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Vlaggetjes- en Buisjesdag 1958
Het Educatief Archeologisch Erf

®

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.

2

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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Misschien een beetje vroeg voor een eindejaarsoverpeinzing – hoewel,
voor je het weet zitten we aan de kerststollen en de oliebollen – is deze Spil
er een vol terugblikken.
Uiteraard wordt er stilgestaan én omgekeken bij het 30-jarig bestaan van
onze Vriendenvereniging, dat we 21 november aanstaande hopen te vieren.
Met de hele stad zien we terug op een geslaagde herdenking van de Slag
bij Vlaardingen, duizend jaar geleden, waarbij grote en kleine evenementen
massa’s belangstellenden trokken.
In zijn speurtocht naar de plaats waar de burcht van Dirk III stond,
duikt Tim de Ridder letterlijk in het verleden, lees zijn verslag over recente
opgravingen.
In het hart van dit blad wordt van verschillende kanten teruggekeken
naar nóg vroegere tijden, in artikelen over het EAE, het Educatief Archeologisch Erf, dat langzamerhand gestalte krijgt in de Broekpolder.
Henk Brobbel brengt ons Buisjesdag 1958 in herinnering en Jan van
de Voort schreef een boekje over de fraaie houten panelen die eertijds het
voormalig Handelsgebouw aan de Parallelweg sierden.
Frans Assenberg vertelt over de totstandkoming van zijn boek over
Vlaardingen in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog en in de rubriek
Boekennieuws komen nog meer boeken aan de orde waarin het verleden van
onze stad een belangrijke rol speelt.
Maar… het is in deze Spil beslist niet álles historie en nostalgie wat de
klok slaat.
Met de nieuwe voorzitter van de Vereniging Vrienden blikken we vooruit
naar een hopelijk zonnige toekomst, voor zowel het museum als de vereniging. Jos Lukassen, de stuwende kracht achter ‘Haringkoppen verbinden’, onthult nog meer ideeën om Vlaardingen op de kaart te zetten en de
Baldermannen zien uit naar een jaar met een steeds mooier wordende Balder
en veel vaardagen.
Al met al, genoeg leesplezier voor een regenachtige herfstavond, hoop ik.
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Vereniging Vrienden van Mu
‘Geboren in de achtertuin’
Frans Assenberg
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De Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen
bestaat 30 jaar. Hoera! Gefeliciteerd bestuur en vrijwilligers met jullie verjaardag en nog vele jaren erbij en
een goede gezondheid, want dat is het belangrijkste...
‘Dankjewel,’ zei de jarige in het verleden dan. Hij of zij
voegde er nog aan toe: ‘En dat je er maar lang getuige
van mag wezen.’ Ik heb dat allemaal nooit begrepen,
maar dit terzijde. Wel begrijp ik dat de jarige Vrienden de voorbije decennia enorm veel meemaakten en
hopelijk nog mee zullen maken. Tenslotte staat hun
‘clubhuis’ met de mensen die er werken, nu op de
drempel van een belangrijke periode.
Maar, we gaan als liefhebbers van geschiedenis eerst
terug in de tijd. Ik laat dan even oud-voorzitter Leen
van Bree aan het woord. In de Spil nummer 3 van
1998 schreef hij: “Wiens idee was het nu eigenlijk? Ik
geloof dat Julia Hirschel het initiatief genomen heeft
om een aantal mensen bij elkaar te roepen. Maar het
idee om een vriendenvereniging op te richten, leefde
al langer. Het kwam er alleen niet van. Nadat in 1987
het Visserijmuseum stevig uitgebreid was met een
nieuwbouwgedeelte, werd ook in het museumbestuur

aangedrongen op de oprichting van een ‘vriendenclub’.
In de achtertuin van Nel van der Linden kwamen de
initiatiefnemers tot de oprichting ervan. Leen werd
voorzitter en Nel secretaris. Het jaar: 1988. De naam:
Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum. Het was
een gezellig clubje, dat een ‘maritieme bloedgroep’ had.
Een bijzonder jaar was 1990, want toen verscheen
NETwerk, in de vorm van een bescheiden boekje. Het
werd als communicatiemiddel gelanceerd en in 1997
opgevolgd door een jaarboek met dezelfde naam. De
Spil zag ook in dat jaar het levenslicht en is nog steeds
springlevend en mooier dan ooit. Deze publicaties bleken het cement tussen de leden en het museum te zijn.
Een stroom van artikelen en mededelingen vanuit het
bestuur, maakte dat de leden op de hoogte waren van
bijvoorbeeld het bestuurlijk beleid. Ook het museum
maakte er gretig gebruik van, met name van de Spil.
Internet was nog ver weg en de wereld nog overzichtelijk. Het eerste artikel in NETwerk, van Ingena Vellekoop en Albert Brouwer, ging over de Geuzen, die in
1573 Vlaardingse vissersschepen in brand staken. Het

Rechtsboven: Het
bestuur van de
Vrienden in
2009. Van links
naar rechts zien
we Frans Assenberg, Jan van
Hemert, museumdirecteur
Arnoud van
Aalst, Wil Hesse,
Siem van der
Marel, zittend
Tom de Koning,
Rob Beekhuizen
en Bert Otto.
Rechtsmidden:
De houten kraan
in volle glorie op
de Museumkade.
Foto: Bert Otto.
Rechtsonder:
Excursie naar
IJmuiden in
2008.
Alle foto’s:
Frans Assenberg,
tenzij anders
aangegeven.

Gezellige drukte
in het Visserijmuseum in
juni 2009 bij de
reünie van de
Vrienden en anderen die in het
verleden met de
visserij en andere
zaken van doen
hadden.

useum Vlaardingen 30 jaar
tweede artikel was van de hand van Erika Verloop, die
vertelde over de geschiedenis van de Vlaardingse rederij P.H. van Abshoven, die zijn bedrijf aan de Oosthavenkade en in de Maasstraat had. NETwerk werd een
lange stroom van allerhande stukken over de visserij
en die op haringen in het bijzonder. De redactie van
NETwerk was al die jaren voornamelijk in de deskundige handen van dr. Jan van de Voort.
Bij de start van de vereniging bestond het bestuur uit:
Leen van Bree (voorzitter), Nel van der Linden-van
Dorp (secretaris), Arjen van der Velde (penningmeester), Julia Hirschel (vice-voorzitter en afgevaardigde
van het museumbestuur), Wim Bronwasser (bestuurslid) en Peter Zuydgeest (bestuurslid). Momenteel
hebben zitting in het bestuur: Marja Tiemens-Idzinga
(voorzitter), Niek van der Mark (secretaris), Siem van
der Marel (penningmeester), John Boere, Nico Tiemens, Willem Zwikker en Jan van Hemert.
Terug naar vroeger. In het jaarverslag van 1990 valt
te lezen dat de acceptgirokaarten alsmede de lidmaatschapskaarten werden verzonden. De betalingen kwamen bijna in hun geheel binnen! Er kwam structuur in
de bestuursvergaderingen, die eenmaal per twee maanden plaatsvonden en werden bijgewoond door museumdirecteur ad interim Frits Loomeijer. Het bestuur
van de club liet zich regelmatig zien op evenementen
en markten. Dat bleek goed voor de financiën, want
door de verkoop van oude foto’s en artikelen kwam aardig wat geld binnen. Op de ledenvergadering van april
(1990) was de heer Loomeijer ook present en hield een
lezing over de ‘Nederlandse loggers in het buitenland’.
In het najaar van datzelfde jaar gaf Peter Zuydgeest
tekst en uitleg over het Vlaardingse onderwerp ‘de werf
van A. de Jong van 1877 – 1895’. Er bleek toen ook
sprake te zijn van ‘het Houten kraanproject’, dat ‘de
komende jaren gerealiseerd zal moeten worden, mede
gezien de opknapbeurt van de kade voor het museum’
- grote dingen wierpen hun schaduwen vooruit… In
dat verenigingsjaar verscheen ook nog een fraai boek:
‘Stoom op haring’, geschreven door Peter Zuydgeest.
Een dodelijk verkeersongeval, dat bestuurslid Julia
Hirschel overkwam bij Rotterdam, schokte iedereen
hevig. Het was mede haar verdienste dat de vriendenvereniging was opgericht.
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Met de vereniging ging het de goede kant op, want er
bleek geld te zijn om voor het museum kleine aankopen te betalen. De publicatie van NETwerk was
een goed idee geweest: na verloop van tijd waren de
complimenten niet van de lucht. Het bestuur stelde in
1993 de Hoogendijkprijs in, waarbij een deskundige
jury publicaties over de visserij met eeuwige roem, een
oorkonde en duizend gulden als prijzen in het vooruitzicht stelde. Ook dit was weer een goed initiatief. De
vereniging groeide gestaag en had al snel 900 leden.
In 1991, al snel na de oprichting trad Jan van Hemert
toe tot het bestuur en hij is inmiddels de langstzittende
bestuurder én Spilredacteur.
Laat de kraan er weer staan. De plannen voor het
plaatsen van een replica van de houten stadskraan,
tegenover het Visserijmuseum, kregen na verloop van
tijd steeds vastere vorm. Een artikel van de hand van
Matthijs Struijs in NETwerk liet de historie ervan
zien. Leen van Bree werd lid van de werkgroep die
zich ermee ging bezighouden, zodat ook de Vrienden
erbij betrokken werden. Het was de bedoeling dat, als
de kraan er eenmaal zou staan, in de haven liggende
schepen er gebruik van zouden kunnen maken. Iets
wat ik helaas nooit heb zien gebeuren. In het verre
verleden stond de oorspronkelijke kraan op de Westhavenplaats en werd onder andere gebruikt om masten
uit schepen en in de war geraakte haringnetten op de
kade te krijgen. Zogenaamde ‘kraankinderen’ (volwassen mannen!) bedienden het gevaarte. In april 1992
meldde NETwerk dat er uit allerlei hoeken en gaten
van de Vlaardingse samenleving al aardig wat geld was
binnengekomen: 55.000 gulden. De kraan kwam er.
Hij werd geplaatst op de museumkade, een verbreding
van de Westhavenkade tegenover het museum. Volgens
Frits Loomeijer liet zich ook het gemis van een museumschip gevoelen.
Een belangrijke gebeurtenis voor de Vrienden was het
verschijnen van de Spil in 1997. In dat jaar verscheen

NETwerk in de vorm van een fraai jaarboek. Er kwam
in de berichtgeving van de vereniging een waterscheiding, want haar gebruikelijke mededelingen en andere
informatie werden in het vervolg in de Spil afgedrukt.
In het jaarboek werden voornamelijk artikelen opgenomen. In het eerste nummer van de Spil verschenen
onder andere verhalen over kapers op zee, de nieuwe
visserij, een redersvereniging enz. Alles gerelateerd aan
het vangen van vis op zee en alles onder redactie van
Jan van de Voort, Frits Loomeijer, Jan van Hemert en
anderen. Na verloop van tijd ontstond er binnen het
bestuur van de Vrienden regelmatig discussie over het
wetenschappelijk niveau van de in NETwerk geplaatste stukken. Sommige bestuursleden en ook leden
zagen liever artikelen afgedrukt met een meer sociale
component en minder wetenschappelijk werk. Deze
wens werd gedeeltelijk vervuld met de publicatie van
de memoires van de bekende schipper Fer van Schoor.
In dit egodocument werd in deze special uit de doeken
gedaan, hoe Van Schoor zijn succesvolle schippersloopbaan vorm gaf en hoe hij er zijn brood mee verdiende.
Jammer is wel dat zo’n mooi blad of boek als NETwerk
in 2013 een zachte dood stierf. Het verdient een frisse
doorstart!
Ook de Spil was een succes, want het blad werd een
vast onderdeel in de communicatie tussen museum,
vriendenbestuur, leden, Baldervrienden en andere
belangstellenden. Informatie en communicatie was
volgens de redactie, die in aanvang bestond uit museummedewerker Donna Horbach en Frans Assenberg,
het adagium. In het eerste nummer vond de lezer een
verhaal over, hoe kan het anders, de Noordzeevisserij
in 1870 – 1940 en een internationale tentoonstelling.
Er stond ook een verslag in over een excursie naar
het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Dat liep in
aanvang niet zo lekker, want het gebrek aan ervaring
als organisator mijnerzijds en de mindere communicatie maakte dat de 55 bestelde gebakjes niet voor
ons gereedstonden, maar slecht een stuk of twee. Ook

In 2012 kreeg
Jan van de Voort
de Hoogendijkprijs. Naast hem
zijn vrouw Joke.
Rob Beekhuizen
te midden van
zijn geliefde
voorwerpen over
de visserij.

Een bijzondere
bijeenkomst was
de uitreiking van
de Hoogendijkprijs in maart
2017 aan drs.
Fons Grasveld.
Een van de vele
NETwerken...

ontbraken de benodigde gidsen voor een rondleiding.
Het zweet brak mij uit! Gelukkig kwam alles goed en
merkten mijn, in een gerieflijke touringcar meegenomen haringkoppen er niet veel van. De latere reisjes die
ik regelde gingen gelukkig aanzienlijk beter.
Een hoogtepunt in al die jaren was de opening van
het Visserspaviljoen ‘De Joon’ in 1998. Het gebouwtje
diende als onderkomen voor museumbezoekers, passanten en anderen die er een kopje koffie of thee wilden
nuttigen.
Ook werden er bijeenkomsten gehouden die georganiseerd werden door de Vrienden. Er werden films
vertoond en lezingen gegeven. Het werd min of meer
het honk van de Vrienden.
In 2009 nam Leen van Bree afscheid als Vriendenvoorzitter. Hij werd opgevolgd door Tom de Koning,
die op zijn beurt weer werd opgevolgd door Bert Otto.
Ik wil evenwel niet vergeten de sympathieke en altijd
toegewijde Rob Beekhuizen te vermelden. Vanuit zijn
woonplaats Naaldwijk, van oorsprong een Scheveninger, was hij jarenlang bestuurslid van de Vrienden
en vrijwilliger in het museum. Na zijn aftreden werd
hij ziek en overleed op 17 november 2015. Hij was 63
jaar oud.
Een activiteit die zich binnen de Vrienden aandiende,
was het jaarlijks organiseren van een reünie, met als
doel het bij elkaar brengen van mannen en vrouwen die
in vroegere jaren deelnamen aan de Vlaardingse visserij, dan wel op een of andere manier daarbij betrokken
waren. Het bleek een schot in de roos, want tot heden
zijn het vrolijke bijeenkomsten die helaas, vanwege het
voortschrijden der jaren, te maken hebben met enige
erosie. Tijdens deze reünies kunnen de deelnemers een
kijkje nemen op de VL 92 Balder. Dit schip is overgenomen van het Amsterdamse Scheepvaartmuseum en
kortgeleden in ingrijpend gerestaureerd.

En nu. Momenteel staan de Vrienden, samen met
Museum Vlaardingen, op de drempel van een nieuw
tijdperk. Diverse ontwikkelingen leidden ertoe dat
het museum nieuwe plannen moest maken. Een bedrijfsplan werd opgesteld en een reorganisatie is thans
(begin september 2018) volop aan de gang. In het
bedrijfsplan komt terug dat ook de Vriendenvereniging
door Museum Vlaardingen als belangrijke speler wordt
gezien. Soms is dat nog lastig, want het onderwerp
visserij is in mindere mate aanwezig dan in het oude
Visserijmuseum. Het visserij-dna van sommige Vrienden bleek een taaie rode draad in deze supportersclub
te zijn. Er zijn Vrienden die eigenlijk niks hebben met
archeologie of stadsgeschiedenis. Anderen, onder wie
ikzelf, vinden alles mooi als het maar met de geschiedenis van Vlaardingen of Vlaardinger-Ambacht te
maken heeft, waaronder ook het onderwerp kunst.
Hoe dan ook, beste Vrienden en Vriendinnen: ik wens
de vereniging nog vele gezonde jaren en dat we er maar
lang getuigen van mogen zijn...
(Met dank aan Marja Tiemens voor de adviezen.)
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Wie is onze nieuwe voorzitter?
Gera van der Weijden

Sinds het voorjaar van 2018 is Marja
Tiemens-Idzinga voorzitter van de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen.
Zij volgde Siem van der Marel op, die na
het vertrek van Bert Otto ad interim de
voorzittershamer heeft gehanteerd. Gera
van der Weijden, die zoals ze zegt, Marja
al kent “sinds zij als kind door VlaardingerAmbacht rende”, had een vraaggesprek
met haar. Uit de openhartige antwoorden
komt duidelijk naar voren wie onze nieuwe
voorzitter is.
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Wanneer wist je voor het eerst dat jouw toekomst op zee lag?
Van kinds af aan heb ik gezegd: ik wil naar zee! Ik heb
er wel wat voor moeten doen, want in 1970 was er nog
geen vrouwelijke student aan de Hogere Zeevaartschool
Rotterdam. Maar de aanhoudster won en zo heb ik als
eerste vrouw in Rotterdam mijn diploma als stuurmansleerling Grote Handels Vaart gehaald, gevolgd door alle
rangen die uiteindelijk de bevoegdheid gaven om als
gezagvoerder te mogen varen.
Waarom wilde je bij de koopvaardij?
Ik heb er nooit zo over nagedacht, en dit is misschien
een beetje vreemd antwoord, maar: waarom niet? Ik
denk eigenlijk dat iedere (ex-)zeevarende dit gevoel
(h)erkent.

scheepsrecht, dus die fase heb ik eigenlijk al een beetje
achter me.
Heeft het feit dat je een vrouw bent jouw carrière
beïnvloed?
Niet echt, mijn insteek is altijd geweest: het is niet mijn
schuld dat ik een vrouw ben! Ik doe mijn best, zet me
optimaal in en als ik ergens achter sta, dus er ‘ja’ tegen
zeg, dan ga ik ervoor. Soms kom je misschien even een
probleempje tegen, maar zo’n uitdaging houdt je scherp.

Al jaren lang ben je behulpzaam geweest bij activiteiten van de Vrienden. Hoe lang ongeveer?
Zover ik kan nagaan ben ik in 1996 Vriend(in) geworden, maar ook vóór die tijd kwam ik al regelmatig in het
toenmalige Visserijmuseum, omdat daar een veilingklok
hing voor de haringafslag. Ik ben opgevoed tussen haring,
zoutevis, stokvis en conserven binnen de firma Hoogerwerf & Van Leeuwen, aan het Westnieuwland (daar waar
nu het nieuwe stadskantoor staat). Voor de haringafslag
werd soms de veilingklok in het museum gebruikt. Ik
mocht dan mee, al kreeg ik wel eerst een stuk zeekaak in
mijn handen gedrukt, zodat ik niet aan de knoppen zou
komen.

Wat hoop je te bereiken? Wat is jouw doelstelling
voor de Vrienden? Heb je een missie?
Dat zijn drie vragen die zeker met elkaar te maken hebben, maar ieder om een eigen antwoord vragen, al liggen
missie en doel(stelling) best dicht bij elkaar. Daarop ga
ik dus eerst in, waardoor ik het antwoord op de eerste
vraag, wat ik hoop te bereiken, graag tot het laatste
bewaar.
Wat ik bij de laatste twee vragen lastig vind, is dat ze
over ‘mijn’ missie en ‘mijn’ doelstelling gaan, want zelf
heb ik, in de verschillende fora waar ik als voorzitter
mocht optreden, altijd de insteek gehad dat je dienstbaar
moet zijn aan de groep/vereniging die je voorzit, om zo
het gezamenlijke doel te bereiken. Het is niet mijn intentie om van die insteek af te wijken. Anders gezegd, het
gaat bij mij om de missie en doelstelling van de Vrienden
als groep en aanvullend is de vraag: hoe kan/ga ik bij de
invulling hiervan maximaal helpen.

Jij bent de eerste vrouwelijke voorzitter en hebt
daarmee ‘het glazen plafond’ doorbroken?
Zo benader ik het niet, want het voelt voor mij inmiddels als redelijk normaal, na de ervaringen als: eerste
vrouwelijke student aan de Hogere Zeevaartschool Rotterdam, eerste vrouwelijke stuurman bij Esso Tankvaart
Maatschappij en eerste vrouwelijke nautisch expert/
surveyor bij de Scheepvaart Inspectie. En drie maal is

Het doel van de Vrienden staat duidelijk in de statuten:
“het bevorderen van de groei en de bloei van de Stichting
Museum Vlaardingen”. Daar staan de Vrienden voor en die
missie/doelstelling steun ik van ganser harte.
Om dat doel te bereiken komt bij mij direct het woord
‘samenwerking’ naar boven. Het uitstippelen van de weg
naar de ontwikkeling en uiteindelijke wijze van invullen van de verschillende acties om het genoemde doel

te bereiken, zie ik als een gezamenlijke input vanuit de
Vrienden maar, waar wenselijk, ook van daarbuiten. Naar
elkaar luisteren is superbelangrijk, want alleen na het
verzamelen van alle informatie kan een weloverwogen
besluit worden genomen. Dat betekent niet dagenlang
‘polderen’, want zoiets kan ook kort en krachtig. Ik ben
dus meer van eerst goed alle aspecten bekijken, eerst alles, voor zover mogelijk, tegen elkaar afwegen. Dat heeft
mijn sterke voorkeur boven ad-hoc besluiten nemen,
zonder dat de consequenties duidelijk zijn. Kortom, eerst
iets goed overdenken. Daarbij gebruik ik mijn skills vanuit
de ‘ketenbenadering voor beleidsontwikkeling’, (tsja –
ex-rijksambtenaar!). Dát heb ik de Vrienden te bieden.
Daarnaast staat transparantie bij mij hoog in het vaandel:
wie staat voor welk onderwerp aan de lat en wie is daardoor verantwoordelijk voor dat onderdeel of subonderdeel, waarbij ondersteuning buiten kijf staat, maar wel
vanuit de benadering dat de taakverdeling transparant
is. Wat ik daarbij als mijn taak zie is om, zowel intern bij
de Vrienden als extern, zeker met Museum Vlaardingen
en de Stichting Zeillogger Balder, maar ook met andere
organisaties, een open communicatie te behouden, met
duidelijke aanspreekpunten.
En dan je laatste vraag: wat hoop ik te bereiken? Dat kan
nu een kort antwoord zijn, namelijk maximale implementatie van het bovenstaande.
Ik ken je als zakelijk en rechtvaardig. Je hebt
graag de touwtjes in handen. Klopt dat?
Het klopt dat ik aardig ‘leidend’ kan zijn waar het processen aangaat. Ik heb dat vooral geleerd tijdens mijn

In kort bestek
Geboren in: Vlaardingen
Burgerlijke staat: gehuwd met Nico Tiemens
Woont in: Vlaardingen
Opleiding: Stuurman Grote Handels Vaart (GHV) Hogere Zeevaartschool Rotterdam
Eerste baan: Stuurmansleerling GHV bij de Holland
America Line
Vervoermiddel: lopen/fiets/auto/openbaar vervoer
Sport: ballroom & Latin American dancing
Boeken: veel vakliteratuur
Films: vooral films om over na te denken, zoals
Philomena, The Butler, Selma, Black Horse,
Captain Phillips, I Daniel Blake
Muziek: van klassiek tot pop
Onmisbaar: Nico

voorzitterschappen van werkgroepen in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), het VN-agentschap,
verantwoordelijk voor veilige zeevaart en bescherming
van het mariene milieu. Daarbij heb ik ook geleerd dat je
rechtvaardig moet zijn en naar alle input moet luisteren,
voordat er een ‘well informed decision’ kan worden genomen, om het maar bij IMO-termen te houden. Op die
basis kan je op een gedragen manier knopen doorhakken.
Welke rol speelt jouw partner Nico Tiemens?
In het dagelijks leven ben ik zzp’ster met één vrijwilliger
– dat zegt alles denk ik.
Wat heeft je het meest beïnvloed toen je opgroeide en tijdens je loopbaan?
Als kind waren er vanuit de haringinleggerij en conserven
(in de zomer de augurken) altijd handjes nodig. Nou, ik
heb er twee, dus die gebruikte ik. Dat is eigenlijk de rode
draad – als je kunt helpen moet je dat doen. Dat is ook
een beetje de mentaliteit aan boord van een zeeschip,
je kunt niet even een monteur bellen als iets niet meer
werkt, je moet het samen fiksen.
Voel je je ook verbonden met de VL 92 Balder,
de oudste nog varende zeillogger van ons land?
Hoe wil je de Balder betrekken bij de komende
activiteiten?
Absoluut, de Balder is natuurlijk een beauty die we moeten koesteren. Eigenlijk heb ik mijn ideeën betreffende
de samenwerking met de Balderstichting al aangegeven.
Daarbij zijn veel vrijwilligers van de Balder ook lid van de
Vrienden. Daarnaast komt de Balder in de vele gesprekken die ik voer naar voren. Als voorbeeld een dinergesprek met de toenmalige ambassadeur van Nederland
in London. Niet direct een gelegenheid om de Balder
te noemen, maar toch. En wat bleek, de vader van onze
toenmalige ambassadeur heeft ooit op de Balder gevaren.
Toeval… bestaat dat?
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Museumman
Historicus Jan van de Voort zet een punt
achter zijn lange staat van dienst bij het
museum. Zijn vertrek is een statement
richting de politiek. “De gemeente laat
Museum Vlaardingen doodbloeden!”
Britt Planken
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“Het is jammer dat het zo moet eindigen”, verzucht Jan van
de Voort (76). “Als er nou perspectief was, maar dat is er
volgens mij niet. En zo gaat het al jaren.” Sinds 2010,
om precies te zijn. Toen het museum de deuren sloot
vanwege een gigantische verbouwing en de politiek
besloot de subsidie te halveren. Jan begrijpt niet hoe
het college ooit kon denken dat een museum – hoewel gesloten – het op die manier zou kunnen rooien.
“Het museum was alleen dicht voor publiek, maar
ondertussen stonden het personeel en de vrijwilligers natuurlijk niet stil. We moesten 20.000
stukken verhuizen, alle adressen in de depots veranderen en veel ander werk verrichten. Daarnaast
was de tijdelijke locatie op de Hoogstraat gewoon
open.”
Magertjes
Jan ging er eigenlijk vanuit dat de subsidie na
de heropening flink verhoogd zou worden, of
in ieder geval zou worden opgeschroefd tot het
oorspronkelijke bedrag. Het nieuwe Museum
Vlaardingen is immers drie keer zo groot als
het Visserijmuseum. Niet alleen qua gebouw,
maar ook inhoudelijk. Maar er kwam geen cent
bij. En je hoeft geen rekenwonder te zijn om te
begrijpen waar dat dan toe leidt.
“Het Museum had geen vet op de botten, alles
was in de verbouwing gestoken. Dus moest de
pr-medewerker weg. Daarna vertrok de directeur. Zo’n groot museum heeft professionals
nodig en moet twee jaar vooruit kunnen
kijken. Dat gaat niet. Er zijn geen mogelijkheden voor vaste krachten, marketing of een
andere vaste tentoonstelling. Daar is geld voor
nodig.”

in hart en nieren
Visieloos
De historicus begrijpt geen snars
van de dames en heren op het
stadhuis. Met weemoed denkt hij
terug aan de tijd van burgemeester
Heusdens. “Hij dacht groot en had
visie. Het hele gebied zou herontwikkeld worden tot het ‘Museumkwartier’ en er zou een prachtige
route ontstaan door de binnenstad
naar dat schitterende museum.
Maar sinds Heusdens is er echt een
traditie met moeilijk doen ten aanzien van erfgoed. De meeste politici
weten niet eens wat er allemaal in
het museum staat.”
Toen collega-historicus Alex Poldervaart eerder dit jaar haar baan
bij het museum opzegde en ook Nel
Ruijs van het secretariaat vertrok,
besloot ook Jan om de handdoek
in de ring te gooien. “Men wil een
museum van kwaliteit met goede
mensen, maar realiseert zich niet
wat dat kost. De gemeente moet
trots zijn op haar cultuurschatten
en daar iets voor over hebben. Ik
ben totaal niet rancuneus naar het
museum. Mijn vertrek is echt een
statement naar de politiek.”
(Bijna) een halve eeuw
Voor Jan komt met zijn vertrek
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een einde aan bijna vijftig fantastische jaren bij het Vlaardingse
museum. In 1970 begon hij zonder
specifieke kennis over visserij als
wetenschappelijk medewerker bij
het Visserijmuseum. Ondertussen
promoveerde hij als historicus op de
Westindische plantages in de 18e

Hoogtepunt
Jan kijkt allerminst negatief terug op zijn tijd bij het museum. Hij prijst
zichzelf gelukkig met alles wat hij heeft kunnen doen en ontdekken.
Zijn persoonlijke hoogtepunt? Dat is toch wel het boek dat hij over de
renaissance van de visserij maakte. “Ik kwam allemaal dingen tegen in
de collectie en zag opeens een verband. In 1957 werd het College voor
de Zeevisscherijen opgericht en daar zaten allemaal Vlaardingse reders
bij! Zij organiseerden onder andere visserijtentoonstellingen, waarbij
men de nieuwste ontwikkelingen met elkaar deelde, zoals visconservering en de opkomst van de logger. Vlaardingers wonnen daar allemaal
prijzen mee. Als je dat leest, word je zelfs als niet-Vlaardinger trots. Ik
heb voor dat boek de Hoogendijkprijs gekregen en de Warnsinck Prijs
van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis”.

eeuw. Hij was betrokken bij de fusie
van museum Hoogstad en het Visserijmuseum en werd een specialist
op het gebied van visserijgeschiedenis. Na zijn vervroegd pensioen in
2003 bleef Jan enkele dagen per
week betrokken als vrijwilliger.
Vrijwel de gehele museumcollectie heeft hij in zijn handen gehad
en overal weet hij wel een verhaal
bij te vertellen. Zijn loyaliteit
als vriend van het museum blijft
ongeschonden en ook zijn liefde
voor “het mooiste beroep dat er is”
is onveranderd. Maar dansen naar
het pijpen van een visieloos college,
daar scheidt Jan vanaf oktober
voorgoed mee uit.
Hij besluit: “Ik heb als historicus
binnen het museum een gewaardeerde positie gehad en heb wat
dat betreft geen klagen. Ik vind het
alleen heel jammer dat de politiek
er zo mee omgaat. Alex en ik waren
het geheugen van het museum. Dat
hebben ze nu verloren.”

Foto’s:
Britt Planken.

Vrijwilligers kiezen hun topstuk
Mar van Haften
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Het museum herbergt veel
prachtige voorwerpen die
niet altijd ‘gezien’ worden
door de bezoekers. Dat
komt vooral doordat mensen het verhaal achter een
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...
Marianne van Herp
Marianne van Herp is gastvrouw en
lid van het educatieteam van Museum Vlaardingen. Kinderen spelenderwijs laten kennismaken met erfgoed
en cultuurschatten, is het doel waar
zij veel energie in kwijt kan.
Het topstuk van Marianne is het
grote scheepsmodel de VL 2 met de

naam Vlaarding’s Bloei. Het model,
op schaal 1:7, van een houten haringlogger uit rond 1890, is gebouwd
door J. van de Zande, kuiper bij de
Firma IJzermans. Op de boeg stond
toen niet VL 2, maar VL 160, om niet
de indruk te wekken dat Vlaardingen
maar weinig loggers had. Het model
werd vaak tentoongesteld en de
rederij schonk het in 1931 aan de
Oudheidskamer. Vanaf 2015 wordt
het permanent geëxposeerd in het
museum.

Het topstuk van… Wim Sely
Wim Sely was in zijn werkzame leven al volop met financiën bezig. Na
zijn pensionering werd hij als vrijwilliger financial controller van Museum
Vlaardingen. Een belangrijke functie,
want het beheer van de munten van
nu is belangrijk voor het museum.
De keuze van Wim is het kleinste
museumobject met een grootte van
14 mm en een gewicht van 0,6 gram.
Het is de zilveren Flardinga munt,

De zilveren
Flardinga-munt,
het kleinste
voorwerp in de
museumcollectie,
is het topstuk van
Wim Sely.

die geslagen is in de tijd dat graaf
Dirk V verantwoordelijk was voor
het bestuur in het gebied, dat toen
nog Friesland heette. Het muntje
werd aangetroffen in Zweden, wat
aangeeft dat Vlaardingen deel uitmaakte van een handelsnetwerk met
Scandinavië. Dat de munt is geslagen
in of voor Vlaardingen, geeft de
belangrijkheid aan van de woongemeenschap aan de Merwede, nog
lang voordat het stadsrechten kreeg.
Het topstuk van…
Anke Bergwerff
Anke Bergwerff is werkzaam in het
ziekenhuis en daarnaast gastvrouw
in Museum Vlaardingen. Juist die
grote tegenstelling geeft haar veel
voldoening.

Als topstuk heeft Anke gekozen
voor de schilderijen van het koppel
Agneta en Abraham van der Linden.
Het museum is gedeeltelijk gevestigd
in het Huis met den Lindeboom, het
voormalige woonhuis van de familie.
Abraham was een Vlaardingse
zakenman met belangen in rederijen,
walvis- en haringvangst, binnenvaart
en touwslagerij. Het bracht hem
veel rijkdom, zodat hij in weelde kon
leven in de chique woning aan de
Westhavenkade. Naast zijn zakelijke beslommeringen had Abraham
ook openbare functies binnen de
gemeente Vlaardingen en was hij
commissaris van de Rederijkerskamer d’Akerboom.
Agneta was zijn tweede vrouw. Na
het overlijden van haar man in 1731
zette zij de zaken voort onder de

naam Firma de Weduwe Abraham
van der Linden. Dat deed ze meer
dan voortreffelijk. Ze overleed op
84-jarige leeftijd. Ook Agneta had
maatschappelijke nevenfuncties, o.a.
was zij regentes van het weeshuis.
Beiden waren dus maatschappelijk
zeer betrokken en de door Gerard
Sanders geschilderde portretten
hangen dan ook terecht te pronken
in de blauwe salon op de begane
grond.
Het topstuk van… is een serie
artikelen die in de nieuwsbrief van
Museum Vlaardingen wordt gepubliceerd. De bovenstaande artikelen
zijn een verkorte weergave. U kunt
de nieuwsbrief gratis toegestuurd
krijgen door u aan te melden bij
info@museumvlaardingen.nl
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De vleetloggervloot van G.
Kornaat Handelsmaatschappij
NV: de stoomlogger VL 112 Bets
& Gerda en de
beide motorloggers VL 89 Jan
& Ineke en VL
132 Wilhelmina
tijdens vlaggetjesdag 1958.

Henk Brobbel
We hoeven het de meeste oudere Vlaardingers niet uit te
leggen. Die laten zich niets meer wijsmaken aangaande de
betekenis van Vlaggetjesdag en Buisjesdag en hoe bijzonder
‘Vlaardings’ deze begrippen wel waren. Hoe belangrijk de
haringvisserij was voor Vlaardingen, werd de jeugd als zijnde
vanzelfsprekend geleerd in de tijd dat de basisschool nog als
lagere school werd aangeduid. Dit artikel is dus meer bedoeld
voor hen die nooit getuige zijn geweest van de gemoedelijke
bedrijvigheid die de haringvisserij liet zien, wanneer de schepen voor de wal lagen om hun lading te lossen, gerepareerd
te worden op of nabij een scheepswerf of om klaargemaakt
te worden voor een nieuwe reis.

Te midden van de oprukkende industrie, het snel veranderende straatbeeld vanwege de saneringswoede, de
stadsuitbreiding met nieuwe woonwijken, het toegenomen autoverkeer en het dagelijks leven, dat aan de vooravond stond van een periode van hoogconjunctuur, nam
de eens zo belangrijke haringvisserij in Vlaardingen rond
1958 nog maar een bescheiden plaats in. In groten getale
hadden de Vlaardingers hun arbeidzame weg gevonden
naar genoemde industrie en nijverheid aan de wal en
lieten de haringvloot over aan hen die niet beter wisten,
niets anders wilden of konden. Het waren overwegend
Katwijkers en Scheveningers, in mindere mate mensen

uit andere vissersdorpen en het Westland, die de vloot
bemanden. Het aantal Vlaardingers dat op een logger
naar zee ging bedroeg in 1958 nog maar een fractie van
de vele honderden die voor de Tweede Wereldoorlog op
zee hun middel van bestaan zochten. Ook enkele reders
zetten rond die tijd een punt achter het visserijbedrijf. In
genoemd jaar waren er in Vlaardingen nog 26 schepen
actief.
Aangezien de haringvisserij een seizoenbedrijf was, werd
er zoals vanouds met meer schepen tegelijk naar de
visgronden vertrokken. Het seizoen, aangeduid als ‘teelt’,
liep globaal vanaf mei tot in december. Gebleken is dat
de Rijksoverheid een onmisbaar instituut is, om door
strenge regelgeving zorg te dragen voor een gedegen
product, dat de Nederlandse rederijplaatsen en in het
bijzonder Vlaardingen ooit als Haringstad nummer één
op de kaart zette.
Vlaggetjesdag
Naar zeer oude gewoonte werd, voordat er naar zee
werd vertrokken, eerst een zondagse bidstond voor de
visserij gehouden in de plaatselijke kerken. Na het uit-

gaan van de kerk werden op de gereedliggende schepen
enige vlaggen gehesen. Deze oude gewoonte werd door
de eeuwen heen iets gewijzigd, door al op de zaterdag
vóór het uitvaren de vlaggen in de masten van de schepen te hijsen. Ook de hoeveelheid grote en kleine vlaggen per schip nam na verloop van tijd toe. Na de Tweede
Wereldoorlog groeide de Vlaardingse Vlaggetjesdag uit
tot een groots opgezet volksfeest, voorafgegaan door
een kranslegging bij het, in 1950 onthulde, vissersmonument. Talloze instanties en verenigingen werden bij
deze walactiviteiten betrokken. De haringvloot werd, nu
uitbundig gepavoiseerd en ’s avonds in de schijnwerpers
gezet. Er werden roeiwedstrijden en demonstraties op
allerlei terreinen georganiseerd. Tussen 1949 en 1960
was er sprake van een vlootrevue, waarbij enige loggers
een vaartochtje maakten met passagiers. Tijdens de
vlaggetjesdag waren er ook enkele officiële momenten,
zoals ontvangsten van hoogwaardigheidsbekleders op
het stadhuis of in de Stadsgehoorzaal, en het hijsen van
de productschapswimpel op het schip dat de teelt ervoor
had zorggedragen voor de aanvoer van de beste haring.
Dit alles omlijst door muziekkorpsen en zangkoren.

V.l.n.r. onder
meer Puck van
Duijne-Brouwer
(Olympisch
hardloopster),
een verslaggever,
dhr. v.d. Giessen
(procuratiehouder rederij
Kornaat, afd.
handel), mevr.
Rog (echtgenote
schipper A. Rog)
en een schoondochter van de
fam. Rog.

15

Het evenement trok zeer veel belangstelling en ook de
landelijke pers schonk de nodige aandacht aan dit feest.
Het zijn deze Vlaggetjesdagen die met name bij de oudere stadsgenoten anno 2018 nog mooie herinneringen
oproepen.
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Buisjesdag
De maandag of de dinsdag na Vlaggetjesdag werd aangemerkt als Buisjesdag. De benaming is afkomstig van de
haringbuis, het scheepstype dat vanaf de 15e eeuw tot
ver in de 19e eeuw gebruikt werd voor de haringdrijfnetvisserij. Nadat de buizenvloot geheel door de loggers
was verdrongen bleef de aanduiding ‘buisjesdag’ voor het
collectieve uitvaren van de haringvloot in zwang. Vanaf
het begin van de jaren ’30 van de 20e eeuw werd het als
verplichting opgelegd om de loggers met tussenpozen
van enkele dagen, in kleine ploegen ter visserij te laten
vertrekken met het oog op meer gespreide haringaanvoer.
Ook voor de Vlaardingse vloot was dit laatste in 1958
nog het geval. De eerste ploeg vleetloggers zou op zaterdag 17 mei mogen vertrekken. De tweede ploeg mocht
pas een week later naar zee.
Maar waarom uitvaren op zaterdag? Tijdens deze dag
zou toch immers Vlaggetjesdag moeten worden gevierd?
De editie 1958 zou geheel afwijken van de tot nu toe
volgehouden traditie, omdat er geluiden van protest hadden geklonken inzake de eveneens traditioneel geworden
haringrace.
Sinds 1953 werden er jaarlijks schepen van een nieuw
type aan de haringvloot toegevoegd; snelle sterke
zijtrawlers met een veel groter motorvermogen dan de
oude stoom- en motorloggers. Vanaf genoemd jaar lag
het voor de hand dat telkens een van de nieuwe schepen
de haringrace zou winnen. Om het probleem van de nu
opgetreden valse concurrentie tussen loggers en traw-

lers te ondervangen, kregen de oudere en langzamere
schepen een voorsprong van enkele dagen. Het Productschap voor Vis en Visproducten verzocht de reders dan
ook de haringvloot vanaf woensdag 14 mei te pavoiseren, mede gelet op het feit dat het de daaropvolgende
donderdag Hemelvaartsdag zou zijn en de aansluitende
vrijdag voor velen een gewone werkdag. Door dit voorstel werd afgezien van het organiseren van de inmiddels
gebruikelijke festiviteiten aan de wal. Daardoor is Vlaggetjesdag 1958, mede door tegenvallende weersomstandigheden, een wat sobere editie geworden, hoewel het
aan belangstelling zeker niet heeft ontbroken.
Zodoende werd de zaterdagse Vlaggetjesdag voor deze
ene keer een Buisjesdag. In de daarop volgende jaren zou
er weer een andere regeling van kracht worden. Het hijsen van de productschapswimpel vond in 1958 plaats aan
boord van de trawler VL 153 Liesje & Rutger. Met vele
genodigden aan boord werd deze plechtigheid varend in
de Maasmond afgehandeld, terwijl vanaf het schip ook de
eerste ploeg vleetloggers uitgeleide werd gedaan. Hierna
voer de Liesje & Rutger terug naar Vlaardingen, om pas
de maandag daarop zee te kiezen.
De haringrace 1958 werd uiteindelijk gewonnen door
een vangcombinatie uit Scheveningen, waarvan de
motorlogger SCH 201 Sigurda de eerste 35 kantjes Hollandse Nieuwe aan wal zette.
Bronvermelding
Het zout verzouten:
M.P. Zuydgeest
Notities Vlaggetjesdag en Buisjesdag Vlaardingen
1946-1971: 		
W.J. v.d. Windt
Vlaardingse kroniek 1958: Drukkerij van Dooren
Vriendelijke mededelingen: A. Moerman
Fotoverantwoording)
Alle foto’s: collectie A.Th. de Koning.

Een aanwinst:
‘Museum voor de Jeugd’ 1806
Jan P. van de Voort

In juni 2017 verwierf het museum
het tweede deel van een klein
maar fijn boekje, getiteld ‘Museum voor de jeugd met gekleurde
afbeeldingen’, uitgegeven bij E.
Maaskamp te Amsterdam in 1806.
Het is slechts 9.5x12.0 cm en telt
114 bladzijden. Het is een typisch
educatief-encyclopedisch kinderboekje uit de 19e eeuw.
Het brengt allerlei nieuwe uitvindingen, nieuwe toepassingen en
nieuwe ontdekkingen in een voor
de toenmalige jeugd leesbare vorm.
Het boekje is daarvoor geordend
in thema’s en bij elk thema behoort een gekleurde plaat. Daarin
staan verschillende afbeeldingen,
voorzien van een cijfer. In de tekst
worden deze cijfers als verwijzing
naar de afbeeldingen gebruikt.
Thema’s zijn bijvoorbeeld: De
aarde; de steenen; het ijzer; de

zijdeworm; de boomolij; de zee. Dit
laatste thema gaf voor het museum
de doorslag om dit werkje aan te
kopen.
De plaat XXXIII, behorende
bij het thema ‘De zee’ laat in het
bovenste gedeelte (2/3 van de plaat)
een haringbuis aan de vleet zien,
een spuitende walvis, twee robben en een groot zeilschip. In het
onderste deel van de plaat (1/3)
zien we van links naar rechts een
oesterton, een walvisbaard of balein
(onduidelijk in de tekst), een kabeljauw met daaronder een schelvis en
een schol, een kompas, een boei en
een anker.

We kunnen hier niet de hele tekst
weergeven, maar enkele opvallende
stukjes wel. Over de haringvisserij: ‘Geen natie weet den haring zo
wel te behandelen als de Hollanders,
waarom ook de Hollandsche haring in
alle landen boven anderen de voorkeur

heeft’. Willem Beukelszoon wordt
genoemd als de uitvinder van het
zouten en kaken van de haring,
eind 14e eeuw, waarvan wij inmiddels weten dat dit niet waar is. En
uiteraard wordt erop gewezen dat
in Hoorn in 1416 het eerste grote
haringnet gebreid is.
Een andere bijzonderheid wordt er
gegeven over het anker. Voor het
vastleggen van grote zeilschepen
was een zwaar anker nodig. In
Amsterdam testte men zo’n anker
als volgt: ‘ het anker wordt met de
armen naar beneden aan een hoogen
paal opgehijst, waarna men hetzelve
met het midden der schacht op een
zwaar stuk ijzer laat vallen; zo het
anker deze proef doorstaat, zonder
breuken of scheuren te bekomen, wordt
hetzelve door een daartoe aangestelden
proefmeester met een merk gestempeld’.
Toch weer wat geleerd.
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Het Educatief
Archeologisch Erf
is vooral bedoeld
om jeugd te
interesseren in de
geschiedenis van
Vlaardingen.

In de Vlaardingse Broekpolder
verrijst een uniek historisch
kenniscentrum: het Educatief
Archeologisch Erf, kortweg het
EAE. Er worden reconstructies
van gebouwen gemaakt, die de
diverse perioden van Vlaardingen
en de directe omgeving tot leven
brengen. Als eerste is een huis uit
de zogenaamde ‘Vlaardingencultuur’ (Nieuwe Steentijd, ca. 30002500 v.Chr.) nagebouwd. Sporen
van deze internationaal bekende
archeologische periode zijn op
verschillende plaatsen in Nederland gevonden, onder andere in de
Vlaardingse Westwijk. De toen-

malige samenlevingsvorm heeft
zowel kenmerken van die van de
jagers-verzamelaars, als van die
van de eerste boeren. In Museum
Vlaardingen zijn voorwerpen van
deze en andere opgravingen te
zien.
Ook uit andere archeologische
perioden zijn in Vlaardingen veel
resten teruggevonden. Bekend zijn
de goed geconserveerde resten uit
de IJzertijd en Romeinse Tijd, maar
ook als een van de vroegste middeleeuwse nederzettingen in westelijk
Nederland geniet Vlaardingen bekendheid. Dit rijke archeologische
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verleden herleeft op een laagdrempelige manier in de Broekpolder. Er
komt een aantal ‘gebouwen’ uit de
prehistorie, Romeinse Tijd, Middeleeuwen en vroegmoderne tijd, in
een bij de specifieke bouwperioden
behorend landschap. Het Educatief
Archeologisch Erf krijgt hiermee
een groene en dynamisch speelse
uitstraling. In het verleden werd
immers met natuurlijke (duurzame)
bouwmaterialen gewerkt die uit de
directe omgeving kwamen. Iedere
tijdsperiode heeft een eigen landschapstype, dat de natuurwaarden
in de Broekpolder een verdere impuls zal geven. Het is een prachtige
aanvulling op de doelstellingen van
Museum Vlaardingen, een soort
buitenmuseum.
Educatie
Het Educatief Archeologisch Erf is
primair bedoeld voor het onderwijs.
In samenspraak met het basis- en
voortgezet onderwijsveld worden
educatieve programma’s ontwikkeld
en aangeboden. Er wordt samengewerkt met Museum Vlaardingen,
het Vlaardings Archeologisch
Kantoor (VLAK) en de archeologische werkgroep Helinium (AWN).
Belangrijke partner is ook de Universiteit Leiden, die de bouw van
een aantal objecten wetenschappelijk begeleidt, registreert en nader
onderzoekt.

Federatie Broekpolder

De Federatie Broekpolder is een burgerinitiatief dat in samenwerking
met de gemeente Vlaardingen het verwaarloosde gebied heeft omgevormd tot een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied. Er zijn plannen
ontwikkeld die voor een deel zijn gerealiseerd, bijvoorbeeld het kinderspeelgebied het Klauterwoud en het natuurkerngebied De Ruigte.
Met het realiseren van het Educatief Archeologisch Erf/Het Vlaardingencultuurhuis is de volgende stap gezet.
Het adres is: Klokbekerpad 1, Vlaardingen.

Huis uit de Vlaardingencultuur
(Nieuwe Steentijd)
Het Vlaardingencultuurhuis is
een rietgedekte houten constructie
waarin leerlingen en andere bezoekers zich duizenden jaren terug
in de tijd terug wanen. Het huis is
volledig met nagemaakte prehistorische gereedschappen gemaakt,
zoals die tijdens de opgravingen
zijn aangetroffen. De gebruikssporen worden in het laboratorium
van de universiteit vergeleken met
die op de opgegraven werktuigen,

zodat het mogelijk is, te bepalen
welk gereedschap voor welke activiteit werd gebruikt. Dit onderzoek
gebeurt onder leiding van prof. dr.
Annelou van Gijn van de vakgroep
experimentele archeologie van de
Universiteit Leiden, een internationaal bekende specialist op het
gebied van de gebruikssporenanalyse. De komende jaren wordt de
samenwerking tussen de Universiteit Leiden en het Educatief
Archeologisch Erf voortgezet.
Het Rottahuis en de Spijkenisseboerderij
De archeologen en vrijwilligers
van het EAE bouwen nu aan het
Rottahuis. Het grondplan van
deze woning is gevonden tijdens
de opgravingen op het terrein waar
nu de Markthal in het centrum van
Rotterdam staat. Het Rottahuis
stamt uit het begin van de elfde
eeuw (de tijd van Dirk III). Ook bij
dit project is de Universiteit Leiden
betrokken.

Centrum voor de Archeologische Kanobouw
De unieke boomstamkano, waarvan het origineel in het museum ligt,
is gereconstrueerd en ligt ook bij het Vlaardingencultuurhuis. In de Spil
nr. 49 kunt u er meer over lezen. Samen met een aantal andere kano’s
vormt deze de basis van een unieke verzameling.
In 2000 werd door de archeologische werkgroep Helinium een eerste
replica van een boomstamkano uit de inheems-Romeinse tijd gemaakt.
Sindsdien is hier de spectaculaire ijzertijdkano van de Vergulde Hand
(Vlaardingen), een mesolithische kano (Hardinxveld) en een neolithische huidboot aan toegevoegd. Samen met de experimenteel archeologen en andere deskundigen wordt getracht de kennis over deze vroegste vorm van vervoer op water te vergroten. Samen zijn deze kano’s de
eerste stap naar het Centrum voor de Archeologische Kanobouw.

Het volgende project is de Spijkenisseboerderij. Hiervan zijn sporen
gevonden in de Hartel bij Spijkenisse en ook deze stamt uit de elfde
eeuw.

Het EAE is voor publiek toegankelijk op zondagen van 12.00 – 15.00
uur. Voor meer informatie bezoekt
u de website van de Federatie
Broekpolder (www.federatiebroekpolder.nl) of neemt u contact op
met: secretaris@federatiebroekpolder.nl. Zie ook de facebookpagina.
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Het Rottahuis,
dat is gevonden
op de plek waar
nu de Markthal
in Rotterdam
staat, is vrijwel
klaar.

Het EAE is een groeidiamant
Tim de Ridder is de stadsarcheoloog van Vlaardingen. Hij was de
man die de eerste contacten legde
met de Universiteit van Leiden,
toen bleek dat zij een tweede Vlaardingencultuurhuis wilde bouwen.
Hij is blij met de ontwikkelingen
in de Broekpolder. “Het EAE is
gemaakt als een groeidiamant”,
vindt hij.
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“Vlaardingen heeft een rijke geschiedenis,” begint Tim de Ridder.
“Er is veel te zien in de stad en die
is daarmee het bezoeken waard.
Het Educatief Archeologisch Erf is
een prachtige aanvulling, waarmee
we ons echt op de kaart zetten.”
Het is een langdurig project, maar
dat is juist mooi. “Daardoor is het
aantrekkelijk om het vaker te bezoeken. Het krijgt zo ook de kans
om tot iets groots uit te groeien.”
De stadsarcheoloog ziet vooral ook
de grote publiekswaarde van het
project. “Op het erf komen mensen
op een laagdrempelige en leuke
manier in aanraking met archeologie en het verleden van Vlaardingen
en de regio. Daarnaast versterkt
het voor mij ook de zinvolheid van
archeologisch onderzoek. Onderzoek is in mijn ogen namelijk alleen
zinvol, als je ook een verhaal te
vertellen hebt aan het publiek. Zo’n
kanoproject, zowel het namaken als
de experimenten ermee, vind ik een
prachtig voorbeeld van hoe je een
archeologische vondst weer betekenis kan geven in het nu”.
Tim speelde een actieve rol bij het
samenbrengen van de Universiteit
Leiden en het EAE. “Toen ik
enkele jaren geleden hoorde dat
Universiteit Leiden een tweede
Vlaardingencultuurhuis wilde bouwen, heb ik aan Annelou van Gijn
en Diederik Pomstra gevraagd of
ze dat niet in Vlaardingen wilden
doen. De verbinding met Jeroen
ter Brugge, initiatiefnemer van het

EAE, was snel gelegd en het was
daarmee een mooie start voor het
project.” Het eerste Vlaardingencultuurhuis is gebouwd in Holsterwold in de provincie Flevoland.
Op grond van de daar opgedane
ervaringen is het Vlaardingse
Vlaardingencultuurhuis iets aangepast. Ook de reconstructie van de
boomstamkano, waarvan het origineel in het museum te zien is, was
een wens. “We hadden het plan om
dit samen met Helinium te doen,
maar het was lastig van de grond
te krijgen. Toen ik van Diederik
Pomstra hoorde dat ze bezig waren
met een kanoproject, heb ik direct
de Vergulde Hand-kano aangedragen en aangegeven dat dit een mooi
project zou zijn voor hen, om dit in
samenwerking met het Educatief
Archeologisch Erf op te pakken.
En dat is gelukt!”
Tim was natuurlijk nauw betrokken bij de herdenking van de Slag
bij Vlaardingen. Hij betrok daar
ook het EAE bij. En wat Tim

betreft wordt de samenwerking de
komende jaren voortgezet. “Het
Vlaardingencultuurhuis en de kano
zijn typisch Vlaardings. De andere
gebouwen die nu worden opgetrokken, zullen zeker ook bezoekers uit
de regio trekken,” verwacht Tim.
“Het zou mooi zijn als we een van
de andere archeologische vondsten
uit Vlaardingen tot leven konden
wekken, zoals de ijzertijdhuizen die
we hebben opgegraven, of de klepduiker. Maar de reconstructie van
een stukje middeleeuws Vlaardingen, zo rond 1018, waarbij de kerk
en de burcht van Dirk III terugkomen, zou ik zeker toejuichen.
Daarmee creëer je een prachtige
setting voor toekomstige opvoeringen van de Slag bij Vlaardingen,
zoals we dit jaar hebben gedaan in
de Broekpolder”. Dat daarbij een
grote rol is weggelegd voor het museum is evident: “Samen vertellen
we het verhaal van Vlaardingen”.

Experimenteren
en onderzoeken
zijn doelstellingen van de
reconstructies.
Op de voorgrond
een bakoven van
klei.

Vlaardingen op de kaart
De ontwikkeling van het EAE
heeft de warme belangstelling van
de Universiteit Leiden. Professor
dr. Annelou van Gijn was eerder
ook betrokken bij de reconstructie
van het eerste Vlaardingencultuurhuis, dat in de Flevopolder is gebouwd. “We leren heel veel van zo’n
project. Je kunt van alles uit boeken
halen, maar het daadwerkelijk
bouwen van een huis of een kano,
met materialen die in de prehistorie werden gebruikt, is leerzamer,”
zegt ze. “De studenten maken
zo kennis met de praktijk. Geen
plaatjes kijken, maar de dingen
zelf zien en gebruiken, zelf hakken
en delven: learning by doing!” De
werkzaamheden worden vastgelegd
op camera’s, de gebruikte materialen en middelen worden geregistreerd, het aantal uren dat nodig is
om een boom te bewerken of een
wand te lemen wordt vastgesteld.
“Er is een schat aan informatie
beschikbaar. Daaruit leren we veel
over het bouwen en gebruik van
materialen in vroegere jaren”, aldus
Van Gijn . “Juist omdat de twee
huizen verschillend zijn gebouwd,
is er veel vergelijkingsmateriaal.
Het is een zaak van gebruiken,
testen, documenteren, vergelijken
en conclusies trekken. Er wordt
gewerkt aan publicaties over onze
bevindingen en daarmee zetten
we het project internationaal op de
kaart!” In de toekomst organiseert
de UL Fieldschools in Vlaardingen.
Studenten vanuit de hele wereld,
maar vooral uit de VS, krijgen dan
les in experimentele archeologie en

onderzoeken gebruikssporen van
gereedschappen en voorwerpen.
Lokaal en regionaal is de waarde
van het Educatief Archeologisch
Erf groot. Professor Van Gijn:
“Het wordt een ideaal plaatje:
educatie voor kinderen én volwassenen, wetenschappelijk onderzoek
en samenwerking tussen diverse
partijen. Studenten en vrijwilligers
van het EAE gaan de komende
jaren nog verscheidene onderzoeken doen. We willen bijvoorbeeld
vaststellen hoe de degradatie van de
materialen verloopt als gevolg van
diverse behandelingen en methodieken. We begraven dan objecten,
om die over een aantal jaren weer
op te graven en te vergelijken met
opgegraven originele voorwerpen.”
De UL heeft een convenant gesloten met de gemeente Vlaardingen
voor het onderzoeken van de vele
interessante voorwerpen die in het
gemeentelijk depot liggen. “Die
onderzoeken willen we graag in alle
Prof. dr. A.L. (Annelou) van Gijn,
Universiteit Leiden.

openheid verrichten. Het publiek
kan over de schouders van de studenten meekijken.”
Het definitieve ontwerp van het
EAE is prachtig. “Het bureau Stroming heeft heel goed nagedacht
en ruimte gecreëerd om de lokale
en regionale geschiedenis vanaf
de prehistorie in beeld te brengen.
Meer dan dat, het project overstijgt
de regio”, zegt Van Gijn met stelligheid.

Het definitieve
plan van het Archeologisch Erf,
met de bouwprojecten uit diverse
perioden.

De werkzaamheden in Vlaardingen hebben al heel
veel gegevens opgeleverd. Een van de vraagstukken
was, hoe de daken met riet werden bedekt. Het
snijden en verzamelen van riet is een zwaar en hels
karwei. Dat moet vrijwel zeker alleen in de late
zomer of het vroege najaar zijn gedaan, want dan
heeft het riet de juiste lengte. “Maar in die periode
wordt ook veel geoogst, worden voorbereidingen
getroffen voor de winter et cetera. Waar haalden
de bewoners de tijd vandaan om ook nog het riet te
snijden en het dak te bedekken?” De hypothese is
dat er samenwerking met andere families is gezocht.
De bewoners waren dus waarschijnlijk niet helemaal
op zichzelf aangewezen.
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Buiten bezig met geschiedenis
Bij de bouw van het Educatief
Archeologisch Erf is hulp van vrijwilligers een noodzakelijke voorwaarde voor succes. Eén van hen is
Jurgen van den Berg (25 jaar), die
al vanaf het begin van de bouw van
het Vlaardingencultuurhuis betrokken is. Wat zijn zijn drijfveren?
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Jurgen is in het dagelijks leven
Technisch Onderwijs Assistent bij
de Melanchthon Scholengemeenschap in Schiebroek. Na zijn studie
toegepaste biologie werkte hij op
het EAE. Hij heeft geholpen met
de bouw van het Vlaardingencultuurhuis, het kappen van de
boomstamkano en werkt nu ook
aan het Rottahuis. Ook houdt hij
zich bezig met het onderhoud van
de bestaande constructies en leidt
hij gasten rond. “Dat is zo mooi aan
dit project. Eerst het samen met andere vrijwilligers en studenten een
gebouw oprichten, gebruik makend
van historische gereedschappen en
daarna de verhalen over het leven in
die tijd vertellen aan de geïnteresseerde gasten”, zegt Jurgen. “En dat
bijna in mijn achtertuin!”, voegt hij

er aan toe. Hij groeide op in de wijk
Holy en was vaak in de Broekpolder
te vinden. Van huis uit kreeg hij de
belangstelling voor archeologie en
geschiedenis mee. Zijn vader is historicus en er werd aan de keukentafel veel over gepraat. “Hier op het
erf komen mijn interesses samen:
buiten bezig zijn met geschiedenis”.

Dat buiten bezig zijn is ook wat hij
bij kinderen wil stimuleren. “Dat is
het mooie van de huidige Broekpolder. Je combineert er recreatie in de natuur met een snufje
cultuurhistorisch besef. Vooral
voor leerlingen (en niet minder hun
docenten) zijn lessen op het EAE
een prima afwisseling met die in
de schoolbanken. En, niet onbelangrijk, het accent ligt daarbij op
de ontwikkelingen in onze regio in
de eeuwen vóór het jaar 1900. Het
reguliere onderwijs behandelt met
name de periode van de Eerste en
Tweede Wereldoorlog en de recente
geschiedenis.”
De groep vrijwilligers waarvan
Jurgen deel uit maakt, zal de
komende tijd nog (moeten) groeien.
Er is voor iedereen een passende
job te vinden. “Of je nu man of
vrouw, jong of oud bent, we kunnen je gebruiken! Bijvoorbeeld als
rondleiders, bij het onderhoud of als
bouwer van de Spijkenisseboerderij,
de volgende reconstructie die op
stapel staat”, pleit Jurgen. Geïnteresseerden kunnen zich melden
bij Jeroen ter Brugge: secretaris@
federatiebroekpolder.nl.

Jeroen ter
Brugge, een van
de initiators van
het EAE, leert
kinderen hoe men
in de Nieuwe
Steentijd leefde.

Jurgen van de
Berg, een van
de enthousiaste
vrijwilligers van
het EAE.

Opmars van een stadsicoon
Britt Planken

Terwijl we met de 1018-festiviteiten lieten
zien dat Vlaardingen meer is dan het
visserijverleden, zet stichting Haringkoppen
Verbinden de haring juist op een voetstuk.
Letterlijk zelfs, met de gipsen haringbeelden én
de enorme haring op de Westhavenplaats. Hoog
tijd voor een gesprek met de man achter de
propaganda voor het stadsicoon: Jos Lukassen.
Wat bezielt iemand om zoveel tijd en middelen in een
icoon voor Vlaardingen te steken? “Ik hou gewoon van
uitdagingen en bijzondere dingen doen”, verklaart Jos
Lukassen (60) nuchter. “En ik ben sterk in concepten.”
Het begon allemaal toen hij een aantal jaren geleden
schildklierkanker kreeg en daardoor een tijd aan bed
gekluisterd was. Zo kwam het dat hij tijdens het surfen
op internet een oud krantenartikel vond, waarin Frits
Loomeijer (voormalig directeur van het Visserijmuseum) stelde dat Vlaardingen na het verdwijnen van
de visserij geen icoon meer had. “Toen dacht ik: ja,
het is mooi als een stad een icoon heeft. Het verbindt
Vlaardingers en geeft Vlaardingen een marketingmiddel. Maar wat zou dat kunnen zijn?”
Stad zonder visie
Jos is niet getogen in Vlaardingen. Hij werd geboren in
Rotterdam, verhuisde met zijn ouders naar Brabant en
woonde later in Zuid-Frankrijk en België. Hij kende

weinig vastigheid in zijn leven, tot hij zijn grote liefde
ontmoette, een Vlaardingse. “Door haar ben ik hier
aangespoeld”, lacht hij. Vlaardingen leerde hij kennen
als een gastvrije stad. Maar ook als een stad zonder
visie. Toen hij door zijn ziekte tijd had om goed na te
denken, besloot hij zich in te zetten voor verandering.
“Ik begon met me te verdiepen in de geschiedenis van
de stad en ontdekte dat Vlaardingen het wereldhandelscentrum van de haring was. Er zijn natuurlijk wel
meer steden die zo genoemd worden, maar Vlaardingen was écht Neerlands haringstad.” Zijn conclusie?
“Waarom zouden we dan een nieuw icoon verzinnen?!”
Op ’n stokkie
Jos besloot de haring te promoten door middel van
kunst. In bronsbewerkster Corinna de Jong vond hij
een geschikte partner voor zijn project. “Ik wil een
haringbeeldje op een stokkie, in ’n kistje én het moet
bewerkt kunnen worden”, zei hij tegen haar. Corinna
begon meteen te kleien. “Bedoel je zoiets?” En dat
was het begin van de haringbeeldjes en de stichting
Haringkoppen Verbinden.
Zoals de naam van zijn stichting al uitdraagt, gaat het
Jos niet alleen om een stadsicoon. Het verbinden van
Vlaardingers is zijn voornaamste doel. “Kunst heeft
een verbindend element en in iedereen schuilt wel een
kunstenaar. Ik ben op mensen afgestapt met de vraag:
heb jij weleens met een kunstwerk in een museum

Foto’s:
Britt Planken.
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man. Een moeder en haar dochters namen een ladder
mee en hingen hun schub helemaal bovenin. Dit beeld
is een beleving!”
Popiejopie
Inmiddels is Jos alweer bezig met een volgend ambitieus project. Een interactieve haringfontein, die je
tegen een kleine donatie aan een lokaal goed doel, zelf
kan besturen. Zo’n fontein bestaat nog nergens, dus als
alles volgens plan gaat krijgt Vlaardingen er een uniek
paradepaardje bij.
Daarnaast zijn er nog zijn jongerenprojecten. Zo heeft
hij een anti-pestprogramma ontwikkeld (“want pesten
is eigenlijk anti-verbinden”) en bedacht hij het junior
ambassadeurschap voor Vlaardingse kinderen. “Als
je Vlaardingen op de kaart wil zetten, moet je bij de
jeugd beginnen. Jongeren zijn de toekomst van onze
stad.” Hij leert hun dat een verbinder anders moet
denken. “Verbinden is een popiejopie woord geworden,
maar het gaat gewoon om elkaar ontmoeten, inspireren
en versterken. Ik wil niet zeggen dat je op die manier
de maatschappij kan veranderen, maar zo kan je er wel
een bijdrage aan leveren. Learn, earn and return. Wees
zelf de verandering die je in de wereld wilt zien”, aldus
Jos de verbinder.
Jos Lukassen (60) is eigenaar van reclamebureau
Gravilux. Sinds enkele jaren zet hij zich vanuit zijn
stichting Haringkoppen Verbinden met volle kracht
in voor de opmars van de haring als stadsicoon en het
verbinden van Vlaardingers. Jos is getrouwd en heeft
een zoon en een dochter.
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geëxposeerd? Steeds meer Vlaardingers, bedrijven,
scholen en andere instellingen gingen toen aan de slag
met een haring. Zo is de ‘haringschool’ gegroeid tot
een prachtige, reizende expositie.”
Zelfvoorzienend
Ondertussen bouwde Jos zijn stichting uit met onder
andere haringstickers voor op auto’s, kaarten, kalenders
en ‘verbindingstafels’. De nieuwste aanvulling op de
reeks is het Haringbeeld. Jos denkt niet alleen sociaal
en creatief, maar ook als een ondernemer. Hoewel hij
steevast zijn eigen vermogen in de projecten steekt,
zorgt hij er altijd voor dat ze op termijn zelfvoorzienend worden. Het stadsicoon kost de gemeenschap dus
geen bakken met geld. Neem nu dat bronzen haringbeeld aan de Westhavenplaats. Doordat mensen zelf
een gepersonaliseerde schub kunnen kopen om aan de
haring te bevestigen, worden zij mede-eigenaar van het
beeld en betaalt het zichzelf langzaam terug.
Jos wordt vooral razend enthousiast van de verschillende verhalen die aan het beeld kleven en via social
media anderen bereiken. “Een Vlaardingse die 26
jaar geleden naar Engeland verhuisde heeft een schub
opgehangen. En pas weer iemand voor een overleden

W
Tim de Ridder

Tijdens Open
Monumentendag
werd een aantal
boringen verricht
op de Markt in
Vlaardingen, op
zoek naar resten
van de historische
bebouwing.

AAR STOND
DE BURCHT?

Vlaardingen staat in 2018 in het
teken van de Slag bij Vlaardingen
en het ontstaan van Holland. Vele
Vlaardingen hebben deelgenomen
aan verschillende activiteiten.
Een aantal jaren terug had menig
Vlaardinger nog nooit gehoord
van de Slag bij Vlaardingen, dat
zal inmiddels wel anders zijn.
Hoewel we in de afgelopen jaren
veel te weten zijn gekomen over
het Vlaardingen rond 1018, is
er nog een aantal vragen onbeantwoord. Zo vermoeden we dat
de burcht rondom de kerk heeft
gelegen. Maar de gracht van de
ringwalburcht is nog niet overal
teruggevonden. En hoe zit het nu
met de grafelijke hof? En de datering van de tufstenen kerk? Met
het archeologisch onderzoeksprogramma, waarvoor een subsidie
door de provincie Zuid-Holland is
toegekend, en dat deze zomer van
start is gegaan, proberen we meer
te weten te komen over Vlaardingen in de 11e en de 12e eeuw.
Boren naar de burcht
Dankzij booronderzoeken in en
rond de kerk zijn er nieuwe opmerkelijke inzichten opgedaan over het
Vlaardingen rond 1018. Daarover
hebben we in een vorige Spil al
geschreven. Daar heeft u ook kunnen lezen dat we vermoeden dat
de burcht van Dirk III een ringwalburcht is die rondom de kerk
heeft gelegen. Rondom de kerk
zijn er namelijk op diverse plekken
aanwijzingen gevonden voor brede
waterpartijen. We hebben de cirkel
echter nog niet helemaal rond kunnen maken. Door middel van boren
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gaan we de waterpartijen proberen
verder te volgen om zo te toetsen of
we hier inderdaad te maken hebben
met een ringwalburcht. De eerste
boringen zijn eind augustus en op
open monumentendag gezet, en op
basis van de eerste resultaten blijkt
dat de waterpartij die we in 2002
bij het Gat in de Markt hebben
ontdekt, goed verder te volgen is
met boringen. Dit stemt hoopvol
voor het verdere verloop van het
onderzoek.
Was de oostzijde van de Vlaarding
bewoond?
Uit eerder booronderzoek is gebleken dat de Vlaarding in de elfde en
de twaalfde eeuw veel westelijker
stroomde dan gedacht. De Vlaarding is vermoedelijk na de overstromingsramp van 1163/1164 in oostelijke richting verplaatst, richting
de huidige haven. De nederzetting
Vlaarding is deels gelegen op een

oude kreekrug uit de Romeinse
tijd en deels op de westoever van
de Vlaarding. In welke mate de
oostelijke oever van de Vlaarding bewoond was, is onbekend.
Op grond van eerdere boringen
blijkt dat mogelijk een deel van de
oostelijke oeverwal nog bewaard
zou kunnen zijn ter hoogte van de
huidige Vleersteeg. Daar willen we
dan ook boringen gaan zetten om
vast te stellen of de oostelijk oeverwal daar aanwezig is en of daar ook
middeleeuwse bewoning op heeft
plaatsgevonden.
Hoe oud is de tufstenen kerk?
In Vlaardingen staat een van de vijf
moederkerken van Holland. Vanuit
deze moederkerken zijn verschillende dochterkerken en kapellen
gesticht en heeft het christendom
zich in Holland verspreid. In 1967
is door stadsarcheoloog Hoek onderzoek gedaan in de Vlaardingse

kerk. Hij veronderstelde dat de kerk
rond 1156 is verplaatst en dat toen
de tufstenen kerk is gebouwd. Het
bouwplan voorzag in de grootste
tufstenen kerk van het graafschap
op dat moment. Het was een
architectonisch hoogstandje voor
Holland. Dankzij archeologisch
onderzoek uit de afgelopen jaren
weten we nu echter dat de kerk niet
is verplaatst. Er is dan ook geen
reden meer om aan te nemen dat
de tufstenen kerk in de 12e eeuw
is gebouwd. Deze kan ouder zijn.
Er zijn ook aanwijzingen daarvoor.

van de tufstenen kerk kan worden
verkregen. Als het lukt, zou het
daarmee een van de weinige goed
gedateerde tufstenen gebouwen in
Holland zijn.
Hoe oud is de grafelijke hof?
Uit historische bron weten we dat er
een grafelijke hof lag ter hoogte van
de Markgraaflaan en het Liesveldviaduct. Dit hof is ook onderwerp
van archeologisch onderzoek. Er
doet zich echter bij de datering van
de hof een merkwaardigheid voor.
Bij de begeleiding van riolerings-
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Zo blijkt dat in de kerk zelf twee
duidelijke bouwfasen aanwezig zijn.
Ook de sarcofaag die aan Thidbald
is toegeschreven door stadsarcheoloog Hoek blijkt veel ouder te zijn.
Daarnaast zou het ook gek zijn
als Vlaardingen in de 11e eeuw
uitgroeit tot de een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste
plaatsen van het graafschap dat later Holland zou heten, waar alleen
een houten kerkje zou staan, terwijl
elders in het graafschap al tufstenen kerken waren gebouwd. Het is
alleen lastig om nader onderzoek
naar te doen naar de ouderdom van
de tufstenen kerk. Maar onmogelijk is het niet…. . In 1941 is bij de
aanleg van de verwarmingskelder
in de Grote Kerk een stuk tufstenen
muur van de kerk waargenomen,
en zag men dat deze muur op palen
stond. Door middel van booronderzoek vanuit die kelder kan er een
monster genomen worden van die
paaltjes waarmee met C14-onderzoek mogelijk een scherpe datering

werkzaamheden in 2000 is de hof
aan de noordzijde net aangesneden.
Daarbij kwam de noordelijke gracht
aan het licht. Op de bodem van die
gracht bleek een rietlaag te liggen
die daar bij de aanleg van de gracht
was aangebracht. Dat rietpakket is
toen met C14-methode gedateerd.
Daar kwam een datering rond 1000
AD uit. Dit deed vermoeden dat de
hof ook rond 1000 gebouwd is. Dat
leek aanvankelijk ook heel goed te
kloppen met historische gegevens.
We weten uit historische bronnen
dat graaf Dirk III zich kort voor
1000 in Vlaardingen heeft gevestigd. Er zal toen vermoedelijk ook
een grafelijke hof zijn geweest. Het
aardewerk dat bij eerder onderzoek
is opgegraven is naderhand bekeken, en dat bleek echter allemaal
uit de periode van 1170-1240 te
dateren. Bovendien blijkt uit een
inventarisatie van grafelijke hoven
in Holland, dat omgrachte hoven
pas in de 12e eeuw in Holland
voorkomen. Mogelijk is de hof pas

gesticht na 1163/1164 als ontginningscentrum voor de wederopbouw van Vlaardingen na de overstromingsramp waarbij alle eerdere
ontginningen verloren zijn gegaan.
De vraag is nu: klopt die C14-datering wel van het rietpakket? Met
behulp van enkele boringen willen
we een nieuw monster nemen van
dat rietpakket van de bodem van
de gracht en opnieuw laten dateren.
Het booronderzoek heeft inmiddels
in augustus plaatsgevonden. Het
was zoeken naar een speld in een
hooiberg. De rietlaag bleek door
rioleringswerkzaamheden grotendeels weggegraven te zijn. Toch is
het gelukt om de rietlaag weer te
vinden na het zetten van meer dan
tien boringen! Nu is het wachten op
de uitkomst van de datering…..
Verder onderzoek naar de grafelijk
hof
Het onderzoek dat in 1992 op de
hof heeft plaatsgevonden, heeft ook
veel materiaal opgeleverd. Dat onderzoek is echter nooit uitgewerkt.
Een nadere uitwerking kan ons veel
leren over het functioneren van de
hof. Zo zijn er veel botten gevonden die daarover informatie kunnen
geven. Kan het onderzoek naar de
botten duidelijk maken of de hof
zelf vee hield? Of dat het botmateriaal afkomstig is van dieren die als
belasting in natura aan de graaf zijn
betaald? Waren het bijvoorbeeld
alleen maar jonge dieren? Zegt het
bouwmateriaal mogelijk iets over
de gebouwen die op de hof gestaan
hebben? Ook de grondmonsters zijn
nog niet goed beschreven. Deze
monsters, die zaden en pollen van
de flora bevatten die rondom de
hof stond, zullen een goed inzicht
geven in wat er rond 1200 zoal op
de akkers stond en hoe het landschap eruit zag. Mogelijk geven de
monsters ook informatie over de
impact van de overstromingsramp
die Vlaardingen in 1163/1164 trof,
toen een groot deel van Vlaardingen bedekt raakte met een dik
pakket klei en die mogelijk ook een
periode van verzilting inluidde.
Kortom, we hopen in 2019 weer
een stuk wijzer te zijn geworden
over Vlaardingen in de 11e en de
12e eeuw. Wordt vervolgd!

In de grondmonsters worden
sporen van
zaden, botten en
pollen gevonden,
die iets kunnen
vertellen over het
leven in vroeger
tijden.

De Balder
weer onder zeil
Jan Huis,

Bestuurslid SZB

Het is dinsdagmiddag 29 mei 2018, tien voor half een, als de hoofdmotor van de VL
92 Balder wordt gestopt en het schip alleen op de zeilen zijn koers vervolgt als een
echte zeillogger. Deze mijlpaal werd bereikt na een grote restauratie van de logger,
die in 2013 begon bij de werf Bocxe in Delft. Na terugkeer in Vlaardingen werd de
Balder verder onder handen genomen door onze vrijwilligers, die er weer een prachtig schip van hebben gemaakt.
Met gerepareerde masten, vernieuwde tuigage en nieuwe zeilen werd op die dinsdag
proef-gezeild en werd de bemanning, waarvan de meeste leden nog nooit met de Balder
hadden gezeild, ingewerkt onder deskundige leiding van de gebroeders Hop van H2OP
maritiem, de firma die de masten en tuigage heeft gerestaureerd.
Een stralende zon, een spiegelglad Haringvliet en een matig windje - ideale omstandigheden voor de exercities die op het programma stonden voor een bemanning die nog
onbekend was met de zeileigenschappen van het schip en zeker nog geen ervaren team
vormde en met een tuigage en zeilen, waaraan nog een en ander moest worden veranderd
of aangepast.
De nieuwe zeilen van clippercanvas bleken heel wat makkelijker te hijsen dan de oude zeilen,
die gemaakt waren van het veel zwaardere Amerikaans katoen. Zonder kluiverboomzeil
bleek het schip behoorlijk loefgierig te zijn en bijna niet op koers te houden, zodat noodgedwongen de boegschroef soms even werd aangezet om de kop weer te laten afvallen. Maar
toen dit zeil werd bijgezet, was het euvel verholpen en kon de boegschroef definitief afgezet worden.
Er werd die middag intensief gehesen en gestreken, met blokken en takels gesjouwd
en overleg gepleegd. Er werden bevestigingspunten veranderd en beslissingen genomen, net zo lang tot een ieder tevreden was over het resultaat en weer koers
gezet kon worden naar Hellevoetsluis.
We kunnen terugkijken op een succesvolle dag, waarop door menigeen
een traantje van ontroering werd weggepinkt bij het zien van
de zeilende ‘oude dame’, die weer in haar oude glorie
hersteld is.
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Certificaat onderstreept inzet
Balderteam
Bert Otto

Het is niet allemaal direct zichtbaar wat er binnen
het team van vrijwilligers en bestuur aan werk verzet
wordt: algemeen onderhoud, inrichten van het ruim,
sponsoring, evenementen etc.
Het team maakt jaarlijks heel veel uren; je komt al
gauw uit op ruim 7.000 uur.
Op vrijdag 14 juni vertrok de VL 92 Balder uit de
haven van Vlaardingen, om onder zeil naar Scheveningen te varen. Ter hoogte van Kijkduin kwamen enkele
schepen de Balder tegemoet varen, met aan boord
tientallen (oud-)vissers. Zij zagen na een tiental jaren
de Balder weer onder zeil. Dit was voor enkelen een
emotioneel weerzien en deed hen terugdenken aan die
harde visserstijd op de Noordzee.
Zaterdag was het Vlaggetjesdag in Scheveningen en
wij mochten vele bezoekers aan boord ontvangen.
Ook voeren wij weer mee in de vlootschouw op zee.
Aan boord van de SCH 236 Noordster werden door
een deskundige jury de schepen beoordeeld op o.a.
aankleding, originaliteit etc. Tot aan het einde van de
dag bleef de bemanning in het ongewisse, maar toen
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Aad Schuilenburg, bestuurslid
van de Stichting
Zelllogger Balder, ontvangt het
certificaat van de
jury.

stapte de jury aan boord onder leiding van de heer mr.
Henk Grootveld. Na enkele prachtige woorden ontving
het Balderteam een certificaat met als onderbouwing:
‘best onderhouden en meest origineel gepavoiseerde
ex-vissersschip’. Hiermee sprak de jury haar waardering
uit voor de vele jaren van inzet door de ruim 40 vrijwilligers van de Balder.
Zondagochtend vertrok de Balder, met windkracht
5 en de wind op de kop, weer richting haringstad
Vlaardingen, om daar in de middag haar vertrouwde
ligplaats voor Museum Vlaardingen weer in te nemen.

reacties

Een mooie aanwinst
In de Spil van juni 2018 maakt Jan P. van de Voort
melding van de fraaie – onlangs aan het museum
geschonken – glasplaat van de VL 216 Hennie. In
zijn bijdrage stelt hij de vraag bij welke gelegenheid
dit kleinood is vervaardigd en ook hoe het in Stabroek
(België) terecht zou zijn gekomen. De redactie ontving
een paar reacties, waaronder van Harm Jan LuthMulders en Erika Verloop, beiden van het Stadsarchief
Vlaardingen.
De VL 216 voer van 1956 tot 1961 voor de Visscherij Maatschappij Vlaardingen (D. Kwakkelstein)
onder schipper H. van Roon. Dat betekent dus dat
de glasplaat in die periode zal zijn gemaakt. Maar
aangezien er in die jaren geen jubileum te vieren was,

is de suggestie van Jan van de Voort dat de plaat ter
gelegenheid van het opleggen van het schip is vervaardigd, het meest aannemelijk. “De VL 216 is overigens
niet in 1961, maar in januari 1962 opgelegd en in 1965
gesloopt”, sluit Luth-Mulders zijn reactie af.
Erika Verloop ontdekte dat de Koninginneharing van
1959 is aangevoerd door de VL 216 Hennie, schipper
H. van Roon, van de Visserij-Maatschappij Vlaardingen. Mogelijk vormde deze eervolle gebeurtenis aanleiding voor reder D. Kwakkelstein om de fraaie glasplaat
te laten vervaardigen, als een soort blijvend aandenken.
Jan van de Voort gaat de suggesties nader onderzoeken.
We horen vast nog van hem.

Nieuwe prooi van vliegende kraai
Vrijwilliger Johan

Johan loopt nog altijd vrij rond, dus kan hij weer een stukje schrijven onder het hoofd ‘de vliegende
kraai’. In het vorige stukje verhaalde Johan over de bitterballen, maar een enkeling haalt toch wat
zaken door elkaar. Wie dat is laten wij maar even in het midden.
Laatst vroeg een van de vrijwilligers om olie, waarop Johan verbaasd opkeek en zei: “Olie, wij
hebben een airfryer aan boord, dan heb je toch geen olie nodig?”
Al snel werd duidelijk dat hier lijnolie bedoeld werd om de krebbebakken en dergelijke mee in te smeren. Het duurde niet lang of Johan kon de vrager op zijn wenken
bedienen en leverde 25 liter af, zodat men voorlopig weer voldoende heeft om alles er
tiptop uit te laten zien.
Het blijft geweldig om vast te stellen dat heel veel bedrijven de VL 92 Balder een warm
hart toedragen, zoals recentelijk weer bleek. Tijdens een vaartochtje met een aantal
sponsoren kwam Johan met één van hen in gesprek en kwam ter sprake dat de nieuwe
zeilen op een andere dan de huidige manier ‘ingepakt moeten worden’. Daarvoor hebben wij wel een doek nodig van 30 meter lang en 2 meter breed, dus
een behoorlijke lap. “Wordt geregeld,” werd er tegen Johan gezegd
en drie dagen later was het inderdaad geregeld en was het materiaal al geleverd.
Naar aanleiding van een schriftelijk actie is er ook een aantal bedrijven dat ons
steunt bij de aanschaf van de nieuwe zeilen. Al met al kan Johan met enige trots
zeggen: “de VL 92 Balder leeft en hoe”.
En Johan blijft boffen, hij loopt nog steeds vrij rond en kan dus doorgaan met zijn acties.
Mochten er mensen zijn die de ‘oude dame’ als donateur willen ondersteunen, dan kan dit natuurlijk altijd. Ga hiervoor naar onze website www.zeilloggerbalder.nl en klik in het pop-upschermpje ‘Ik word donateur’.
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Wat ga je doen na
Maarten Bal
Bovenstaande vraag werd me regelmatig gesteld toen
de tijd naderde om met pensioen te gaan, nu zes jaar
geleden. Voor mij was het duidelijk, dat die activiteiten
op de een of andere wijze te maken zouden hebben met
de Nederlandse zeevisserij in heden en verleden. Het
lag voor de hand dat ik als Neerlandicus hierover iets
op papier zou gaan zetten. Een onderwerp was nog niet
bepaald, maar ik had genoeg ideeën voorradig.
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Aan de andere kant waren er al veel boeken verschenen
en veel van mijn ideeën waren al geheel of gedeeltelijk
behandeld. Wat zou interessant genoeg zijn voor mij
en mijn eventuele lezers en nog niet (voldoende) zijn
belicht? Het antwoord bleek vlak bij huis te vinden,
namelijk in mijn eigen woonplaats! Daar, in Alphen aan
den Rijn, zijn de nodige raakvlakken met de zeevisserij
aanwezig. De stad kent namelijk een rijke geschiedenis van scheepsbouw. Onder die schepen waren veel
vissersschepen of schepen die later voor de visserij zijn
gereedgemaakt. Zo waren er de beide werven van de
familie Boot en de werf van Pannevis.
Over de werven Boot was in 1951 al een boek verschenen, genaamd Honderd jaar schepen en veertig jaar motoren. Een tweede boek was in aantocht. In beide boeken
ligt de focus op de bouw van schepen en motoren en niet
zozeer alleen op vissersschepen. Dat gaf mij de mogelijkheid te focussen op de gebouwde visserijschepen.
Toen ik eenmaal besloten had, mij enkel op die visserijschepen te richten, was de volgende stap: waar vind ik
de benodigde informatie? Die zoektocht voerde mij langs
het Streekarchief Midden-Holland en Rijnlands Midden,
het archief van de Historische Vereniging Alphen aan den
Rijn, het archief van het Maritiem Museum Rotterdam,
dat van de gemeente Amsterdam en uiteindelijk langs
het Visserijregister, dat zich in het Visserijmuseum te
Vlaardingen bevond.
Toen ik me bij het Visserijmuseum meldde, bevond dat
zich net in een transformatieperiode. Het museum was
gesloten, maar gelukkig was het Visserijregister aanwezig in een tijdelijk onderkomen op de Hoogstraat. Daar
werd ik welkom geheten door Jan van de Voort, die
mij wegwijs maakte in het register. De informatie stond
op kleine kaartjes en ik mocht daarin grasduinen op
voorwaarde, dat ik ieder kaartje weer op de juiste plaats
terugzette.
Een volgende vraag was hoe ik de informatie zou gaan
ordenen. In Rotterdam was ik gestuit op een bouwlijst
van de firma Boot, die echter niet volledig was. Via een

tip kwam ik ook op het spoor van een tweetal bouwlijsten van de firma Boot in het archief van de Landelijke
Vereniging voor het Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig. Deze drie lijsten vormden een overzichtelijk
en chronologisch overzicht van de gebouwde schepen,
waaruit ik mijn visserijschepen kon halen. Helaas was
er van de firma Pannevis geen bouwlijst beschikbaar.
Door veel naamlijsten van Nederlandse rederijen van
visserijschepen door te ploegen en veel publicaties te
raadplegen, kreeg ik een eerste beeld van de omvang van
de bij de firma Pannevis gebouwde visserijschepen. Een
beeld, maar wel een onvolledig beeld….
Bovendien sloot, voor mij plotseling, het filiaal van het
Visserijmuseum zijn deuren en daarmee de toegang tot
het Visserijregister. Het zou ruim anderhalf jaar gaan
duren, voor ik weer toegang zou krijgen tot het register,
als het al toegankelijk zou worden. Zo lang te moeten
wachten, vond ik geen optie.
Wat nu?
Dat bracht mij op het idee geen boek te schrijven, maar
een website te maken met de geschiedenis van de tot
dan gevonden schepen. Het grote voordeel van een
website boven een boek is, dat een website voortdurend
aan te vullen is. Als een boek eenmaal klaar is, kun je er
weinig meer aan doen. Anderhalf jaar wachten vond ik
geen optie dus ging ik mij richten op het maken van een

je pensioen?
website. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan.
Hoe geef je zoiets vorm? Hoe maak je een website? Na
informatie hierover verzameld te hebben en verschillende opties te hebben geprobeerd, kwam ik terecht bij
een bedrijf, dat adverteerde met de slogans:
Gratis aanmelden – website direct online – geen technische kennis vereist.
Vooral dat laatste vond ik heel aantrekkelijk: zo kon ik
me helemaal op de inhoud richten!
En zo viel het besluit een website te gaan ontwikkelen
met informatie over de visserijschepen, die in Alphen aan
de Rijn zijn gebouwd en hun geschiedenis, voor zover ik
die kon achterhalen.
Nu kwam het eropaan een format te maken voor de site
en een naam te bedenken. Het bedenken van een naam
was nog even een dingetje. Iedereen raadde mij aan,
een korte naam te kiezen. Hoe ik ook dacht, geen korte
naam dekte volgens mij de lading van de site dus, eigenwijs als ik blijkbaar (soms) kan zijn, werd het een lange.
Vervolgens moest ik de domeinnaam, zoals de naam van
een site wordt genoemd, registreren. Ook dat lukte.
Voor het format koos ik voor een vorm, waarbij
- de geschiedenis van ieder schip eenduidig op één pagina
samengevat wordt
- de ordening van de site chronologisch is op bouwjaar
van het schip, van welke werf ook.
Deze werkwijze stelde mij in staat, aan de slag te gaan
met de stof die ik tot mijn beschikking had en die voort-

durend bij te werken als nieuwe informatie zich aandiende. Het kostte mij uiteindelijk toch nog een half jaar
om de site te ontwikkelen en van relevante informatie en
foto’s te voorzien.
De website is sinds 1 januari 2016 in de lucht. Tot heden
hebben ruim 4600 bezoekers de site bezocht.
Leuk is te zien, dat zij uit alle hoeken van de wereld
komen: Nederland, Verenigde Staten, België, Engeland,
Duitsland, Oostenrijk, Brazilië, Rusland, Frankrijk en
Luxemburg. Af en toe komt daar ook een vraag om
nadere informatie vandaan, al dan niet in een voor mij
onbekende taal als Portugees of Spaans. Vertalingen via
internet leveren dan de meest vreemde resultaten op.
Ook de afzenders zullen wel lachen om mijn vertalingen
via hetzelfde medium. Zij bekeken samen ruim 27.000
pagina’s.
Regelmatig werk ik de site bij als er toch weer nieuwe
informatie beschikbaar komt. De digitalisering van het
Visserijregister bijvoorbeeld staat eraan te komen,
waardoor weer heel wat aanvullingen mogelijk zijn, zeker
wat betreft de tot mosselkotters omgebouwde binnenvaartschepen. Ook de zoektocht naar de schepen van
Pannevis kan dan weer beginnen... Ik kan niet wachten!
Nieuwsgierig?
De site is te bekijken via
www.visserijschepenuitalphenaandenrijn.nl
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Een klein dank-je-wel
Karel Schot

Als klein dank-je-wel organiseerde de sponsorcommissie in
samenwerking met het bestuur, twee tochtjes voor onze grote
sponsoren. Onder geweldige weersomstandigheden werd
zowel op 8 juli als op 2 september met een beperkt aantal
gasten gevaren. Helaas kunnen wij slechts met twaalf passagiers varen; dit heeft te maken met de certificering van de
VL 92 Balder en de daarmee samenhangende verzekering.
Na onze gasten zo rond het middaguur met een kopje koffie
ontvangen te hebben werden zij welkom geheten en werd
hun door de diverse vrijwilligers wat over het verleden van de
Balder verteld. Tijdens het schutten werden onze gasten met
- hoe kan het anders - een broodje haring verrast.
Na het verlaten van de haven ging het stuurboord uit, tot ter
hoogte van de Oude Maas bakboord uit werd gegaan om
naar de zuidkant van de rivier te zwaaien.
Tijdens het laatste telefonische contact met onze passagiers
was verteld dat men er verstandig aan deed om wat spinazie

32

te eten, zodat de spieren gesterkt waren om het zeil te kunnen hijsen. En wonder boven wonder, qua weersomstandigheden was het mogelijk en onze ‘sjorders’ beleefden er het
nodige plezier aan.
Met een zacht briesje in het zeil werd richting Rotterdam
gevaren, waarbij ook nog even de Maashaven werd aangedaan om een blik op het m.s. Rotterdam te werpen. Ter
hoogte van het voormalig hoofdkantoor van de Holland
Amerika Lijn werd weer bakboord uit gegaan om terug te
keren naar Vlaardingen.
Tijdens de tocht werd er onder het genot van een drankje en
een hapje druk gebabbeld en werden bestaande relaties verstevigd. Het was duidelijk dat gedurende deze twee dagen
eenieder zich prima heeft geamuseerd. Rond de klok van
half vijf werd de Balder weer afgemeerd en keerden allen
met een goed en tevreden gevoel huiswaarts.

Gluren bij de buren

Op bezoek bij

Willem van Oranje
Bert Otto

Iedereen heeft het op school
meegekregen en niemand zal het
vergeten zijn: de moord op Willem
van Oranje op 10 juli 1584, de foto
van de trap en de kogelgaten in de
muur.
Willem van Oranje speelde een belangrijke rol in de 80-jarige oorlog
(1568-1648). Om uit handen van
de Spanjaarden te blijven, vlucht hij
in 1572 naar het veilig ommuurde
Delft. Hij neemt zijn intrek in het
katholieke Agathaklooster, dat
wordt omgedoopt tot ‘het Prinsenhof ’. Op deze plek woont, werkt en
leeft Willem tot aan zijn gewelddadige dood.
Dit jaar is het 450 jaar geleden dat
de opstand tegen de Spanjaarden

begon. Willem van
Oranje was fel tegen
het Spaanse beleid
van koning Filips II
en kwam in verzet.
Hij schreef een verweerschrift, de Apologie, waarin hij zijn
idealen verwoordde:
godsdienstvrijheid
en gewetensvrijheid.
De tentoonstelling
Willem van Oranje
is hier! neemt de
bezoeker mee naar
de tijd van ‘de Vader
des Vaderlands’.
Ook persoonlijke
gebeurtenissen uit
zijn leven worden
belicht.
In de tentoonstelling wordt de bezoeker geconfronteerd
met een aantal stellingen en idealen
van de prins.
Iedere zondagmiddag: ‘Op bezoek
bij Willem’ - kinderen vanaf 6 jaar
(met (groot) ouders ) kunnen om
12.00 uur meelopen met een familielid van Willem. Hij of zij laat dan
zien waar Willem woonde, werkte
en stierf.
Bron: Museum Prinsenhof Delft
Tentoonstelling van 19 oktober tot
3 maart 2019
4 november: De vergeten zoon van
Willem van Oranje: Rockopera van
de Tafel van Vijf. Meer info:www.
theaterdeveste.nl
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Op Hoop van Zegen

‘De vis wordt duur betaald’
Bert Otto
Vele lezers van de Spil herkennen bovenstaande uitspraak. Het
was een van de gevleugelde woorden uit het toneelstuk Op Hoop
van Zegen van Heijermans, de ongekroonde Shakespeare der
lage landen. Persoonlijk heb ik het stuk meermalen mogen aanschouwen, in verschillende opvoeringen. In de jaren ’60/’70 in
de uitvoering van het Volkstoneel met o.a. Beppie Nooij, daarna
als musical en in een moderne bewerking door Toneel Speelt.
En in 2004 gingen wij met ruim 60 Vrienden van Museum
Vlaardingen naar een uitvoering van het Schevenings Toneel.
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Herman Heijermans (1864-1924) was na zijn schooltijd het
liefst de journalistiek ingegaan, maar hij belandde op een
kantoor. In 1892 besloot hij als schrijver door het leven te gaan.
Hij begon als toneelcriticus bij De Telegraaf. Heijermans werd
vooral bekend met zijn realistische toneelstukken, waarin
hij opkwam voor de sociaal
zwakkeren (hij was lid van
de SDAP). Meestal zijn het
stukken met heftige maatschappijkritiek. Ze maakten hem
beroemd in binnen- en buitenland
De aanklacht in het boek
van Bernard Canter, een van
de eerste sociale reporters in
Nederland, Een droomer ter
haringvangst (1896), inspireerde
Heijermans. Hij woonde als
journalist in 1899 het eerste
Nationaal Visscherij-Congres
bij en deed daar verslag van in
De Nieuwe Tijd onder de titel
Barmhartige reeders. Voor de
reders telden de slecht onderhouden schepen, die goed
verzekerd waren, en niet de

bemanning. Hij kende de vissersbevolking, waar hij jaren tussen
gewoond had. Hij hield van de zee, maar had de stad nodig voor
zijn werk. De eerste opvoering van het toneelstuk vond op 24
december 1900 plaats. De vrome en berustende Kniertje kwam
niet verder dan ‘De vis wordt duur betaald’, maar dat maakte
haar klacht des te indrukwekkender. Het stuk droeg bij aan de
totstandkoming van de Schepenwet van 1 juli 1909, ter vergroting van de veiligheid en het tegengaan van scheepsrampen.
Sinds de première in 1900 is deze klassieker het meest gespeelde
Nederlandse toneelstuk ter wereld.
Op Hoop van Zegen wordt nog altijd met regelmaat op de
planken gebracht. Het stuk is diverse malen verfilmd. In de
jaren vijftig en zestig was Beppie Nooij sr. bij het Amsterdams
Volkstoneel de vertolkster die
bij velen nog in het geheugen staat. Nu is er weer een
musicalversie, die laat zien dat
het vissersdrama nog niets aan
zeggingskracht heeft verloren.
In een zorgvuldige bewerking met prachtige muziek en
aangrijpende spelscènes zal de
musical Op Hoop van Zegen
velen wederom ontroeren.
Indrukwekkend, aangrijpend
en eerlijk: theater van nu, zoals
Herman Heijermans het ooit
heeft bedoeld.
Op Hoop van Zegen, de musical
Stadsgehoorzaal
Zaterdag 26 januari 2019 20:15 uur
€32,50 incl. pauzedrankje
Grote Zaal

Boekennieuws
ziet dit niet zo zitten. Ze kennen
elkaar immers nog maar net en
ze is er nog niet aan toe om weer
terug naar haar thuisbasis in de VS
te varen. U weet hoe dat gaat: de
liefde gaat boven alles en ze gaat
toch akkoord.
Tot het noodlot onbarmhartig
toeslaat. Tijdens een verwoestende
orkaan slaat Richard overboord.
In de weken daarna moet Tami op
het gehavende jacht zonder motor,
masten of navigatie-instrumenten
in haar eentje de elementen trotseren.

Adrift, een heftig reisverhaal
Tami Oldham Ashcraft
Een bioscoopbezoeker ben ik
niet, ik ben meer een lezer. Of ik
daardoor wat mis, weet ik niet. Ik
lees het liefst over het varen, in de
breedste zin van het woord.
Naar het autobiografische boek van
Tami Ashcraft Adrift, die het echte
drama doorleefde, verscheen een
boek dat als basis diende voor de
bioscoopfilm. Het boek is gebaseerd
op een waargebeurd verhaal van de
schrijfster Tami.
Een dramatisch debuut waarin
Ashcraft vertelt over een ongelooflijke situatie waarin ze in 1983 in
de orkaan Raymond terechtkomt en
deze overleeft
We lezen hoe en wie Tami uit San
Diego is: een vrolijke vrijbuiter
zonder vaste woon- en verblijfplaats
en die het aanlegt met de veel oudere Britse Richard. In september
van dat jaar vertrekken Ashcraft en
haar toenmalige verloofde, Richard
Sharp, van Tahiti om Hazana, een
ketch van 44 voet af te leveren aan
een stel in San Diego.
Richard krijgt van een bevriend
Brits paar het voorstel om dit schip
van Tahiti naar San Diego te varen.
Richard stemt meteen toe, Tami

Adrift is het ongelooflijk heftige,
waargebeurde verhaal van de overlevingsreis van een sterke vrouw,
die eenenveertig dagen zal duren
voordat ze weer voet aan wal kan
zetten.
Tami eindigt met een hoopvol
bericht over haar huwelijk met Ed
Ashcraft in 1992, de geboorte van
hun twee dochters en haar leven
aan de kust op San Juan Island,
Washington.
Adrift is prachtig vertaald; aangezien dit boek een filmeditie is weet
ik niet of het overeenkomt met het
in 2002 verschenen boek, Avondrood of Red sky in Mourning van
Tami.
Maar dat doet niets af aan het
verhaal waar je al heel snel inzit; je
voelt de spanning die het stel op de
woelige zeeën meemaakt: een echte
pageturner.
Uitgever The House of Books
1 druk juli 2018
ISBN13 9789044353648
206 pagina’s
Bert Otto

Eerlijk duurt het langst
Vlaardingen aan de slag
Leen den Boer
Het tot nu toe laatst verschenen
boekje uit de serie van ’t Oft naar
’t Oofd gaat over de ‘Werkgroep
Fairtrade’ van het Platform Ander
Vlaardingen. Len Munnik maakte
speciaal voor deze uitgave een
aantal fraaie tekeningen. Leen den
Boer verzorgde de tekst, waarin
hij een link legt naar de Slag bij
Vlaardingen. Wat onze graaf Dirk
de Derde in 1018 hier uitspookte,
kan niet worden gerekend tot wat
wij eerlijke handel noemen. Hij
dwong voorbijvarende schepen tot
stoppen en nam de bemanning vervolgens allerlei zaken af, met name
klinkende munten. Unfair trade! Al
wandelend door de geschiedenis
weet Den Boer uit te komen bij het
punt dat Vlaardingen in 1970 een
fairtrade-stad werd.
De illustraties claimen in het werkje de aandacht. Len Munnik heeft
met zijn vriendelijk geaarde prenten
op typische en treffende wijze zijn
visie gegeven op de mondiale en
lokale milieu- en sociale problemen.
Treffend is de tekening van een
welgestelde jager in een zuidelijk
land, die met een hoofd vol gedachten aan veel (gouden) munten een
aantal zwarte, vastgeklonken slaven
voor zich laat sjouwen Unfair!
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Op pagina 3 staat dat dit boekje is
gericht op de jeugd, maar ook ouderen zullen het zeker waarderen.
Aardig boekje, met mooie prenten
en een leuke tekst.
Frans Assenberg

Kern van het boek is het uitgebreide verslag van de Slag bij
Vlaardingen. Het is een mooie en
interessante beschrijving geworden, aangevuld met archeologische
informatie, waarbij het opvallend
is dat op basis van materiële en immateriële gegevens en bevindingen
er voortschrijdend inzicht is over de
toenmalige periode.
Een boeiend boek, goed geschreven
en mooi uitgevoerd.
Frans Assenberg
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Slag bij Vlaardingen nauwgezet
beschreven
Strijd om het graafschap Holland
Redactie Kees Nieuwenhuijsen
Aan de lijst met boeken over Vlaardingen in de 11e eeuw/de Slag bij
Vlaardingen kan er een worden
toegevoegd. Onder redactie van
Kees Nieuwenhuijsen verscheen het
boek De slag bij Vlaardingen 2018,
de strijd om het graafschap Holland.
Met deze en andere publicaties - er
verscheen ook nog de roman Dubio
van Karin de Roos – kreeg deze een
voorheen redelijk onbekende maar
belangrijke Vlaardingse episode een
moderne impuls.
Naast de informatie over de Slag
zelf, brengt stedelijk archeoloog
Tim de Ridder de resultaten van
archeologisch onderzoek ter sprake.
Ook was er in die tijd gedoe over
een aantal kerken. Graven, bisschoppen en abten betwistten
elkaar het eigendom van kerken in
het westen van het land, waaronder
die van Vlaardingen. Hij wijdt er
een apart hoofdstuk aan. Naast
deze kwesties komen in het boek
scheepvaart en scheepstypen, het
handelsverkeer, kleding, eten en
drinken in de 11e eeuw aan de orde.

Het Vlaardingse bedrijfsleven in
beeld
Jan P. van de Voort.
Het Vlaardingse bedrijfsleven in beeld
- De negen panelen uit het voormalige
Handelsgebouw aan de Parallelweg/
Westhavenkade, 1918-1923 is een
uitgave van Museum Vlaardingen.
In dit fraai uitgevoerde boekwerkje
schetst Jan van de Voort hoe begin
20ste eeuw, met de uitbreiding van
Vlaardingen, de behoefte ontstaat
aan een centraal gelegen handelsgebouw, dat ook plaats kan bieden
aan de visserijschool. De directeur
Gemeentewerken, L.H.E. van
Hylckama Vlieg, maakt het ontwerp en op 16 juli 1919 vindt de
opening plaats.
Het interieur, de afslagzaal en
de Grote Vergaderzaal worden
beschreven, alsmede de sloop, die
eind jaren ’50 noodzakelijk werd,

omdat het gebouw, uit zuinigheid,
niet was onderheid.
Daar de inrichting en de decoratie
van het interieur van het gebouw
niet in de gemeentebegroting waren
opgenomen, was men afhankelijk
van goede gevers. De schrijver
vermeldt de namen van de gevers
en wat zij hebben geschonken.
Speciale aandacht besteedt hij aan
de inrichting van de Grote Vergaderzaal , de glas-in-loodramen, het
ameublement en de schitterende
houten gebeeldhouwde panelen, die
elk een Vlaardings bedrijf of een
ambacht uitbeelden. Een conflict
tussen de ontwerper, keramist en
beeldhouwer W.C. Brouwer, en
de gemeente over de betaling, had
als resultaat dat slechts negen van
de geplande twaalf panelen zijn
gerealiseerd.
Gelukkig is, na de sloop van het
gebouw, veel van het interieur bewaard gebleven en sinds kort te zien
in Museum Vlaardingen.
Het boekje eindigt met een beschrijving van de negen panelen die
onlangs een prominente plaats in
het museum hebben gekregen.
De auteur heeft, na gedegen
onderzoek, een stukje Vlaardingse
geschiedenis doen herleven. De
interessante uitgave, 30 pagina’s,
bevat vele foto’s, wat het lezen nog
aantrekkelijker maakt.
Het boekje is alleen te koop in het
museum, prijs € 2,50.
Joke van Hemert

Vlaardingen in de wording van
het graafschap Holland 800-1250
‘De Baai van Vlaardingen’
Arie de Klerk
Enige tijd na de opvoering van de
Slag bij Vlaardingen verscheen er
een boek met de titel: Vlaardingen in de wording van het graafschap Holland 800-1250. Schrijver
ervan is Arie de Klerk. Het is een
opmerkelijk boek geworden dat
de weerslag is van een diepgaand
onderzoek naar de vroege geschiedenis van Vlaardingen en omgeving. De Klerk: “Het gaat over de
voorgeschiedenis van deze stad,
geplaatst tegen de achtergrond van

1170 en 1240. De burcht van Dirk
III vermoed ik rond de kerkheuvel,
zie ook de nieuwe prent Vlaardingen 1018. Het hof speelde mijns
inziens geen rol bij de slag. Wel zou
het mogelijk de hoger gelegen plek
kunnen zijn waarop de Vlaardingers schuilden. De Baai van
Vlaardingen ken ik niet.”

de staatkundige vorming van het
graafschap Holland.”
De auteur studeerde bouwkunde,
architectuur en volkshuisvesting
en las voor zijn boek honderden
boeken en sprak met een groot
aantal deskundigen. “Uiteindelijk
heb ik er ruim tien jaar over gedaan
om alles te bundelen en in boekvorm uit te brengen”, zegt hij. “Het
ontstaan van Vlaardingen voert
terug naar het jaar 838, wanneer
een stormvloed een groot stuk deinend moerasveen uit de rivieroever
slaat en een baai achterlaat: de Baai
van Vlaardingen. In de eeuwen
daarna vormt zich op de oever
van die baai een kleiafzetting: het
zogenaamde Vlaardingendek.” Op
dit dek bouwde Dirk III zijn burcht
‘Hoogstat’ om de riviermond tegen
invallen van Vikingen te beschermen.’ Dirk III is niet de eerste de
beste, want vanaf 1017 gaat hij van
Tielse handelsschepen passagegeld
(tol) eisen. Dit leidt een jaar later
tot de inmiddels bekende Slag bij
Vlaardingen.
Een apart hoofdstuk wijdt de
auteur aan de zogenaamde ‘sterkte
Hoogstat’, die zich zou hebben
bevonden bij het Van Schravendijkplein. De stadsarcheoloog, Tim de
Ridder, zegt er desgevraagd over:
“Hoogstat is de naam die betrekking heeft op de boerderij Hoogstad. Het grafelijk hof, gelegen bij
het Van Schravendijkplein, staat op
de kaart als ‘den Hogen Werff’. We
dateren dit omgrachte hof tussen

Het boek Vlaardingen in de
wording enz. “is bedoeld voor
iedereen die geïnteresseerd is in
de staatkundige geschiedenis van
Noordwest-Europa, de vorming
van het graafschap Holland, het in
cultuur brengen van Delfland en de
voorgeschiedenis van de stad Vlaardingen,” aldus Arie de Klerk in zijn
boek. Het verhaal is goed leesbaar,
maar de materie blijft ingewikkeld.
Frans Assenberg

En toch werd alles beter, Vlaardingen tussen 1945 en 1950
Jaren na de oorlog waren zwaar
Frans Assenberg
Enige tijd geleden lanceerde ik
mijn boek over de eerste jaren na
de Tweede Wereldoorlog. Het boek
vult een hiaat op in de beschrijving
van de historie van het naoorlogse
Vlaardingen. Over de perioden
voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog is immers veel geschreven
en gezegd, maar dat geldt niet voor
die vreselijke jaren na de oorlog.
Dat is opmerkelijk, want juist
1945 was voor velen een jaar om
niet snel te vergeten (of misschien
juist wel). Dat jaar werd vooral

gekenmerkt door honger, koude,
gebrek, vreugde en verdriet. Na de
bevrijding waren de spanningen
tussen mensen nog niet weg. Chaos
overheerste op allerlei terreinen,
bijvoorbeeld op dat van de rechtspraak en haatgevoelens kwamen
naar buiten, onder andere ten
opzichte van diegenen die lid waren
geweest van de NSB.
U leest hoe men letterlijk en figuurlijk collectieve armoede ervoer.
Nederland was arm uit de oorlog
gekomen en rolde al snel in een koloniaal conflict, dat veel geld kostte.
Daar kwam bij dat de bevolking
bleef groeien, hetgeen de autoriteiten ook nog eens de nodige kopzorgen gaf: er waren veel te weinig
woningen. Zelf ben ik ook een van
de zogenaamde ‘babyboomers’.
Daarin ligt de reden tot het maken
van dit boek dat de titel heeft En
toch werd alles beter, Vlaardingen tussen 1945 en 1950. Het heeft mij verrast hoe moeilijk die jaren waren en
hoe dom de Nederlandse regering
toen omging met de emancipatie
van de bevolking van Indonesië.
Na hun oorlog en de eeuwenlange
bezetting wilden de inwoners van
dat enorme eilandenrijk, net als wij,
ook vrij zijn. Het kostte mijn neef
als soldaat daar zijn leven. Ook dit
verhaal heb ik opgenomen
Om er bovenop te komen was een
krachtig bestuur noodzakelijk.
Dat kwam er in Vlaardingen met
de figuren van Jan Heusdens als
burgemeester en Teun de Bruijn als
(PvdA-)wethouder. Er moesten ook
nieuwe en moderne instellingen in
bijbehorende panden komen. Zo
was er geen fatsoenlijk ziekenhuis
of politiebureau, geen theater of
zwembad. Die kwamen er wel,
maar men moest er nog wel jaren
op wachten. De eerste vijf jaren
na de oorlog waren het moeilijkst.
Maar… toch werd alles beter!
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AGENDA
5 oktober
Varen met de Balder van Vlaardingen naar Maassluis

Museum Vlaardingen

6 oktober
Open Schip VL 92 Balder bij de Furieade Maasssluis

Website: www.museumvlaardingen.nl

7 oktober
Varen met de VL92 Balder van Maassluis naar Vlaardingen
t/m 6 januari
Tentoonstelling Boer en Burcht wegens succes verlengd!
Vanaf 27 september t/m 7 december
Tentoonstelling Krijg de kleren! Klederdracht prenten Bing en
Braet
7 oktober, 14 oktober, 21 oktober, 28 oktober, 4 november,
11 november
Workshop middeleeuwse kleding, door Othilde Costumes
12 oktober t/m 20 januari 2019
Tentoonstelling Stoere boeren op het veen
12 oktober, 13 oktober, 14 oktober
Nationale Archeologiedagen
38

CONTACT

19 oktober, 23 november, 21 december
Breiclub
21 november
30-jarig bestaan Vrienden Museum Vlaardingen
9 december
Muziek bij de buren
14 december t/m 22 maart 2019
Tentoonstelling Topstukken uit de collectie van Jan Anderson
14, 15 december
Kerstmarkt rond de Grote Kerk, Museum Vlaardingen aanwezig
26 december
Tweede kerstdag Museum Vlaardingen geopend

SPONSOR DE SPIL

STOUT GRAFISCHE DIENST VERLENING

E-mail:

mail@museumvlaardingen.nl

Facebook: www.facebook.com/museumvlaardingen
Stichting Zeillogger

		

Balder

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/

VLAARDINGS WOORDENBOEK… GRATIS!
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 wordt 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.

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

40

De Slag bij Vlaardingen in 2018 nagespeeld in de Broekpolder.

