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Striptekenaar Wouter Sterkenburg en kunstenaar 
Cees Eykelenboom hebben samen een stripverhaal 
gemaakt over de Slag bij Vlaardingen en het ontstaan 
van het graafschap Holland. De strip heeft zestien 
delen en wekelijks plaatsen we een deel. Klopt alles 
precies in het stripverhaal? Cees: “Veel klopt, maar 
zeker niet alles. We hebben de vrijheid genomen om 
er ook onze eigen fantasie in te verwerken!” 
Vandaag deel 8: Na klachten van bisschoppen en 
handelaren bij Hendrik II, die tot keizer benoemd is 
door de paus, kan Hendrik niet anders dan het gedrag 
van graaf Dirk III afkeuren.

Dirk III en de Slag om 
Flardinga in 1018

Stap 1000 jaar terug in de tijd

In 2018 stapt Vlaardingen 1000 jaar terug in de 
tijd. We vieren en herdenken het hele jaar door 
de Slag bij Vlaardingen. Wil je op de hoogte blij-
ven van de evenementen en het nieuws over 
Vlaardingen 1018? Volg dan Vlaardingen 1018 
op Facebook, Instagram of YouTube. Op Twitter 
kun je graaf Dirk III (@GraafDirkIII) volgen, die 
ook van de partij is op het feest ter ere van zijn 
overwinning. En natuurlijk vind je informatie op    
www.vlaardingen1018.nl.

Beleef Vlaardingen 1018 in 2018
Eigenlijk begon het Vlaardingse feestjaar op vrijdag 
6 april pas goed met de opening van de tentoonstelling 
Boer en Burcht in Museum Vlaardingen. De zaterdag 
erna volgde de lancering van de historische roman 
Dubio van Karin de Roos en op zondag 8 april wandel-
den de gidsen van het ServiceTeam Vlaardingen door 
middeleeuws Flardinga. 
Wil jij Vlaardingen 1018 ook beleven in 2018? 
Blijf op de hoogte via www.vlaardingen1018.nl/agenda.

Komende zondag, op 15 april, is er van 14.00 tot 17.00 
uur een interactieve middag met schrijfster Karin de 
Roos en middeleeuwse � guranten in Museum Vlaardin-
gen. Dubio komt dan tot leven. De jonge Bernulf vindt 
het meisje Germaine in het veenmoeras en niemand 
weet waar zij vandaan komt. Laat je meeslepen door 
het verhaal en/of laat jouw roman signeren, die voor 
€ 20,- in de museumwinkel te koop is. Kosten: € 7,50 
naast de normale toegangsprijs (met middeleeuws 
hapje en drankje). Zie www.museumvlaardingen.nl.

Kinderen kunnen het leven in de middeleeuwen spelen-
derwijs ontdekken op de tentoonstelling Boer en Burcht in 
Museum Vlaardingen.

Doe jij mee met de Flardinga 1018 Kids Run op 
zaterdagochtend 16 juni tijdens het Historisch Stads-
spektakel, voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar? 
Voel je voor even een jongen of meisje uit 1018 als je 
in middeleeuwse kleding met leeftijdgenoten door 
Flardinga rent. 

Waarom ga je rennen? Dat heeft te maken met de verken-
ners die graaf Dirk III op de uitkijk had gezet, nadat keizer 
Hendrik II hem in april 1018 bedreigde met een strafexpedi-
tie. Op 29 juli 1018 zien houtsprokkelaars in het Merwede-
woud ineens een verkenner hard aan komen rennen. “Een 
oorlogsvloot!” roept hij. “Vanuit het oosten!” Halsoverkop 
verlaten de verkenners en de houtsprokkelaars het woud. 
Ze sturen ruiters op pad, die de inwoners van Flardinga 
vertellen dat de soldaten eraan komen. In Flardinga schalt 
meteen de hoorn: iedereen met spoed naar de burcht.

Veilig in de burcht
Hier neem jij het verhaal over: je moet rennen voor je leven! 
De route is precies 1018 meter. Je rent tot je veilig in de 
burcht van Flardinga � nisht. Ren je mee? Misschien samen 
met je klas of sportclub? Schrijf je dan vóór 31 mei in. Mee-
doen is gratis. Wel moet je zelf mid-
deleeuwse kleding regelen. Aarzel 
niet, want bij 1018 deelnemers is het 
vol. Zie www.vlaardingen1018.nl 
voor meer informatie en voor het 
inschrij� ormulier. TTOutdoor Events 
is de organisator van de Kids Run.

Kids Run: 
ren voor je leven

Burgemeester Annemiek Jetten kreeg het o�  ciële eerste 
exemplaar van Dubio uit handen van Karin de Roos in 
Boekhandel Plantage Pontier.

Fotogra� e: Cees Groen

Fotogra� e: Klaas Burger
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Versterking nodig!

Dirk III zoekt vrijwilligers

Veldslag en middeleeuws kampement
Stoere sjouwers
Als stoere sjouwer maak je de Broekpolder in twee 
dagen tijd klaar voor de veldslag. Je begint op de kale 
grond met het uitlijnen van de parkeerterreinen, de 
arena, het middeleeuws kampement en de markt. Het 
spektakel krijgt vorm als jullie de borden op hun plek 
zetten, de � etsenrekken plaatsen en de omheining 
van de paardenweide en de arena gereedmaken. De 
vechtshow kan beginnen. Om ervoor te zorgen dat 
de Broekpolder een mooi natuurgebied blijft, haalt 
de ploeg stoere sjouwers de volle vuilnisbakken op 
tijdens het evenement. Na a� oop breek je de hekken 
rond het kampement weer af en laat je het terrein 
schoon achter. Geen ‘sexy’ klus misschien, maar als 
beloning zit je wel op een ereplek in het midden van 
de tribune als de strijders de Slag bij Vlaardingen 
naspelen.
Wanneer? Donderdag 7 juni, vrijdag 8 juni, zaterdag 9 
juni, zondag 10 juni en/of maandag 11 juni.

Gaan je handen jeuken bij al het nieuws over Vlaardingen 1018? Mooi! Want we kunnen jouw hulp goed 
gebruiken. Wie wil meewerken aan een historisch evenement vindt hier de juiste match. Ga je aan de slag 
bij het Historisch Stadsspektakel of het middeleeuws kampement en de veldslag, dan krijg je op woens-
dag 25 april in het stadhuis (ingang Markt) meer informatie. Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur. Je 
kunt je aanmelden als vrijwilliger via vlaardingen1018@vlaardingen.nl. 

Historisch Stadsspektakel
Escorte Zegetocht
Graaf Dirk III maakt als overwinnaar van de Slag bij 
Vlaardingen een triomftocht naar het centrum van de 
stad. Maar niet zonder jou natuurlijk. Jij leidt die stoet 
in goede banen. Je begeleidt een van de deelnemende 
groepen, van de start tot aan het eindpunt op het Veer-
plein. Natuurlijk ben jij als chaperon in middeleeuwse 
kledij.
Wanneer? Vrijdag 15 juni, van 19.00 tot 21.30 uur.

Middeleeuwse � guranten
De Zegetocht van graaf Dirk III wordt een lust voor het 
oog. Iedereen ziet er prachtig uitgedost uit in een mid-
deleeuwse out� t. Als � gurant draag jij daar nog eens 
aan bij. Jij komt in je mooiste middeleeuwse kostuum 
en geeft de Zegetocht net die extra uitstraling mee. 
Voor acteurs en komedianten, jonkvrouwen en muzi-
kanten.
Wanneer? Vrijdag 15 juni, van 19.00 tot 21.30 uur 

Robuuste werkkrachten
Jij zorgt samen met andere harde werkers dat de bin-
nenstad verandert in een middeleeuws festival-
terrein. Tenten opzetten, vlaggen oprichten en markt-
kramen in elkaar zetten. Daar draai jij je hand niet 
voor om. Na a� oop van het Historisch Stadsspektakel 
veranderen jullie het centrum ook weer terug naar de 
eenentwintigste eeuw. Maak jij je hier sterk voor?
Wanneer? Donderdag 14 juni, vrijdag 15 juni en/of 
zondag 17 juni.

Rechterhanden
De verschillende festivallocaties in het centrum van 
Vlaardingen hebben een locatieleider. Die locatieleider 

is onthand zonder hulpkracht. Daarom zoekt de organi-
satie een aantal assistenten. Zij zijn de rechterhand van 
de locatieleiders en helpen met alle mogelijke werk-
zaamheden tijdens het Historisch Stadsspektakel.
Wanneer? Vrijdag 15 juni en/of zaterdag 16 juni.

Duizendpoten
Wil je graag helpen, maar ook veel van het Historisch 
Stadsspektakel zien? En houd je van verrassingen? Dan 
is de taak van runner geknipt voor jou. Een runner is 
� exibel inzetbaar en pakt allerhande klussen op binnen 
het festivalgebied. Een echte alleskunner dus.
Wanneer? Vrijdag 15 juni en/of zaterdag 16 juni.

De touwtjes in handen
Wie van overzicht houdt, werkt mee op de controle-
post. Mensen die zich hier melden, verwijs jij naar de 
juiste plek. En minstens zo belangrijk: jullie verzorgen 
de catering voor de medewerkers. Op de controlepost 
komen zij hun ko�  e en broodjes halen. Hier zie je altijd 
blije gezichten.
Wanneer? Vrijdag 15 juni en/of zaterdag 16 juni.

Edele gastheren en gastvrouwen
Duizenden mensen zijn tijdens het Historisch Stads-
spektakel op de been, Vlaardingers en bezoekers van 
buiten de stad. Jij bent degene die hen een handje 
helpt. Ze kunnen bij jou terecht voor informatie, want 
jij kent het programma uit je hoofd. Je wijst mensen de 
weg naar de EHBO of naar het dichtstbijzijnde openbare 
toilet. In je middeleeuwse out� t weten de gasten je feil-
loos te vinden.
Wanneer? Vrijdag 15 juni en/of zaterdag 16 juni.

Educatief
Archeologisch Erf

Tijdreizigers
Op het Educatief Archeologisch Erf maken rondleiders 
en groepsbegeleiders het verschil. Zij heten de gasten 
welkom en vertellen over de bouwwerken en activi-
teiten op het terrein. Weet je al veel over geschiedenis 
en archeologie? Fijn! Wil je er juist van alles over leren? 
Ook dan ben je aan het goede adres. Het team van het 
Erf is altijd bereid om je op weg te helpen. Na aanmel-
ding nodigen we je uit voor een kennismaking om te 
kijken of dit werkelijk de juiste klus voor jou is en of het 
klikt. En misschien begeleid jij dan binnenkort iemand 
op zijn archeologische tijdreis!
Wanneer? Op zondagen, van 12.00 tot 15.00 uur, en op 
schooldagen.

Doeners en bouwers
Het Educatief Archeologisch Erf is volop in ontwikke-
ling. Er zijn alleen dit jaar al twee middeleeuwse huizen 
in aanbouw. Wie graag zijn handen uit de mouwen 
steekt, kan hier aan de slag. Er zijn vrijwilligers nodig 
die meehelpen met het bouwen van de historische 
huizen. Of maak je liever authentieke gereedschappen 
en meubelstukken? Hulp is ook gewenst bij het onder-
houd van het Erf en het bijhouden van de prehistori-
sche akker.
Wanneer? In overleg.

Vrijwilligers bij het Educatief Archeologisch Erf sluiten 
een vrijwilligerscontract met de Federatie Broekpol-
der. Daarmee hebben zij recht op waterdichte, stevige 
buitenkleding die goed herkenbaar is voor het publiek. 
Ook zijn zij gedekt voor ongevallen. Interesse? 
Meld je aan via vrijwilligers@federatiebroekpolder.nl.

Tapijt van Vlaardingen
Borduursters
Er zijn al heel wat steken gezet, maar het Tapijt van 
Vlaardingen wordt groot. Er is nog plaats voor een paar 
nieuwe borduursters. Eerst maak je een proe� apje, 
daarna kies je een dagdeel in de week waarop je mee-
werkt aan dit historische wandkleed. 

En borduurders? Die zijn natuurlijk ook van harte wel-
kom!
Wanneer? In overleg bij KADE40, Westhavenkade 40. 
Graag rechtstreeks aanmelden bij Albert Luten via 
hettapijtvanvlaardingen@gmail.com. Fotogra� e: Plaatwerk Fotografen


