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Striptekenaar Wouter Sterkenburg en kunstenaar 
Cees Eykelenboom hebben samen een stripver-
haal gemaakt over de Slag bij Vlaardingen en het 
ontstaan van het graafschap Holland. De strip 
heeft zestien delen en tot aan 7 juni plaatsen we 
steeds een deel. Een vervolgverhaal dus!
Vandaag deel 7: Dirk III gaat tol he� en bij sche-
pen die langsvaren. Tot woede van de handela-
ren die hun inkomsten zien dalen. 

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 blijven 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.

Boer en Burcht: beleef 1018

In de tentoonstelling reis je terug in de tijd en ontdek je 
het leven van de boeren en 

hande-
laren in 
Flar-
dinga. 

Ervaar 
zelf wat 

voor soort 
kleding 

de men-
sen toen 

droegen. Hoe 
zagen hun 

huizen eruit, 
hoe kookten ze 

en wat aten ze? Je 
ontdekt hoe geld werd gemaakt en je kunt meehelpen 
de verloren burcht van graaf Dirk III weer op te bouwen. 
Bij de tentoonstelling hoort een doe-boekje dat je gra-
tis bij je toegangskaartje krijgt.  Meer weten: 

 www.museumvlaardingen.nl/Bezoek/Plan-je-bezoek
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Boer en Burcht gaat vrijdag 6 april open op een 
historische dag. Precies 1000 jaar geleden, op Pasen 
1018 (toen op 6 april), vergadert keizer Hendrik II in 
Nijmegen met grote en kleine machthebbers. Het 
eigenzinnige gedrag van graaf Dirk III staat ook op 
de agenda.  

Dirk laat mensen wonen in een bos dat niet van hem is 
en int belasting bij deze boeren. Hij heft illegaal tol op de 
handel over de rivier bij Vlaardingen. En hij neemt bezit 
van kerken van de bisschop van Utrecht. Tijdens de Rijks-
dag in Nijmegen begin april 1018 klagen de handelaren 
en bisschoppen bij de keizer en ze vragen hem in te grij-
pen. De keizer waarschuwt Dirk, die ook aanwezig is, dat 
er een strafexpeditie komt. Een groot leger zal Dirk dwin-
gen te stoppen met zijn tolhe�  ng. En hij zal zijn illegaal 
verkregen grond en ontginningen terug moeten geven. 
Dirk spoedt zich terug naar Vlaardingen om de burcht en 
de boeren voor te bereiden op de komende strijd.

Wat is een Rijksdag?
In het Duitse Rijk - ook het Heilige Roomse Rijk genoemd -
vergaderen de keizer en zijn ondergeschikte heersers 
in een zogeheten ‘Rijksdag’. Deze (vaak meerdaagse) 
bijeenkomsten zijn in keizerssteden als Regensburg, 
Aken en Nijmegen. Tijdens een Rijksdag komen vorsten, 
bisschoppen, rijksgraven en vertegenwoordigers van vrije 
steden naar de keizer. Ze bedanken hem dan voor de aan 
hen verleende macht, maar brengen ook hun grieven en 
wensen over en vragen eventueel om actie.

Tentoonstelling opent op 
historische dag

Tegen elkaar opbiedende handelaren, blatende schapen en wapengekletter. Het zijn beelden en gelui-
den die horen bij het Vlaardingen in 1018, toen beter bekend als Flardinga. Vanaf 6 april tot en met 
18 november 2018 kan iedereen kennismaken met het leven in die middeleeuwse handelsnederzetting. 
Aanstaande vrijdagmiddag 6 april opent de familietentoonstelling ´Boer en Burcht´ in Museum 
Vlaardingen. Hier kunnen volwassenen en kinderen tot 10 jaar het leven in Flardinga ontdekken.
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Karin de Roos wekt Flardinga tot leven in Dubio

Karin de Roos studeerde historische en kunstweten-
schappen in Rotterdam. “Toen ik het plot voor Dubio 
had bedacht, wist ik dat het verhaal zich in de vroege 
middeleeuwen moest afspelen. Wat mij zo boeit, is dat 
er een tijd is geweest waarin de christelijke gebruiken 
nog niet zo hadden postgevat. Ik wilde graag de eerste 
evangelisatiegolf in Noord-Europa zichtbaar maken. Ik 
zocht naar het juiste decor en ging op onderzoek in Dor-
drecht, Asperen en Rotterdam. Nergens kreeg ik stevige 
grond onder de voeten. Een archeoloog in Rotterdam 
raadde mij aan eens in Vlaardingen te kijken. Daar zou al 
vijfduizend jaar bewoning zijn. Ik kende de stad alleen 
van de haring, maar ging er toch naartoe. In Museum 
Vlaardingen stond ik vrijwel direct oog in oog met Dirk 
III. Ik was gegrepen door de geschiedenis van West-Frisia 
en vooral de Slag bij Vlaardingen, maar dit speelde zich 
wel tweehonderd jaar later af dan de periode die ik in 
gedachten had.”

Thuiskomen in Vlaardingen
Stadsarcheoloog Tim de Ridder overtuigde Karin ervan 
dat ze geen historische dwaling beging als ze haar ver-
haal wat later liet afspelen. Met name aan de hoven was 
men in die tijd christelijk, maar er waren nog genoeg

 

oude gebruiken overgebleven onder de gewone 
bevolking. Karin: “Hij haalde mij over om het een kans te 
geven en al snel voelde dat als thuiskomen. Alles in mijn 
verhaal viel op zijn plaats. Ik moest veel bijlezen en heb 
met allerlei mensen gepraat. Met Tim natuurlijk, maar 
ook met Kees Nieuwenhuijsen die mij enorm geholpen 
heeft. Ik mocht hen altijd consulteren, terwijl tegelijker-
tijd mijn boekenkast voller raakte.”

Levensecht historisch decor
“Vanaf dat moment ging het als de brandweer”, lacht 
Karin. “Vlaardingen heeft echt meerwaarde gegeven aan 
het verhaal en aan de personages. De sleutelpersoon is 
het meisje Germaine, in 1014 gevonden in de moeras-
sen bij Flardinga. Door haar ogen kijkt de lezer naar het 
elfde-eeuwse Vlaardingen. Germaine brengt de middel-
eeuwen tot leven. Ik heb geprobeerd om in Dubio zoveel 
mogelijk historische feiten te verwerken die het verhaal 
niet alleen waarachtig, maar ook levensecht maken. Het 
spannende en romantische verhaal staat centraal, maar 
is wel geplaatst in een zo kloppend mogelijk historisch 
decor.”

Vlaardingers en Flardingers
Karin: “Ik heb veel Vlaardingers gevraagd hoe zij zichzelf 
typeren. Na wat doorvragen kreeg ik vaak een gelijklui-
dend verhaal. Ze zijn een beetje terughoudend, ze laten 
niet direct het achterste van hun tong zien en ze zijn 
kritisch op autoriteiten. Iets vergelijkbaars herkende ik in 
hoe de mensen zich in de elfde eeuw opstelden. Hopelijk 
herkennen Vlaardingers zich ook een beetje in de ‘Flar-
dingers‘ die ik heb beschreven. De stad is ook echt gaan 
leven voor mij, ik wandelde er regelmatig doorheen om 
de sfeer op mij in te laten werken.” 

Psychiatrische kliniek
Maar de sfeer van 1018 is toch volkomen anders dan 
die in 2018? “Zeker, maar op een zeker moment switcht 
het verhaal naar de eenentwintigste eeuw als een jonge 
vrouw in een psychiatrische kliniek wordt opgenomen. 
Niemand weet wie ze is en waar ze vandaan komt. Zelf 
beweert ze uit het elfde-eeuws Flardinga te komen en ze 
blijkt daar ook veel van te weten. Tja, wat is dan waar? Ik 
daag de lezer uit om daarover na te denken. Uiteindelijk 
is er een verklaring voor deze spiegel in de tijd, maar de 
lezer moet zelf kiezen wat voor hem of haar waar is. Een 
pasklare oplossing geef ik niet, ik laat de lezers liever in 
dubio.”

Plot
Karin: “Ik kan niet wachten om het verhaal met de lezers 
te delen. Ik hoop dat mensen zich kunnen verliezen 
in een stuk van onze Hollandse geschiedenis, dat het 
voelbaar of zelfs tastbaar wordt. Toen ik aan dit project 
begon, had ik nog geen uitgever. Een klein jaar geleden 
tekende ik een contract bij Uitgeverij Q. Dit heeft het 
boek veel opgeleverd, zelfs letterlijk. Ik mikte op een 
boek van 284 pagina’s, het zijn er 425 geworden! Er zitten 

nu extra lagen en verhaallijnen in. Een ding is gebleven: 
het plot van vier jaar geleden staat nog � er overeind, net 
als Vlaardingen door de eeuwen heen.”

Meer weten?
De feestelijke boeklancering is op zaterdag 7 april 2018 
van 15.00 tot 17.00 uur bij Boekhandel Plantage Pon-
tier, aanmelden kan via publiciteit@uitgeverijq.nl o.v.v. 
‘boekpresentatie Dubio’. Op www.dubio-boek.nl staat een 
uitgebreide agenda met lezingen en signeersessies. Het 
boek verschijnt bij Uitgeverij Q en is vanaf 7 april te koop 
voor € 20,00 en als e-book voor € 11,99.
 

Een boom die heden en verleden verbindt?  Ook nu nog 
te vinden in Vlaardingen misschien?

Karin de Roos kijkt uit naar zaterdag 7 april als haar 
debuutroman bij Boekhandel Plantage Pontier ten doop 
wordt gehouden.

Lezingen, wandelingen, exposities...
trek eropuit!
In april komt het historische feestjaar goed op stoom. 
Ben jij al in de stemming door bijvoorbeeld borduren, 
mozaïeken, beschilderen van banieren, naaien van mid-
deleeuwse kleding, repeteren voor optredens, gamen 
met de Flardinga-1018-app of schatzoeken met GPS? 
Deze maand kun je verder op pad in de stad. 
Kijk op www.vlaardingen1018.nl/agenda en trek eropuit.

Wat kun je doen? 
•  Op 6 april opent de tentoonstelling Boer en Burcht in 

Museum Vlaardingen en op 7 april verschijnt de roman 
Dubio van Karin de Roos. 

•  Ook kun je naar lezingen van Willy Atema (10 april), 
Karin de Roos (15 en 21 april) en Kees Nieuwenhuijsen 
(24 april). 

•  Smaak te pakken? Ga dan met de gidsen van het 
ServiceTeam Vlaardingen mee op 8 april . Zij orga-  
niseren een wandeling door middeleeuws Vlaardin-
gen. 

•  En ben je al op de expositie Duizend jaar Vlaardingen, 
1018-2018 geweest in Streekmuseum Jan Anderson? 

Veel plezier!

Zo’n 1000 jaar geleden kon bijna niemand lezen 
en schrijven, was radio toekomstmuziek en zou 
internetten pure tovenarij zijn. Maar bijna 1000 
jaar geleden borduurden mensen wel een 70 
meter lang beeldverhaal. Cultuurhistorica Willy 
Atema benut dit stokoude Tapijt van Bayeux én 
het Tapijt van Vlaardingen ‘in wording’ voor haar 
lezing op 10 april in Bibliotheek Vlaardingen. 

De lezing heet ‘Ridders te paerde, volck te voet: 
geborduurde geschiedenis’. Op het beroemde Tapijt 
van Bayeux is de geschiedenis van de Slag bij Hastings 
uit 1066 zien. Hierdoor geïnspireerd geraakt, borduurt 
een groep Vlaardingse dames nu een tapijt over de 
Slag bij Vlaardingen. Willy vertelt je tijdens haar lezing 
over winnen en verliezen, over eten en drinken en over 
kleding en gewoontes in de vroege middeleeuwen. 
Verhinderd op 10 april? Dan kun je op 24 mei in De 
Windwijzer of op 8 juni in KADE40 in de herkansing. 

Interesse?
De lezing op dinsdag 10 april in Bibliotheek Vlaardin-
gen kost (met consumpties) € 2,50 voor leden en men-
sen met een Vrijwilligerspas en € 5,- voor niet-leden. 
Aanmelden: www.bibliotheek.vlaardingen.nl.

Duik in de geborduurde 
geschiedenis met Willy Atema

Willy verleidt je graag om te komen: “Je weet het meest 
als je bij mijn lezing bent geweest!” 
Fotogra� e: Ron van Rossum.

“Vier jaar geleden ontstond het idee voor het plot van Dubio. Tot nu toe schreef ik non-� ctie: Dubio is mijn 
romandebuut. Het verhaal speelt zich grotendeels af in het elfde-eeuwse Vlaardingen. Tot zo’n twee jaar 
geleden wist ik niet dat hier een beslissende veldslag had plaatsgevonden. Vlaardingen werd mij als het 
ware in de schoot geworpen.”


