. Ze staan erom te spríngen!

WELKOM!

WORD LID VAN DE VERENIGING VRIENDEN EN ... ONTVANG GRATIS HET VLAARDINGS WOORDENBOEK!
Na de verschijning in het najaar, zal het Vlaardings Woordenboek verkrijgbaar zijn bij de lokale boekwinkels en in Museum
Vlaardingen voor de prijs van € 25,00.
De huidige leden van de Vereniging Vrienden van Museum
Vlaardingen krijgen het Vlaardings woordenboek gratis verstrekt, indien zij het zelf afhalen in het museum, of het wordt
hun - op verzoek - per post toegezonden tegen betaling van de
verzendkosten.
Het bovenstaande geldt ook voor nieuwe leden, wanneer zij
zich voor een periode van tenminste twee jaar aan de vereniging verbinden en de contributie voor het eerste jaar hebben
voldaan.
Als lid van de vereniging heeft u een aantal voordelen:
• altijd gratis toegang tot het museum;
• uitnodiging voor de opening van tentoonstellingen en het
bijwonen van speciale activiteiten;
• toezending van Magazine de Spil (3 x per jaar);
• gratis toegang tot lezingen, filmavonden en andere verenigingsactiviteiten;

•

•

deelname aan excursies, rondleidingen en evenementen ter
promotie van Museum Vlaardingen, waaronder jaarlijks het
binnenhalen van de nieuwe haring met de zeillogger VL 92
Balder;
bijwonen van de jaarlijkse reünie van oud- visserijmedewerkers.

Lid worden is eenvoudig
Voor € 23,00 per jaar wordt u lid. Een persoonlijke, op naam
gestelde pas krijgt u vervolgens toegezonden; deze is één jaar
geldig. Aanmelden kan via het secretariaat van de Vereniging
Vrienden van Museum Vlaardingen, p/a Postbus 4002, 3130 KA
Vlaardingen of via vrienden@museumvlaardingen.nl. Graag
met vermelding van uw naam en adres, geboortejaar en mailadres en de toezegging dat u de verbintenis voor tenminste twee
jaar wilt aangaan indien u prijs stelt op het gratis woordenboek.

Een nieuwe kijk op
Vlaardingen in de
11de eeuw
Tim de Ridder

Tijdens de aanleg
van de kelder in
de Grote Kerk
kwamen er resten
van een tufstenen
muur aan het
licht. Historicus
Bijl vermoedde
dat dit de resten
van de burcht
van Dirk III
zouden kunnen
zijn. Inmiddels
weten we dat het
hier moet gaan
om de resten van
een oudere tufstenen kerk.
Tekening A. Bijl,
collectie archeologie, gemeente
Vlaardingen.

Op de tentoonstelling Boer en Burcht
valt een nieuwe vogelvluchttekening
van Flardinga rond 1018 te bewonderen. Deze verschilt op een aantal belangrijke punten van de prent die tien
jaar geleden is gemaakt. Wat zijn de
belangrijkste verschillen? En waar zijn
de nieuwe inzichten op gebaseerd?
Oude geschiedschrijvers schreven eeuwen geleden dat
het oude Vlaardingen zou zijn weggespoeld. Er zijn
inderdaad in de 12e eeuw twee grote overstromingen
geweest die Vlaardingen veel schade toebrachten. Zeker de grote overstromingsramp van 21 december 1163.
Bij die overstroming sloeg de rivier over meer dan twee
kilometer lengte de dijk weg. Het rivierwater reikte tot
ver landinwaarts. Een dik kleipakket bleef achter. En
daar bleef het niet bij, want in 1494 beklaagden Vlaardingers zich erover dat een deel van de kerkheuvel was
weggespoeld: “…als men wel bevonden heeft ende noch
wel bevindt an die dooden, die daer hiervoortijts begraven
zijn in, uytgehouden boomen, ende dat nu al tsamen metten
water vergaen is, zoedat alsnu grooten last hebben mitten
voorscr. dijck, als die heemraden wel weten, want de slach
van den water aldaer zoe groot es, datter wel 6 roeden
steenen muyrs gestort es.” Zo ontstond de gedachte dat
het oude Vlaardingen wel eens geheel zou kunnen zijn
weggespoeld.
Is er nog wel wat over van het Vlaardingen van rond
1018?
De Rotterdamse stadsarcheoloog Hoek, die in de jaren
zestig en zeventig onderzoek verrichtte in Rotterdam
en omstreken, waaronder ook Vlaardingen, meende dat
een belangrijk deel van de oude nederzetting moest zijn
weggespoeld. Hij vermoedde ook dat kerk in de 12e
eeuw was verplaatst. Maar klopte dit beeld wel?
Onderzoek door de ROB (Rijksdienst voor het Oud-
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heidkundig Bodemonderzoek) en de AWN-afdeling
Helinium toonde aan dat wel degelijk aan de noordzijde van de kerk de nederzetting van vóór de 12e eeuw
nog aanwezig was. Zo kwamen er bij de Visbankflat,
de toenmalige Blokker, de Fonotheek en het Waaigat
vondsten uit de 11e eeuw en eerder aan het licht. Maar
hoe zat het met de zuidzijde van de kerkheuvel? Daar
bracht het onderzoek bij het Gat in de Markt in 2002
meer inzicht. Op die locatie ontdekten archeologen de
rand van een begraafplaats die tussen 1000 en 1050 in
gebruik was. De begraafplaats was begrensd door een
greppel die enigszins gebogen liep. Als je deze greppel
zou doortrekken, kan je een mooie cirkel maken, met
in het midden de kerk. Daarmee was duidelijk dat de
kerk rond 1000 dus al op zijn huidige plek moet hebben gestaan. Daarmee verviel ook het argument dat de
kerk in de 12e eeuw zou zijn verplaatst.
Op enkele honderden meters ten noordwesten van
de nederzetting lag de omgrachte grafelijke hof, ter
hoogte van het Liesveldviaduct en de Markgraaflaan.

Ook deze is onderzocht door AWN-afdeling Helinium
en door de ROB. De eerste resultaten wezen in de richting van een datering uit de 11e en de 12e eeuw.
Project ‘Graven in Vlaardingen’
Met het oog op het naderend duizendjarig jubileum
van de Slag bij Vlaardingen, en aan de hand van de
resultaten van het archeologische onderzoek van de
grafelijke hof en het Gat in de Markt, is er in 2006 een
publieksplan gemaakt met de titel “Graven in Vlaardingen”. Dit plan voorzag onder meer in het maken
van een vogelvluchttekening van Vlaardingen 1018.
Op basis van het ontwerp dat door de gemeente Vlaardingen is gemaakt, maakte Ulco Glimmerveen een
mooie vogelvlucht. We zien onder meer op die prent
een dubbele rij huizen ter hoogte van de Hoogstraat.
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Aan de zuidoostzijde staat een klein mottekasteel: een
aarden heuvel met een houten toren erboven. Het is
de vermoede locatie van de burcht van Dirk III. Even
buiten de nederzetting ligt de omgrachte grafelijke hof.
Ook slingert een water zich vanuit de ontginningen
naar het centrum.
Onderzoeken werpen nieuw licht op Vlaardingen
1018
Inmiddels zijn we tien jaar verder. In de tussentijd
zijn er in het Stadshart en in de Grote Kerk meer dan
honderd grondboringen gezet van zes tot negen meter
diep. Stuk voor stuk kleine kijkgaatjes in de bodem.
Dit onderzoek leverde een aantal verrassende ontdekkingen op. Zo blijkt de Vlaarding veel westelijker
te hebben gestroomd. Pal ten oosten van de kerk,

Prent van Flardinga 1018
Tekening: Ulco
Glimmerveen
Voortschrijdend
inzicht heeft de
gemeente ertoe
gebracht deze
nieuwe prent
van de nederzetting Flardinga
in 1018 te laten
maken.

onder de Markt, ligt een circa 30-40 meter brede
waterstroom. Deze is in de 12e eeuw gedempt. Deze
demping zal kort na de overstromingsramp van 1163
hebben plaatsgevonden. Het had niet veel gescheeld of
bij die overstroming was de oostzijde van de kerk weggeslagen! De huizen aan de oostzijde van de Hoogstraat blijken precies op de Vlaarding te zijn gebouwd!
Daarmee was er ook geen enkele reden meer om rond
1018 nog een dubbele huizenrij te veronderstellen.
Nieuw was ook de ontdekking dat er tussen de Markt
en de Hoogstraat eveneens een circa 30 meter brede
waterpartij uit de 11e/12e eeuw bestond. Bij eerder
onderzoek was bij het Gat in de Markt ook al een
brede waterwaterpartij uit de 10e/11e eeuw ontdekt.
De kerkheuvel blijkt dus grotendeels omringd te zijn
geweest door water. Mogelijk was de kerk zelfs geheel

daardoor omringd en hebben we hier te maken met een
zogeheten ringwalburg. Dit type versterking van een
nederzetting met daarbinnen de kerk zien we bijvoorbeeld ook bij Deventer en Zutphen rond 1000.
Daarnaast is het materiaal van de grafelijke hof nader
bekeken. Uit het onderzoek van het aardewerk blijkt
dat dit allemaal dateert uit de periode van 1170-1240.
Opvallend, daar men eerder dacht dat de hof rond het
jaar 1000 was gesticht. Ook heeft er een inventarisatie
plaatsgevonden van andere grafelijke hoven in Holland.
Uit die inventarisatie blijkt dat de omgrachte hoven pas
in de 12e eeuw voorkomen. Op de nieuwe prent is dan
ook geen omgrachte hof meer aangegeven. Toch zal er
wel rond 1000 al een grafelijke hof zijn geweest. We
weten immers dat graaf Dirk III de boeren onderwierp
en ze cijnsplichtig maakte. Deze cijns, een vorm van
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Archeologen
vonden bij het
onderzoek op
de locatie Gat
in de Markt de
resten van een
begraafplaats uit
1000-1050. Ook
troffen zij een
bijna tien meter
brede waterpartij
aan. Zou dit de
gracht van de
burcht van graaf
Dirk III kunnen
zijn?
Foto collectie
archeologie,
gemeente Vlaardingen
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belasting, zal in de vorm van opbrengsten van het land
en het vee in natura zijn betaald. Die goederen moesten
op een centrale plek worden opgeslagen en daar heb je
grafelijke gebouwen voor nodig. Hoewel er nog geen
sporen van zijn gevonden, veronderstellen we dat de
oude grafelijk hof min of meer ter plaatse van de hof
heeft gelegen die rond 1170 is gebruik is genomen.
Symboliek
Ulco Glimmerveen maakte in 2018 wederom de vogelvlucht, aan de hand van het ontwerp van de gemeente
Vlaardingen. De prent is meer dan alleen een weergave
van hoe we nu Vlaardingen rond 1018 zien. In de
prent gaat ook symboliek verscholen. De prent biedt
zicht op het noorden, daar waar het latere Holland
zich uitstrekt. Dit Holland gaat nu nog schuil in de
bossen met de ochtendnevel, de dageraad van Holland.
Spoedig zullen de boeren het gebied gaan ontginnen
en transformeren naar het typische bekende Hollandse
landschap. Bovenaan de prent zien we twee ooievaars
vliegen. Ze kondigen de geboorte van Holland aan. En
dat niet alleen, ze vliegen richting Den Haag. Deze
plaats draagt ooievaars in haar wapen. Maar waarom
Den Haag? Vlaardingen kunnen we als oudste grafe-

lijke zetel van de macht beschouwen. Den Haag neemt
deze positie in de 13e eeuw over. Dan reizen de graven
niet langer meer langs hun grafelijke residenties die
verspreid liggen in heel hun graafschap, maar blijven
permanent in Den Haag, waar vandaag de dag nog
steeds ons bestuurlijk centrum ligt.
Onderzoek ten einde?
Wilt u meer weten over de achtergronden waarop de
reconstructie van de prent is gebaseerd? De archeologische onderzoekingen zijn gepubliceerd in het
hoofdartikel van het Historisch Jaarboek 2017. De
vertaling naar de nieuwe prent staat in het boek ‘De
Slag bij Vlaardingen 1018’ dat in mei 2018 is uitgekomen. Weten we nu alles van Vlaardingen rond 1018?
Nee, zeker niet. Zo weten we niet goed waar de oudste
grafelijke hof heeft gelegen. De ringwalburcht is een
aannemelijke optie, maar die moet nog wel verder
onderzocht worden. We hebben bijvoorbeeld nog niet
een duidelijke gracht aan de westzijde kunnen vinden.
De bedoeling is dat in dit jubileumjaar nog een aantal
nieuwe onderzoeken wordt verricht. En wie weet levert
dat over een aantal jaren weer een nieuwe prent op!

Een mooie
aanwinst
Jan P. van de Voort

In april jl. schonk Filip Denisse uit Stabroek, België,
een geëtste glasplaat aan Museum Vlaardingen. Hij
was ons museum op het spoor gekomen via internet.
De glasplaat stelt een schip voor met het kenteken ‘VL
216’. Bovenaan de glasplaat staat het opschrift ‘schipper
H. van Roon’. Als je op deze gegevens zoekt, dan kom
je – uiteraard zou ik zeggen – bij Museum Vlaardingen
terecht.
De glasplaat roept wel vragen op: welke gelegenheid
was de aanleiding om deze glasplaat te maken? Was
het een jubileum? Of het opleggen van de VL 216
Hennie in 1961? En hoe is de glasplaat in Stabroek
terecht gekomen? Dat proberen we uit te vinden. Wie
het weet, mag het zeggen.

Plakken, kleuren en spelen
Ter gelegenheid van de herdenking van de Slag bij Vlaardingen is een boek verschenen met puzzels, knutselopdrachten, kleurplaten en spelletjes, gericht op kinderen van 6
tot 12 jaar. Met het boek kunnen ze op een speelse manier
kennis maken met het leven in de middeleeuwen. Het boek
sluit aan bij de interactieve tentoonstelling over de Slag,
Boer en Burcht, die nog tot 18 november in het museum te
zien en te beleven is.
In het DoeBoek kunnen stickers worden geplakt, die met
enig speurwerk gratis kunnen worden opgehaald bij de
deelnemende bedrijven en instellingen.
Toenmalig wethouder Hans Versluijs nam het eerste exem-

plaar van het DoeBoek in ontvangst. Deze handeling vond
natuurlijk plaats in het museum.
De uitgave is op initiatief van Jacqueline Blijleven,
vrijwilligerscoördinator van het museum, gemaakt in
samenwerking met de gemeente Vlaardingen, Binnenstad
Vlaardingen, Projectteam Vlaardingen 1018, Stichting
Stadshart Vlaardingen, GGO Oostwijk - Ondernemersfonds Vlaardingen en Winkeliersvereniging Liesveld. Het
boek is te koop bij verschillende instellingen en winkeliers in
de stad, die te herkennen zijn aan de poster die zij tonen in
hun organisatie. De verkoopadressen zijn ook te vinden op
www.binnenstadvlaardingen.nl. Het kost € 2,65.

Boven:
De levensloop
van deze glasplaat is onbekend. Wie helpt?

Wethouder
Hans Versluijs
neemt het eerste
DoeBoek in ontvangst.
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Het roer wordt
overgedragen!
Beste Vrienden van Museum Vlaardingen, het is alweer een klein jaar geleden dat ik
tijdelijk het voorzitterschap van de vereniging heb overgenomen. Een jaar met veel
gebeurtenissen in en rond het museum, wat resulteerde in veel vergaderen en overleggen om op koers te blijven. Dat is gelukt en de algemene ledenvergadering is in april
jl. akkoord gegaan met de benoeming van de drie nieuwe bestuursleden die we hadden
voorgesteld.
Omdat ze het afgelopen half jaar als gast aan de vergaderingen en activiteiten hebben
deelgenomen, was het snel beslist wat de nieuwe rolverdeling zal gaan worden. Dit is in de
bestuursvergadering van 1 mei jl. vastgesteld:
Tot nieuwe voorzitter van de vereniging is Marja Tiemens-Idzinga benoemd.
Het secretariaat met de ledenadministratie blijft in handen van Niek van der Mark en ondergetekende behoudt het penningmeesterschap.
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Jan van Hemert blijft als hoofdredacteur verbonden aan de Spil en John Boere behoudt de verantwoordelijkheid voor de evenementen die voor de zichtbaarheid van het museum en activiteiten binnen het museum steeds belangrijker worden. Daarom zullen de andere twee nieuwe
bestuursleden, Nico Tiemens en Willem Zwikker, zich ter ondersteuning van John eveneens
met de evenementen gaan bezighouden. Willem heeft daarbij ook nog de taak ‘ledenwerving”.
Hier staat dus weer een frisse en complete ploeg klaar
om de Vrienden en daarmee ook het museum verder te
helpen.
Dit betekent dat ik sinds 1 mei geen waarnemend voorzitter
meer ben en mij op de financiën kan concentreren.
Ik hoop daarbij dat de huidige leden actief worden in het werven van
nieuwe leden. Dit kan o.a. door bijvoorbeeld een lidmaatschap
als cadeau te geven. Of door familie, vrienden of kennissen
enthousiast te maken voor een lidmaatschap. Zie elders in
deze Spil voor een aanbieding.
Met elkaar en voor elkaar gaan we aan de gang en
in de eerstvolgende Spil zal de nieuwe voorzitter zich voorstellen.
Siem van der Marel

Het afgeven van
scheepsafval in de
havens
Gera van der Weijden
Op donderdagavond 22 februari
2018 hield Marja TiemensIdzinga een lezing in de koepelkamer van Museum Vlaardingen. Onderwerpen waren internationale regelgeving voor de
zeescheepvaart en het afgeven
van scheepsafval in de havens.
Marja heeft een maritieme achtergrond. Zij was studente aan de
Hogere Zeevaartschool Rotterdam
en nadat zij als eerste vrouwelijke
stuurman aan deze zeevaartschool
was afgestudeerd, werkte zij bij Esso
Tank Maatschappij en later bij Esso
Tankvaart Nederlandse Antillen.
Tijdens haar werk aan boord van de
Esso Europoort ontmoette zij haar
man Nico.
Toen zij uiteindelijk aan wal ging,
werkte Marja eerst als nautisch surveyor bij de Scheepvaart Inspectie.
Later werd zij (senior)beleidmedewerkster bij verschillende maritieme
afdelingen binnen het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, wat later
het Ministerie van Infrastructuur en

Milieu werd. In deze hoedanigheid
werd zij IMO Coördinator.
Wat is de IMO?
De IMO (International Maritime
Organization) is dit jaar 70 jaar oud,
stamt namelijk al uit 1948 en is in
Londen aan de Thames gevestigd.
Tien jaar later, in 1958, begonnen
de feitelijk IMO-werkzaamheden officieel. Het IMO-werk is daarom zo
belangrijk omdat de zeescheepvaart
een internationale, ja zelfs mondiale
industrie is. Het doel van de IMO is
om ervoor te zorgen dat alle landen
die schepen in de vaart hebben, op
gelijkwaardige wijze hun werk zullen
doen.
Belangrijk is daarbij het voorkomen
van verontreinigen van het mariene
milieu door schepen.
Hoe houden we onze zeeën
schoon?
Bij de moderne zeescheepvaart is
heel vaak sprake van het vervoer van
gevaarlijke en/of schadelijke stoffen.
Regelgeving is absoluut noodzakelijk
om één en ander op een zo veilig en

Foto Erik Buis.
milieuvriendelijk mogelijk wijze te
laten geschieden. Daarnaast ontstaan
aan boord afvalstoffen zoals huisvuil
en olie uit de machinekamer. Om
onze zeeën schoon te houden is
het noodzakelijk dat zeeschepen de
afvalstoffen kunnen afgeven in de
havens die ze aanlopen. Dit was de
kern van deze lezing.
Marja Tiemens-Idzinga vertelde
het allemaal zeer boeiend en haar
betrokkenheid bij het onderwerp
was duidelijk merkbaar. De lezing
was dan ook leerzaam en zeker de
moeite van het bijwonen waard.
Marja is tijdens de ledenvergadering van
de Vereniging Vrienden van Museum
Vlaardingen gekozen tot bestuurslid en
is inmiddels voorzitter.
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Herinneringen van
een prenter
Maarten Bal

Wat was er mooier dan tijdens de
zomervakantie een reisje mee te
gaan met je vader op de logger?
Daar haalde toch geen kampweek
naar Lunteren het bij? Dus kon je
je geluk niet op, als je na veel zeuren toestemming kreeg om mee te
gaan. Mijn eerste reis als prenter*
was op de SCH 99 Mercurius,
waarop mijn vader toen schipper
was.
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Het was halverwege de jaren
vijftig. Alleen de voorbereidingen
al maakten het tot een feest. Je kon
natuurlijk niet in je gewone kleren
mee: er moest zeekleding gekocht
worden. Eerst ging ik mee naar
‘Jan de Glimlach’, een manufacturenzaak in de buurt, waar ik een
overall kreeg aangemeten en een
paar klompen. Helaas had ik een
zogenaamde ‘hoge wreef ’, waardoor
het dragen van klompen, zeker
in het begin, geen waar genoegen
was… maar het hoorde erbij en uiteindelijk wende ik aan de klompen
of de klompen aan mijn voeten en
droeg ik ze vol trots.
Intussen maakte moeder een trommeltje klaar met allerlei versnaperingen: rolletjes Rang, pepermunt,
een rol kaakjes en nog meer van dat
lekkers. Nog kan ik de smaak van
de kaakjes naar voren halen als ze
na een reis van drie of vier weken
niet geheel vers meer waren, maar
toch gretig gegeten werden.
Eenmaal op zee was het de grote
vraag: wordt hij zeeziek of niet?
Gelukkig was ik vrij ongevoelig
voor zeeziekte: een beetje katterig
in het begin, maar geen drama’s
met spugen over de verschansing of
zo. De Mercurius had geen aparte
hut voor de schipper, dus sliep ik
bij mijn vader in de kooi in het achterin. Daar sliepen ook de stuurman en de beide machinisten. Eten

kreeg je in aluminium schaaltjes
en als het mooi weer was at je dat
lekker op dek op.
Eenmaal op de visserij werd het pas
leuk. Vanaf de brug van het schip
keek ik naar het schieten van de
vleet. Blijkbaar had ik steeds een
gezonde slaap, want ik werd pas
vroeg in de morgen wakker, als de
vleet al voor een deel was ingehaald. Meestal lag ik dan nog wat
te luisteren naar het stampen van
de aandrijfas van de winch, stapte
in mijn overall en klompen en ging
naar boven. Ook het halen was een
prachtig gezicht. Het belangrijkste
was toch steeds om naar de last te
kijken om te zien, hoeveel haring er
was gevangen.
Rond zeven uur in de morgen was
het de beurt aan de schepen van
de rederij - in dit geval A. van der
Toorn - om de vangsten door te
geven. De schipper van de SCH
132 Saturnus, Willem de Jong,
was in die tijd aangewezen om één

voor één de schepen van de rederij
op te roepen en naar de vangsten
te vragen. Thuis luisterde ik ook
iedere morgen voor ik naar school
ging naar deze berichten. Als ik
ze niet had gehoord, reed ik naar
de stores aan de haven om daar de
praaiberichten te lezen. Waren de
netten binnen, dan moest de vangst
verwerkt worden. Als prenter kon
je daar nog niet veel bij helpen: het
aansteken van een sigaretje was wel
een mogelijkheid om je dienstbaar
te maken.
Wat het eten betreft, herinner ik
me nog de grote blikken met jam
van het merk Geurts. Ook appelmoes was er in blik. Omdat ik daar
dol op was, mocht ik een enkele
keer een heel blik leegeten. Ik weet
nog dat ik me daarna niet helemaal
lekker voelde, maar ik heb het toch
een aantal keren gedaan…
‘s Zaterdags bakte de kok krentenbrood. Ik kon nooit wachten om
te proeven: de geur alleen al! En
Binnenkomst
van de SCH 99
in Scheveningen.

steeds weer werd ik gewaarschuwd
door de kok: te warm brood was
ongezond! Een enkele keer was het
krentenbrood te zout en moest er
nieuw gebakken worden. Toch at
ik ook van dat zoute krentenbrood:
zelfs dat smaakte voor mij lekker!
Op zaterdag werd de vleet
‘s middags niet geschoten. Als het
verwerken van de vangst niet te veel
tijd in beslag nam, werd er naar een
Engelse haven gekoerst om daar tot
zondagmiddag te verblijven.
Daar had je als prenter natuurlijk
op gewacht! Wat was mooier dan
op zaterdagmiddag langs de kade
van Whitby te lopen met wat Engels geld op zak.
De taal sprak ik op die leeftijd nog
niet. Toch lukte het me een kleefstok te kopen of een chocoladereep.
Eén van de eerste woorden die ik
leerde was ‘rock’. Dat was een roze
kleefstok met pepermuntsmaak en
de plaatsnaam met rode letters in
het witte deel.
In Whitby had je een speelhal met
apparaten. Eén van de apparaten
bestond uit een serie foto’s van
artiesten waar lichtlijsten omheen
lagen. Drukte je op een foto en
bleef de lichtlijst rond die foto
branden, dan spuugde de machine

penny’s. In die tijd was ik fan van
Cliff Richard. Op de één of andere
manier kwam ik erachter wanneer
de lijst van Cliff oplichtte. Het
leverde me heel wat penny’s op, die
ik vervolgens uitgaf aan snoepgoed
voor mezelf of chocoladerepen met
rozijnen en nootjes waar mijn moeder zo gek op was. Voor mijn kleine
broertje nam ik kartonnen rolletjes
met smarties mee, die toen nog niet
in Nederland te krijgen waren.
Zo heb ik heel wat Engelse kustplaatsen leren kennen. Ze waren
niet allemaal even mooi. Blyth en
Sunderland bijvoorbeeld waren
echte kolenhavens, waar je aan hoge
steigers lag. Wat me daar aantrok,
was de prikkelende geur van de
steenkool die daar niet alleen werd
afgevoerd maar ook gestookt.
Wat was alles anders in dat Engeland van de jaren vijftig! Andere
modellen auto’s, links rijden, de
stoomtreinen en niet te vergeten de
vaders, die op zondag hun baby’s in
hoge kinderwagens rondreden. Dat
had ik mijn vader niet zien doen!
Scarborough, Bridlington, Whitby,
Hartlepool en Aberdeen waren
mooie havens waar het goed toeven
was.

Ik herinner me nog goed, hoe het
voelde om na een tijdje op zee gezeten te hebben, vaste grond onder je
voeten te voelen: de grond gaf niet
mee! Het was ook altijd weer spannend hoe lang een reis zou duren.
In 1960 was ik mee met de SCH 49
Jan Hoogenraad sr. Dat jaar zou ik
ook nog een week met de zondagsschool mee gaan. Dus moest ik op
een bepaalde zaterdag terug zijn.
De visserij was echter schaars en
het zag ernaar uit dat dat niet zou
lukken. Zelf vond ik dat niet zo
erg, maar er was gespaard dus ik
moest en zou mee. We voeren nog
in combinatie en mijn vader had
zijn plan al uitgedokterd.
Op woensdag werd ik samen met
de vangst overgezet op de SCH 48
Jacob den Dulk Gz, schipper Willem den Heyer. In mijn ogen was
dat een zeer ouderwets schip. Het
had een brug met de pijp ervoor.
Toen was dat nog het enige schip in
Scheveningen met zo’n brug. Door
de schipper werd ik rondgeleid.
Er bleek een mooi ruim achterin
te zijn, een groot werkdek en een
lichte machinekamer. Ik kreeg
daardoor toch een andere kijk op de
visserij.
Vervolgens koerste de schipper naar
het volgende schip, de SCH 40
Castor. Weer werd ik overgezet
met de vangsten van de 49 en de
48. De Castor zette daarop koers
naar Scheveningen. Ik sliep in de
hut van de schipper, Gerrit Bal, en
kwam donderdag in Scheveningen
aan. Intussen was de haringvangst
donderdag zo verbeterd, dat mijn
vader op vrijdagmiddag binnenliep.
Had het aan mij gelegen? Het kan
verkeren!
Behalve op de vleetlogger, ben ik
ook mee geweest op de kotter en de
zijtrawler. Toch zijn de reizen op
de vleetlogger me het best bijgebleven. Reden genoeg om later
als bestuurslid van de Stichting
Zeillogger Balder actief te zijn om
de geschiedenis van de vleetlogger voor het nageslacht levend te
houden.

*prenter – bemanningslid dat zonder
gage, ‘voor de kost’ meeging aan boord.

In het achterin
met op de foto
rechts mijn vader.
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‘Hollandse maatjes’ in het buitenland

Arenque Español

Sjaak van ‘t Wout
Een verrassende
ontdekking in het
binnenland van
Spanje.
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Stel je voor: een prachtige dag, lekker toerend door het
achterland van de Spaanse kust. Een kopje koffie op
een zonovergoten terras en … haring!
Haring? In Spanje? Da’s gek! En dan ook nog aanbevolen in het Nederlands.
Het overkwam ons toen we dit voorjaar in Spanje
waren. Op de ramen van een restaurant ontwaarden
we een bekend affiche van een haring happende dame.
Met Nederlandse tekst.
Of je in het juiste seizoen ook echt van een heerlijke
zoute haring kunt genieten weet ik niet, nu waren ze in
geen velden of wegen te zien.

‘Matjeshering’ in Duitsland

Jan van Hemert

Logerend in Rabenau, in het hartje van Duitsland
en ver van zee, troffen we op de spijskaart van het
restaurant maar liefst drie verschillende hoofdgerechten aan met…haring. Natuurlijk had ik mijn keus snel
gemaakt!
Genietend van het Hollandse zeebanket, vroeg ik me
af waarom ik zulke gerechten zelden of nooit vind op
het menu van Vlaardingse restaurants. In onze haringstad zou je ze toch in de eerste plaats verwachten?
Graag doe ik dan ook een oproep aan de uitbaters van
onze plaatselijke eetgelegenheden:
Zet haring eens wat vaker op de kaart, letterlijk en
figuurlijk!
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Stichting Zeillogger

Aad Schuilenburg

Balder

De renovatie (vrijwilligerswerk)
De afwerking van de Balder is in het voorbije jaar
voortgezet en nadert haar voltooiing. Eigenlijk is men
nog vooral bezig met de betimmering en inrichting van
het voormalige netten- en tonnenruim.
Er is ook besloten de belangrijkste zeilen te vernieuwen: twee stuks zijn al geleverd het derde wordt binnenkort geleverd (zie ook pagina 31). Deze zeilen zijn
lichter van gewicht en naar verwachting gemakkelijker
te hanteren door de bemanning die, zoals u weet in
deze moderne tijd de gebruikelijke lieren ontbeert.
Natuurlijk zal er een geleidelijke transitie van renovatie- naar onderhoudswerk nodig zijn; gelukkig is het
enthousiasme voor alle benodigde activiteiten ruimschoots aanwezig.

Vaartochtjes
We hebben al diverse vaartochtjes gemaakt, meestal
naar havens waar maritieme evenementen plaatsvonden
en dat zal dit jaar worden voortgezet.
Ook zal, bij voldoende aanmeldingen van belangstellenden, echter tot maximaal 12 passagiers, in het
zomerseizoen eenmaal per maand een haventochtje
worden uitgevoerd door een enthousiast team van
vrijwilligers.

Stabiliteit
Zoals vorig jaar al vermeld is er een hellingproef
uitgevoerd om de stabiliteit te kunnen bepalen. Inmiddels heeft een specialist belangeloos de noodzakelijke
berekeningen gemaakt en vastgesteld, dat de Balder
een grote stabiliteit heeft, dus in die zin veilig is bij
vaartochten.
Trouwens, dat geldt ook voor de technische staat van
het schip (zie ook pagina 34).

Donateurs
Begin dit jaar is de SZB begonnen met werving van
donateurs, waarvoor een mooie flyer ontwikkeld is.

Bezoek Balder
Op verzoek van en in samenwerking met het museum
is er een aanzet gemaakt om op donderdagmiddag en
zaterdagen het schip enkele uren open te stellen voor
bezoekers.
We zijn dan ook blij met de aanstelling van enkele
extra rondleiders, die aan de hand van een uitgewerkte
handleiding ondersteund met foto’s, de historie van
de oude dame en het verhaal van de visserij kunnen
overbrengen.

Samenvattend
De stichting ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet, mede dankzij de uitbundige betrokkenheid in
de breedste zin van het woord van veel instanties en
personen.

Balderboekje
Ter algemene promotie van de Balder is in de serie ‘van
’t Oft naar ’t Oofd’ van het bekende Streekmuseum Jan
Anderson het boekje De levensloop van de haringlogger
VL.92 Balder uitgegeven.

Financiën
Volgens de voorzitter/penningmeester, is de financiële
positie van de SZB goed ; er staat zelfs al een reserve
voor het wettelijke survey, inclusief de vereiste droogzetting in het begin van de jaren twintig.
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Maarten Broek

NIEUW
aan boord

De afgelopen maanden zijn er vele nieuwe vrijwilligers aan boord van de Balder gestapt. Wij heten hen
van harte welkom aan boord en wensen hun een fijne
tijd bij de Stichting Zeillogger Balder.
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Het zijn:
Nick van der Burgt, rondleider en evenementen
Mar van Haften, Wim van der Borden en Wim
Broere, vrijwilligers in het museum en nu ook
gastheer.
Hans Klaucke, rondleider
Peter de Man, techniek
Roland Vervoort, techniek
Maarten Broek, techniek en rondleider.
Van Maarten ontvingen wij onderstaande korte
introductie.
Bert Otto, vrijwilligerscoördinator SZB.
Zo, u bent er even lekker voor gaan zitten om op uw
gemak de Spil door te nemen. Altijd weer een verrassing wat er aan interessante artikelen in staat. Het feit
dat u deze tekst leest betekent dat u nieuwsgierig bent
naar wie zich wil voorstellen. Welnu, ik ben Maarten
Broek en maak sinds 1 maart deel uit van de enthousiaste groep vrijwilligers van de zeillogger Balder. Ik liep
al een tijdje rond met de gedachte om naast vrijwilligerswerk voor de Midden-Delfland Vereniging, ook
iets voor Museum Vlaardingen te gaan doen. Na een
gesprek met Bert Otto bleek dat er twee groepen vrijwilligers bestaan, namelijk een groep voor de Balder
en een groep voor het museum. Uiteindelijk heb ik mij
voor beide aangemeld.
Ik ben geboren en getogen in Vlaardingen. Ken heg en
steg. Ben de jongste van vijf en kom uit een protestantse slagersfamilie. Ik heb een prachtige dochter van
20 en sinds twee jaar een latrelatie met een heel leuke
vriendin, Hester, uit Den Haag.

In mijn ‘jonge’ jaren heb ik veel gezeild op de Vlaardingse Vaart en de Vlieten. Hier ligt vooral de basis
voor de interesse in het zeilschip de Balder. Het zeilen
is uiteindelijk in de jaren tachtig overgegaan in surfen.
Ik heb ook jaren gewaterpolood en ben inmiddels ruim
20 jaar verslingerd aan het racefietsen. Sinds een aantal
jaren ben ik weer in het bezit van een zeilboot.
Uiteraard heb ik ook een werkzaam leven achter de
rug. Van oorsprong heb ik een elektrotechnische
achtergrond, maar ik heb me voornamelijk in commerciële functies beziggehouden met elektronische
beveiligingssystemen. Op het moment dat ik dit schrijf
ben ik helaas werkloos, maar heb er alle vertrouwen in
spoedig weer iets passends te vinden.
Naast het zeilen en fietsen vind ik het prettig om zo af
en toe te golfen en bezoek met regelmaat een museum
of theater. Ik lees graag. Vooral de evolutie heeft mijn
interesse, maar ook de beweegredenen van mensen. Ik
vind het erg boeiend om nieuwe mensen te ontmoeten
en hun verhaal aan te horen.
Ik ben geen echte techneut, maar vind het heerlijk
om te klussen. Gelukkig is er nog van alles te doen
aan boord van de Balder. Tijdens mijn professionele
werk heb ik veel presentaties en demonstaties gegeven.
Daarom heb ik mij opgegeven als rondleider bij het
museum en de Balder. Ik moet mij nog verdiepen in
alle feitjes van de Balder en van de Vlaardingse visserij,
maar kijk er naar uit om die kennis vervolgens d.m.v.
presentaties en rondleidingen aan bezoekers over te
dragen.
Ik hoop dat u een beetje een beeld van mij hebt gekregen en wie weet treffen we elkaar snel.

De Balder onder
(nieuw) zeil
Joop van Dorp

Ruim 100 jaar geleden kreeg de
Balder haar eerste zeilen, qua
doek geheel anders dan in deze
tijd gebruikelijk is. Onlangs heeft
onze zeillogger nieuwe zeilen
gekregen.

Dacron is er in breedtematen van
90 en 140 cm. De breedte van 140
is vooral in gebruik voor jachtzeilen. De lasersnijmachine snijdt deze
zo voordelig en sterk mogelijk uit
(niet te schuin door de kettingdraad). De dikte wordt weergegeven in US ozs 43 of UK ozs 34 gr.
Dacron doek wordt behandeld met
een hars en wordt met warmte door
een wals gehaald. Door de warmte
en de druk wordt de hars in het
weefsel geperst en daar wordt het
heel stabiel van maar ook hard en
stug. Het doek heeft in zowel de
lengte als breedte weinig rek.
Polysterdoek is qua weefsel en
grondstof gelijk aan dacron, maar
de draden zijn net als bij katoen
iets zwaarder. Dit doek wordt niet
zo geharst als dacron en heeft het
uiterlijk van katoendoek, maar met
veel minder rek. Het neemt geen
vocht op, alleen tussen de draden, en is dus heel snel droog. De
dikte (zwaarte) is gelijk aan die van
dacron.

Vroeger was er katoendoek met
diktenummers van 2 tot 8 en een
breedte van 60 cm voor de zeilen
en hennepdoek voor hoezen en de
sloep. Aan het weefproces is in de
loop der jaren weinig veranderd:
- in de lengte is de ketting en in
de breedte de inslag. Maar aan de
ontwikkeling van de materialen
is door de jaren heen veel veranderd: katoen, dacron, polyester en
laminaten.
Soorten zeildoek
Katoen komt voor in de maten 60
en 102 cm breed, maar is bijna niet
meer in gebruik voor zeiljachten.
Het is verkrijgbaar in diktes nr.6
tot nr.14.

Laminaten is dun dacron met
een film mylar erop geharst met
eventueel kevlardraden in de vooraf
geprogrammeerde richtingen en is
geheel met de laser gesneden. De
dikte (zwaarte) van het doek wordt
ook hier in ozs aangegeven. Dit
doek is heel stabiel, heeft geen rek,
maar is wel kwetsbaar. Laminaat
van 2 ozs is net zo sterk als 4 ozs
dacron en wordt veel toegepast in
de zeezeilwedstrijden zoals bv. de
Volvo Ocean Race.
De zeilen voor de Balder zijn breed
en groot, met een onder- en bovenlijk. De snijwijze van het doek
is dan ook een essentieel onderdeel
van het productieproces. Daarom
worden de banen evenwijdig aan

het achterlijk gesneden, de grootste
kracht zit hierbij tussen de giek en
gaffel.
De fok en kluiver kunnen in twee
modellen gesneden worden: de
baan evenwijdig aan het achterlijk
of haaks op het achter- en onderlijk
met een diagonaal haaks op het
voorlijk naar de schoothoek.
De zeilen voor de Balder zijn gemaakt van 14.7 ozs Clippercanvas,
dat bestaat uit 100% polyesterdoek
met een breedte van 60 cm.
Het kiezen van een zeilmaker
Nederland is het watersportland bij
uitstek en daardoor zijn er ook veel
zeilmakers, maar die werken hoofdzakelijk voor de pleziervaart.
Waar wij naar op zoek moesten
was een gespecialiseerd bedrijf
met ervaring in de bruine vloot en
chartervaart met ronde of platbodems. Enkele daarvan zijn hierin
gespecialiseerd zoals: Fa. Hopman,
zeilmakerij Volendam, UB Sails in
Medemblik, Zeilmakerij Volendam
en Siem de Boer in Zuid-Beijerland, die al ruim 150 jaar zeilen
maakt voor de bruine vloot. De
keuze is gevallen op De Boer. Alle
lijkentouwen en grommers worden
met de hand genaaid, wat bij het
grootzeil dagen werk is. In principe
is het het touwwerk dat de werkelijke sterkte van het zeil bepaalt. De
fok en bezaan zijn eerder afgeleverd
en de bezaan is reeds aangeslagen.
Als u dit leest is het grootzeil ook
geleverd en is men aan het proefzeilen op het Haringvliet.
Nog wat gegevens:
Fok: 36,4 m2
Bezaan:L 54,4 m2
Grootzeil: 108 m2.
ozs = ounce = 28,35 gram.

31

Bekijk de Balder… en vaar mee
Nu de VL 92 Balder haar voltooiing bereikt, willen wij op reguliere tijden het schip openstellen voor bezoekers.
Vanaf 1 mei bestaat deze mogelijkheid op de donderdag en zaterdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan
de balie van het museum.

Ook bieden wij de mogelijkheid om met ons mooie schip te gaan
varen. De voorlopige planning in 2018 is om gedurende de periode mei tot en september op de laatste zaterdag van de maand,
met uitzondering bij afwezigheid van de Balder bij lokale of externe evenementen, te varen door het Rotterdamse havengebied.
Daarvoor moeten per vaartocht minimaal 8 betalende gasten
zich aanmelden, met een minimale leeftijd van 7 jaar. Wij
vertrekken om 11:00 uur en om circa 14:00 uur meren wij weer
af langs de kade voor Museum Vlaardingen. Inschepen uiterlijk

een kwartier voor de afvaart. De eerste twee mogelijke data zijn
28 juli en 25 augustus.
Ook bestaat de mogelijkheid om mee te varen naar externe
evenementen. Hiervoor gelden afwijkende tarieven. Deze zijn op
aanvraag beschikbaar.
Tarieven Varen:
Volwassenen € 25,00
Jeugd < 7 jaar € 15,00
Donateurs
€ 15,00
Voor meer info, inschrijven en actuele gegevens zie ook
www.zeilloggerbalder.nl/balder-bezoeken/

De vliegende kraai vangt weer wat
Vrijwilliger Johan
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Toen Johan enige tijd geleden weer eens aan boord van de
VL 92 Balder was, werd hem naar koperen luikogen gevraagd
voor de vloer in het ruim. Moest wel koper zijn: glimt mooi en
past dus goed bij een kraai. Na enig zoekwerk werd door Johan
een bedrijf gevonden dat de juiste luikogen ‘verkocht’. Tien
stuks moesten het er worden, maar bij contact met het bedrijf
bleek dat er slechts negen op voorraad waren, de tiende zou wel
nagestuurd worden. Op proletarische basis ‘kocht’ Johan dus
deze negen luikogen in de goede
hoop dat de tiende nabezorgd zou
worden. Een dag later plofte het
pakketje met de negen luikogen in
de brievenbus en nu was dus het
wachten op het tiende exemplaar.

Eerlijk gezegd, Johan had zo zijn bedenkingen, maar warempel,
een kleine twee weken later viel er wederom een pakketje in de
bus, met het tiende oog. Een bedrijf met hart voor de Balder en
ook nog van buiten Vlaardingen, dat is toch mooi om te ervaren.
Met Dordt In Stoom in aantocht vraagt één van de schippers:
“Hé Johan, wij zijn op zoek naar een ding om bitterballen in
te bakken, lekker bij een biertje na de tocht.” Hem aankijkend
zegt Johan: “Al dat vet is niet goed voor jou.” Hij: “Nee joh, ik
bedoel zo’n airfryer, dan gebruik je geen vet.” Johan begrijpt wat
de mannen willen en de kraai slaat zijn vleugels uit en belandt
in het nest van een andere vogel. ‘Vogel’ is ook zijn naam. Het
verzoek wordt uitgelegd en Johan zal worden teruggebeld. Na
nog geen half uur kan Johan het cadeau komen ophalen. Een
geweldige geste van deze Vogel: de mannen kunnen bitterballen
eten na aankomst in Dordt.
Het mooie van dit alles is, dat Johan na al zijn proletarisch
gewinkel nog altijd vrij rondloopt en op de volgende ‘opdracht’
wacht. Nou, wachten is er niet bij, want er is al weer iemand
die voor nu en binnenkort verf nodig heeft. Johan vindt het top
dat er zoveel bedrijven zijn die zijn proletarisch winkelen okay
vinden en geen aangifte doen. Zo kan hij rustig verder.
En oh ja, indien er mensen zijn die de VL 92 ook willen steunen, dat kan. Ga hiervoor naar de website www.zeilloggerbalder.
nl en klik in het pop-upschermpje op ‘ik word donateur’.
Met een dankbare groet van Johan.

De haven van Ramsgate

Een rode broek moet je verdienen.
Bert Otto
Wij lagen in de prachtige haven van Ramsgate (zie foto boven)
en kregen een ligplaats nabij de Royal Temple Yacht Club - dat is
hetzelfde als wat voor ons de Joon was, maar dan met glimmend
gepoetste koperen stortbakken en tapijt op de vloer waarin het
clublogo geweven is.
Ik ging naar de bar waar, zoals je mocht verwachten, vele soorten
bier op de tap lagen, waaronder Guinness, Carlsberg en Oranjeboom, en bestelde een biertje. De laatste was wel een wonder,
want bij ons is dit merk geschiedenis. Maar daar gaat het nu niet om.
Eén van onze opvarenden - wij noemen hem voor het gemak PieterJan (PJ) - aan boord had een rode broek aan. Nou rood, vaal rood/
roze was de onbestemde kleur. U kent ze vast. Toen ik zo aan de
bar stond vroeg een Engelse zeiler met de naam Henry, een man aan
het einde van de middelbare leeftijd, ook in roze broek, aan mij wat
de reden was waarom PJ die kleur broek aanhad en wij niet. Daar
sta je dan met je Hollandse nuchterheid. Ik wist een klein beetje wat
de betekenis is van de rode broek, maar ik keek Henry even met
vragend gezicht schuin aan en nam snel een slok van mijn Guinness,
want zo kon ik de vraag van Henry even op mij laten inwerken.
Het eerste wat ik opmerkte was dat een rode broek niet voor
eenieder geschikt is; vaak zijn de dragers ook personen die golfen
en die waren niet aan boord. Dus ik naar PJ, want ik moest in mijn
Engels wel het juiste antwoord geven, maar PJ had die vraag nooit
eerder gekregen en wist zelf het antwoord ook niet. Alleen: “Tja,
bij de KNMC hebben de watersporters deze broek en ja dan doe je

mee, want dat is de ongeschreven wet van het kledingvoorschrift”
en er achteraan: “Ik golf ook en ik heb drie broeken in diverse vale
tinten rood, dat is wel makkelijk, nooit keuzestress.”
Henry had ondertussen zijn glas leeg en had twee nieuwe pints
(large) neergezet, waarvan een voor mij. Hij stelde voor om even
plaats te nemen, “dan zal ik het verhaal vertellen.” Even later zakte
ik in een van Chesterfields. Hij kwam wat dichterbij en fluisterde
met toch wel geaffecteerde Engelse tongval dat hij niet zo gelukkig was met die rode broekenplaag... en dat ook jonge mannen dit
kledingstuk adoreerden. Hij ging verder: “Ze hebben hooguit één
oversteek gemaakt, of de River Orwell bevaren naar de Pinn Mill.”
Nee, hij mocht naar eer en geweten deze broek met koninklijke
goedkeuring dragen. Zijn stem klonk nu wat luider en mijn scheepsmaten keken verschrikt om en dachten: hé, Bert in de problemen!
Maar ik wenkte dat het oké was en Henry ging verder: “I sailed
across the Atlantic. De rode broek mag je alleen aan als je over de
Atlantic hebt gevaren. Het is geen statussymbool of trend, nee je
moet het verdienen om hem te dragen. En ja, dat heb ik gedaan.” En
zo kreeg ik begrip en eerbied voor Henry. Wij namen enkele uren
later afscheid en als hij de volgende keer naar Vlaardingen komt,
trakteer ik op een Schelvispekel.
Naschrift
De rode broek komt oorspronkelijk uit de zeilwereld. Zeilschepen hadden
vroeger roestbruine zeilen, waar slimme watersporters later ook hun
broeken van maakten. De rode broek was geboren.

De Balder in vlog Vlaardingen
Het is al weer enige tijd terug dat vlogger Jim op bezoek was
om enkele filmopnamen te maken van de Balder en diverse
Vlaardingse beeldbepalende panden, voor het dynamische RTL
TV-programma ‘De Beste van Nederland’.

Ook wordt aandacht gevraagd voor de Slag bij Vlaardingen die
dit jaar wordt nagespeeld.
Vlaardingen wordt tevens als stoere industriële haringstad
gepresenteerd.

Hierin gaat ondernemend Nederland de strijd aan om deze
felbegeerde titel. Verschillende beroepsgroepen en branches passeren de revue in verschillende uitzendingen, waarin de twaalf
provincies het in een vlogcompetitie steeds opnieuw tegen elkaar
opnemen. De kijker bepaalt uiteindelijk wie de winnaar moet
worden!

Nieuwsgierig geworden?
Bekijk de film op: https://youtu.be/YkOfyAs_Vu8

In de vlogfilm is een mooie combinatie te zien van Vlaardings
trots. Zo komt de binnenstad in beeld, de Markt met de Grote
Kerk, Museum Vlaardingen, de zeillogger Balder, de haven etc.

Meedoen aan ‘de Beste van Nederland’ is een initiatief van de
werkgroep Communicatie Binnenstad Vlaardingen die bestaat
uit Gemeente Vlaardingen, Stichting Stadshart Vlaardingen,
Zeillogger Balder, Erfgoed Vlaardingen, VVV Vlaardingen,
Bibliotheek Vlaardingen, Museum Vlaardingen, DetailhandelsPlatform Vlaardingen, Stichting Halen en Brengen.
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Dat de Balder zeewaardig was en is, moge duidelijk
blijken uit het feit dat ze o.a. een heel lange tijd actief
op zee gevist heeft en daarna al veel jaren als museaal
schip gefunctioneerd heeft en als zodanig nog steeds
succesvol dienst doet. In totaal nu al 106 jaar, sinds de
oplevering in 1912.
Zeewaardigheid is vooral te danken aan de scheepsstabiliteit, maar natuurlijk in niet mindere mate aan de
conditie van het schip en de kwaliteit van de bemanning. Hieronder richt ik mij, met verwijzing naar de
titel, op de stabiliteit, in het bijzonder de dwarsstabiliteit.
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Zoals tegenwoordig vereist, dient de stabiliteit, alvorens een schip in bedrijf gaat, bepaald te worden en
geaccepteerd te zijn door de bevoegde controlerende
autoriteiten. Vroeger was dat klaarblijkelijk niet altijd
van toepassing, want in de vele geraadpleegde archieven, specifiek van oude vissersschepen, is documentatie
hierover niet aangetroffen. Ondanks dat bij de certificering van de Balder geen stabiliteitsberekeningen werden vereist, heeft de Stichting Zeillogger Balder (SZB)
daarom toch besloten dat de stabiliteit na de restauratie
bepaald diende te worden.

Om dat mogelijk te maken is er bij gunstig weer in
maart 2017 door enkele vrijwilligers een hellingproef
ofwel slingerproef uitgevoerd. Dit om proefondervindelijk vast te stellen wat de slingering in graden (totale
slagzij) van het schip is bij verplaatsing van bepaalde
gewichten (totaal 3130 kg) van een vaste plaats aan
bakboord naar een vaste plaats aan stuurboord v.v. en
die handelingen enkele malen te herhalen. Dit alles
volgens een vooraf ontwikkeld protocol, waarvan
een uittreksel in afb. 1 is weergegeven. Verder zijn
erin vermeld diverse zaken als o.a. het opnemen van
diepgangen, vloeistofhoeveelheden in tanks, enz. Ter
informatie: de gemiddelde slingering, van stuurboord
naar bakboord of omgekeerd, bedroeg uiteindelijk ca.
4,5°.
De verzamelde gegevens zijn vervolgens beschikbaar
gesteld aan een specialist op het gebied van stabiliteit,
namelijk de heer Frans Vredenbregt, die geheel belangeloos de noodzakelijke berekeningen heeft doorgevoerd. De SZB is hem daar heel erkentelijk voor!
Op basis van veel uitgevoerde metingen tijdens de recente restauratie en diverse verzamelde tekeningen, in
het bijzonder het lijnenplan, het feitelijk ontwerp met
de prachtige lijnen van het fraaie schip en de verkre-

gen gegevens van de hellingproef, heeft hij heel veel
complexe berekeningen kunnen maken. Vroeger moest
dat nog met de rekenschijf, later de rekenliniaal, maar
gelukkig kon hij dat nu met een geavanceerd computerprogramma uitvoeren.
Die berekeningen leidden tot een aantal heel belangrijke waarden - veelal ten opzichte van de kiel K (basis
ontwerplijn) - als het gewichtszwaartepunt G van
het schip, het drukkingspunt F van het onderwaterschip, dus het verplaatste water, en het denkbeeldige
slingerpunt M (is dwarsMetacenter voor slingeringen
tot algemeen max. 6 ° en het valse metacenter N voor
slingeringen > 6 °). Uiteindelijk kon vervolgens o.a. de
belangrijke aanvangs- of dwarsstabiliteit MG bepaald
worden, in eerst instantie voor de situatie waarin het
schip verkeerde tijdens de hellingproef. Maar verder
ook voor mogelijke situaties waarin het schip kan verkeren/varen, diep- of juist licht liggend, op de motor
of op de zeilen en voor vastgestelde windsterkten. De
uitkomsten waren alle positief; bij negatieve waarden
zou het schip kapseizen. Alle afwijkende beladingscondities kunnen aan de hand van de gegevens uit het
stabiliteitsboek zelf uitgerekend worden.
Ik besef dat ik hier een heel theoretisch aspect raak en
ga daarom dan ook niet zo veel dieper op de zaken in.
U kunt, zo gewenst, na de bovenstaande afbeelding
verder lezen.
Voor de geïnteresseerde(n) heb ik nog een schematisch
diagram gemaakt van een dwarsdoorsnede van het
schip en heb daarin de respectievelijke punten aangegeven, zie afb. 2.
Uit het diagram valt af te leiden, dat bij slagzij volgens
de rode waterlijn (snijpunt met dek en kim) in het

onderhavige geval naar bakboord, de waterverplaatsing
aan bakboord groter is. Dus zal volgens de natuurwet
van Archimedes een kracht door het nieuwe drukkingspunt en het denkbeeldige snijpunt N (valse
metacenter) het schip willen doen oprichten met een
arm van ca. 0,51 m.
Voor de situatie als in het voorbeeld, waarin een extreme slagzij (rode lijn) getekend is, heeft de specialist
berekend, dat de MG waarde 1,57 m. is. Volgens de
“International Code of Intact Stability, 2008 IS Code,
IMO Resolution MSC.267(85)” is vereist: minimaal
0,15m. (Dit is overigens niet het enige criterium waaraan het schip dient te voldoen).
Resumerend: alle berekeningen t.a.v. de bepaling van
de dwarsscheepse stabiliteitswaarden zijn positief en
zeker (ruim) voldoende. Gegeven dit voorbeeld zal het
schip eigenlijk ‘wreed’ slingeren, waar ‘rank’ rollen
geprefereerd wordt voor lading en opvarenden, bv. met
een MG=0,30 m.
Conclusie: in alle situaties die doorgerekend en in een
stabiliteitsboek opgenomen zijn, zijn de MG-waarden
(aanzienlijk) boven de vereiste minima en is de Balder
dus - qua stabiliteit - als veilig te kwalificeren!
Voor geïnteresseerden ligt het stabiliteitsboek altijd ter
inzage aan boord van de Balder.
Op basis van de verkregen gegevens kan verder aangenomen worden, dat het schip in het algemeen een wat
vriendelijker gedrag zal vertonen wanneer het, in plaats
van op de motor, op de zeilen vaart en dus de bewegingen al sturend nog te beïnvloeden zijn.
BALDER, IK WENS U BEHOUDEN VAARTEN!
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Boekennieuws
...maar ze werkten, tot 1967 althans
toen de Benelux-tunnel er was
Koningin Juliana heeft ten afscheid
meegevaren
en menig Vlaardinger pinkte een
traantje weg...

Het ANWB-bord met de aanwijzing naar ‘veer Pernis’ belandde in
het Streekmuseum.

Vlaardings ABC, een Vlaardings
alfabet aan de hand van voorwerpen uit de collectie van Streekmuseum Jan Anderson
Kees Plaisier
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Het alweer enige tijd geleden verschenen boekje Vlaardings ABC, in
de serie ‘van ‘t Oft naar ‘t Oofd’ van
het Streekmuseum Jan Anderson, is
geheel in dichtvorm gemaakt. Het
was auteur Kees Plaisier die ervoor
tekende. Hij maakte er een vrolijk
exemplaar van en houdt daarmee
de Vlaardingers een poëtische
spiegel voor. Hans Bakker maakte
de foto’s.
De volledige titel van deze bundel luidt: Vlaardingse ABC, Een
Vlaardings alfabet aan de hand
van voorwerpen uit de collectie van
Streekmuseum Jan Anderson. Het
aardige ABC-boekje begint met,
hoe kan het anders, de A: een ode
aan een bord van de ANWB. Het
verhaal erbij speelde zich af rond
het aloude wagenveer van Vlaardingen naar Pernis:
...het wagenveer naar Pernis maakte
indruk
het bovendek kon omhoog en omlaag
bij eb en vloed...
...ze floreerden in Vlaardingen
de 3 voer recht over, de 4 schuin naar
rechts
en de 5 was reserve...

In het bundeltje komen ook de
Bloementrappen van Wilma Kuil
en de maker ervan, de firma Tomaello, een oude collectebus, het Delta
Hotel, het Stadsjuweel, een tolbord
en nog veel meer aan bod. De besproken voorwerpen bevinden zich
in het Streekmuseum of hebben er
mee te maken.
Tot slot van het leuke boekje voegt
de dichter nog de E van ‘extra’ toe.
Het is het tragische verhaal van
een meisje van 18 jaar dat zou gaan
trouwen, maar...
...het meisje Versteeg...
maakte het niet mee
ze overleed kort voor ze
op haar achttiende ‘in het pak’ zou
gaan...
Je moet even wennen aan de speciale dichtvorm waarin het Vlaardings
ABC is geschreven.
Frans Assenberg
Gewapende burgers
De bakermat van de Vlaardingse
Geuzen
Jan van Hees
Vlaardinger Jan van Hees heeft in
zijn niet aflatende ijver, een boekje
geschreven met de titel Gewapende
Burgers De bakermat van de Vlaardingse Geuzen. Het is een verrassende publicatie geworden, want een
klein aantal leden van de Burgerwacht blijkt lid te zijn geweest van
de verzetsgroep De Geuzen.

Het boekwerkje is uitgegeven door
het Streekmuseum Jan Anderson
in de serie ‘van ‘t Oft naar ‘t Oofd’.
In zijn voorwoord zegt Jan: “Na
jaren is eindelijk mijn belofte aan
een aantal Geuzen ingelost. Ik ben
daarom Jan van Hees dankbaar dat
hij deze omissie nu heeft hersteld.”
Dat heeft Van Hees met verve
gedaan. Het is een mooi verhaal
geworden dat recht doet aan wat
er in die tijd aan verzetswerk is
verricht. Als reactie op politieke
verwikkelingen na WOI werden in
Nederland verenigingen opgericht
die de naam ‘Burgerwacht’ kregen.
Zij moesten het hoofd bieden aan
pogingen de gevestigde orde omver
te werpen. Denk daarbij aan de
Russische Revolutie van 1917 en de
poging van Troelstra in 1918, om
tot een soort politieke omwenteling
te komen. Het waren in onze regio
de vereniging ‘De Vlaardingse
Burgerwacht’ en de ‘Burgerwacht
van Vlaardinger-Ambacht’ die toen
voor dat doel werden opgericht.
Naast de Burgerwacht, een vrijwilligerskorps, waren er ook de
schutterijen (speeltjes van de elite)
en het reservekorps ‘Vlaardingsche
Bijzondere Vrijwillige Landstorm’.
Direct na de inval van de Duitsers
in mei 1940 werd de burgerwacht
echt actief bij het oppakken en
bewaken van NSB’ers. Na zes weken werd de Burgerwacht door de
bezetter verboden. Een aantal leden

was ook lid van de hulppolitie en
werd lid van de Geuzenorganisatie,
zoals Reijer van der Borden, die in
maart 1941 werd gefusilleerd.
Interessant is de link die Van Hees
legt tussen de Burgerwacht en de
Geuzen.
Frans Assenberg

DE LAATSTE TIJD
Vijf jaar Hospice ‘De Margriet’ in
Vlaardingen
Frans Assenberg
Begin mei verscheen het 49ste
boekje in de serie ‘van ‘t Oft naar ‘t
Oofd’, getiteld De laatste tijd. Het
is geschreven door Frans Assenberg
ter gelegenheid van het vijfjarig
bestaan van hospice De Margriet.
De auteur blikt terug op de ontstaansgeschiedenis van de hospice.
Hij vermeldt hoe wereldwijd de
behoefte ontstond aan een specifieke begeleiding van mensen in
hun laatste levensfase, die medisch
waren uitbehandeld. Het begrip
palliatieve zorg werd in 1973
geïintroduceerd en vond ook in
Nederland weerklank.
In 2009 verschijnt de eerste
nieuwsbrief over de op te richten
hospice in Vlaardingen. In het
boekje interviewt de schrijver een
aantal betrokkenen van het eerste
uur, o.a. Janet van Huisstede, de
Schiedamse initiatiefneemster, twee
coördinatoren, een vrijwilligster en
een verpleegkundige .
De hospice is er niet zonder slag of
stoot gekomen. Er is samenwerking

gezocht met de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis,
met huisartsen en sponsoren.
Toen de keuze op Vlaardingen
als vestigingsplaats was gevallen,
moesten de aanvankelijke bezwaren
van omwonenden nog wel worden
ontzenuwd.
Maar eendracht maakt macht.
Door steun van de drie gemeenten,
het Fonds Schiedam Vlaardingen
e.o., de Rotaryclubs van de betrokken steden en dankzij vele acties
van bedrijven en particulieren kon
in maart 2012 de eerste paal de
grond in. Woningstichting Samenwerking en Waterweg Wonen tekenden voor de kosten van de bouw
en het onderhoud. Zo staat er nu
een schitterend gebouw, ontworpen
door architectenbureau Geluk en
Treurniet, waar de medewerkers en
de vele vrijwilligers zich met veel
toewijding en zorg inzetten voor de
patiënten.
Uit de opmerkingen in het ‘bedankboek’ blijkt hoezeer dat door
dezen en hun familieleden wordt
gewaardeerd.
Het boekje is zeer de moeite waard
om te lezen en toont duidelijk aan
wat particulier initiatief vermag.
Joke van Hemert
1000 jaar Vlaardingen
1018 - 2018
Jan Anderson
Onder grote belangstelling werd
onlangs een nieuwe loot aan de
stam van het Streekmuseum Jan
Anderson gepresenteerd: een boekje
over 1000 jaar Vlaardingen. Ook
nu weer was het een publicatie in de
serie ‘van ‘t Oft naar ‘t Oofd’. (Het
boeken maken kent gelukkig geen
einde…!)
Het was de 50e editie en daar
moest op gedronken worden… In
44 bladzijden 1000 jaar beschrijven
is geen sinecure. Het boekje begint
met een explicatie over het wapen
van Vlaardingen en de heer Van
Ruytenburgh. Deze Amsterdamse
koopman woonde in de 17e eeuw
aan de Hoflaan, toen een buitenplaats. Het marmeren wapen dat
eens deze buitenplaats sierde kwam

via diverse omwegen in het Streekmuseum terecht.
Hierna volgt in het boekje een
indrukwekkende reeks van feiten
en mooie foto’s van Hans Bakker:
over de ontwikkeling van de stad,
over de kerk van de Angelsaksische monnik Willibrord, die hier
het geloof kwam verkondigen, de
stad in de 13e eeuw, de Vlaardingencultuur en nog veel, veel meer.
Voorts brengt Anderson de handel
en de visserij voor het voetlicht, de
bouw van windmolens, de rederijkerskamers en de opkomst van de
industrialisatie, die ervoor zorgde
dat de visserij later het loodje
legde. Vlaardingen was van een
belangrijke visserijplaats, waar het
verwerken van gevangen haringen
de boventoon voerde, veranderd in
een stinkende industriestad met een
slechte naam.
De laatste decennia is de nijverheid ook aan het verdwijnen en dat
proces is nog in volle gang.
Gelieerd aan het verschijnen van
dit leuke boekje is de tentoonstelling over hetzelfde onderwerp op
de zolder van het Streekmuseum.
Jan Anderson heeft zijn best gedaan
een mooi overzicht te maken van
1000 jaar Vlaardingen. En daarin is
hij goed in geslaagd.
Frans Assenberg
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AGENDA

t/m 29 juli
Tentoonstelling ‘Is getekend: de Slag bij Vlaardingen verbeeld’

CONTACT
Museum Vlaardingen

t/m 18 november
Familietentoonstelling ‘Boer en Burcht’

Website: www.museumvlaardingen.nl

Vrijdag 15 juni
De Balder naar Vlaggetjesdag Scheveningen

Facebook: www.facebook.com/museumvlaardingen

E-mail:

Stichting Zeillogger

Vrijdag 15 en zaterdag 16 juni
Stadsspektakel Binnenstad
Vrijdag 22 juni
Breiclub
van 10.00 tot 12.00 uur in Museum Vlaardingen
Vrijdag 29 en zaterdag 30 juni
Haring en Bierfeest
met o.a. het binnenhalen van de nieuwe haring
Vrijdag 29 juni
Onthulling van het Haringbeeld
Zaterdag 7 juli
Reünie oud-visserijmedewerkers
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Vrijdag 20 juli
Breiclub
van 10.00 tot 12.00 uur in Museum Vlaardingen

		

Balder

mail@museumvlaardingen.nl

Stichting Zeilloggerbalder

Website: www.zeilloggerbalder.nl
E-mail:

info@zeilloggerbalder.nl

Facebook: www.facebook.com/groups/SZBVL92
Twitter:

@SZBVL92

Vrienden Museum Vlaardingen
Website: www.museumvlaardingen.nl
E-mail:

vrienden@museumvlaardingen.nl

Facebook: www.facebook.com/groups/Vvmvl1988/

SPONSOR DE SPIL

Zondag 29 juli
Onthulling Historische Zitmuur,
1000 jaar na de Slag biji Vlaardingen
Zondag 29 juli
Varen met de VL 92 Balder (min. 8 opvarenden)
Vrijdag 24 augustus
Breiclub
van 10.00 tot 12.00 uur in Museum Vlaardingen
Zaterdag 25 augustus
Varen met de VL 92 Balder (min. 8 opvarenden)
Vrijdag 7 september
De Balder naar Wereldhavendagen Rotterdam (onder voorbehoud)
Zaterdag 8 en zondag 9 september
Open Monumentendagen
Zaterdag 8 september
Open Schip VL 92 Balder
Vrijdag 21 september
Breiclub
van 10.00 tot 12.00 uur in Museum Vlaardingen

STOUT GRAFISCHE DIENST VERLENING
Vrijdag 28 september
Opening tentoonstelling ‘Vondsten Blankenburgtracé’ (onder voorbehoud)
Oktober
Maand van de geschiedenis
Zaterdag 6 oktober
Furieade Maassluis met VL 92 Balder (onder voorbehoud)
Vrijdag 12, zaterdag 13, zondag 14 oktober
Nationale Archeologiedagen
De evenementen van de Vrienden van Museum Vlaardingen zijn
altijd gratis bij te wonen door de leden van de vereniging.
Bent u geen lid en wilt u toch een van onze interessante bijeenkomsten bijwonen? Ook dan bent u van harte welkom. De entree
bedraagt dan € 5,00. Of word lid van de Vrienden voor € 23 per
jaar. U ontvangt dan ook 3 keer per jaar ons tijdschrift de Spil.

Jan Evertsenweg 16, 3115 JA Schiedam
T: 010 - 474 62 42
E: info@frisenrein.nl
Heeft u een bedrijf of instelling in Vlaardingen en omgeving en bent u op zoek naar een
professioneel en vakkundig schoonmaakbedrijf? Eentje waarvan u weet dat afspraak ook
echt afspraak is en die gebruik maakt van een innovatieve werkwijze? Maak dan kennis met
schoonmaakbedrijf Fris & Rein. Hier bent u verzekerd van gekwalificeerde specialisten die
weten wat professioneel schoonmaken inhoud.
Ook zijn wij de trotse schoonmaakdienstverlener van Museum Vlaardingen.

Wij houden van schoonmaken…..en dat merk je

Trawlerweg 8
3133 KS Vlaardingen
Tel.: 010 248 05 22
info@dijkshoorn.nl
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Van Driel Makelaardij

Dé Koffiespecialist
van Vlaardingen

010 - 232 88 99

www.coffeefactory.nl
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