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De strijd is losgebarsten in het stripverhaal over 
de Slag bij Vlaardingen en het ontstaan van het 
graafschap Holland. De strip van 16 delen is 
gemaakt door striptekenaar Wouter Sterkenburg 
en kunstenaar Cees Eykelenboom.

Vandaag deel 12: 
De voorste linies van het vijandelijke leger lopen 
in de val van graaf Dirk III. Omdat de keizerlijke 
soldaten in de achterhoede niet zien wat er 
gebeurt, vluchten ze weg en raken ze verstrikt in 
het moerasgebied.

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 
en 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.

In aanloop naar de historische festivals in juni kun je je in mei ook al onderdompelen in allerlei 
activiteiten rondom het 1000-jarig jubileum van de Slag bij Vlaardingen. 

Woeste kunst, grootse verhalen en feestende ridders 

Wees bijvoorbeeld welkom op zaterdag 12 mei vanaf 
13.00 uur bij de boekpresentatie van ‘De Slag bij Vlaar-
dingen 1018’ in Museum Vlaardingen. Deze nieuwe 
bundel is samengesteld door Kees Nieuwenhuijsen, dé 
kenner van de Slag bij Vlaardingen. Behalve de veld-
slag komt het dagelijkse leven van de Vlaardingers van 
duizend jaar geleden volop aan bod, met bijvoorbeeld 
verhalen over voeding, kleding en handelsschepen. 
Alle zeven auteurs zijn zaterdag aanwezig om boeken 
te signeren. Aansluitend aan de boekpresentatie 
opent de tentoonstelling ‘Is getekend’ met kunst over 
Dirk III en de Slag bij Vlaardingen. De feestelijke bijeen-

komsten zijn vrij toegankelijk voor museumbezoekers.

Duik in Dubio op 15 mei
Als je de historische roman Dubio leest, krijgt het 
verleden een gezicht en komt de nederzetting Flar-
dinga tot leven. Op dinsdag 15 mei van 19.00 tot 21.00 
uur geeft schrijfster Karin de Roos een lezing (met 
signeersessie) over Dubio in Bibliotheek Vlaardingen 
(Waalstraat 100). 

Expositie tekeningen Len Munnik
Was graaf Dirk III een slimme handelaar of een rover? 
Eerlijke handel is een onderwerp dat al honderden 
jaren speelt en nog steeds actueel is. De Vlaardingse 
werkgroep Fair Trade heeft daarom aan politiek 
cartoonist Len Munnik gevraagd om 1000 jaar Vlaar-
dingse handel in beeld te brengen. Zijn tekeningen 
sieren het boekje ‘Eerlijk duurt het langst, Vlaardingen 
aan de slag’ en zijn tot 8 juni te bekijken in De Wind-
wijzer.

Lezing over Tapijt van Bayeux op 24 mei
Cultuurhistorica Willy Atema benut het stokoude Tapijt 
van Bayeux en het Tapijt van Vlaardingen ‘in wording’ 
voor haar lezing op 24 mei in De Windwijzer. Ze vertelt 
je over winnen en verliezen, over eten en drinken en 
over kleding en gewoontes in de vroege middeleeuw-
en. 

Ridderfeest op 26 mei
Maak een schild, een ridderhelm en een kasteel. Luister 
naar spannende ridderverhalen en leuke ridderliedjes. 
Doe mee met ridderspelletjes. Of laat je schminken 
als ridder of jonkvrouw. En ga daarna met een echte 
ridder op de foto. Dat kan allemaal op het Ridderfeest 
op zaterdag 26 mei van 10.30 tot 15.00 uur in Biblio-
theek Vlaardingen en het Archeologisch Depot aan de 
Waalstraat. 

Kijk op www.vlaardingen1018.nl/agenda voor meer info 
en meer activiteiten!

Schilderij van Leslie Gabrielse uit 2013, te zien in Museum 
Vlaardingen.

Len Munnik, ontwerper van het bekende anti-kernwapen-
logo, woonde vroeger in Vlaardingen. Hij heeft nu 
prachtige tekeningen gemaakt voor het boekje ‘Eerlijk 
duurt het langst’, over 1000 jaar Vlaardingse handel.
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We vieren  
de overwinning

Slag bij Vlaardingen  op 9 en 10 juni

De opvoering van de Slag bij Vlaardingen wordt specta-
culair. Nooit eerder speelden zoveel strijders in Neder-
land een middeleeuwse slag na. Stichting FOEKS, een 
gezelschap met als specialisatie verhalende geschiede-
nis, heeft een historisch verantwoord script geschreven 
voor de 250 strijders en een cavalerie met acht paarden. 

Vechten met zwaard, bijl en speer
Op beide dagen voeren de strijders de veldslag twee 
keer op. Wees op tijd voor een plekje op de dijk of zit-
tribune. Na de overwinning van graaf Dirk III komen de 
gesneuvelde vechtersbazen op miraculeuze wijze weer 
tot leven en staan de twee legers nogmaals tegenover 
elkaar. Dan volgt een vrij gevecht, zonder script, en gaat 

De Broekpolder is een weekend het decor van de Slag bij Vlaardingen en een middeleeuws kampement met 
honderden tenten. Vijfhonderd re-enactors laten zien hoe de mensen hier duizend jaar geleden woonden, 
werkten én ten strijde trokken. 

De Slag bij Vlaardingen is van historische betekenis. Niet alleen voor 
Vlaardingen, maar ook voor Nederland. Na het winnen van de veld-
slag tegen het keizerlijke leger door Dirk III volgde een bloeiperiode 
van het graafschap West-Frisia dat rond 1100 Holland is gaan heten. 
Dit viert Vlaardingen met twee grote historische evenementen!

Inschrijven geblazen
Voor sommige evenementen en activiteiten tijdens 
de junifestivals moet je je inschrijven. Wees op tijd!

Dirk’s FeestDis 
Lange tafels op het plein rondom de Grote Kerk vormen 
op 15 en 16 juni de eetzaal van het Stadsspektakel. 
Stam, Smakelijk en Traiteur de Culinair staan garant voor 
een proeverij van middeleeuwse spijzen als Flardinga 
Oerribbetjes en pittig geplukt pluimvee. Er is keuze uit 
Dirk’s FeestDis (29,50 euro), Dirk’s VegaDis (vegetarisch, 
29,50 euro) en Dirk’s KinderDis (14,50 euro). Kaartjes 
voor het middeleeuwse feestmaal reserveer je via 
www.stadsgehoorzaal.nl/voorstelling/dirksfeestdis15juni 
en www.stadsgehoorzaal.nl/voorstelling/dirksfeestdis-
16juni

Flarding 1018 Kids Run
Ren voor je leven! Dat doen kinderen van 6 tot en met 
12 jaar op zaterdagmorgen 16 juni tijdens de Flardinga 
1018 Kids Run. De route is precies 1018 meter. Wie 
meedoet, waarschuwt graaf Dirk III voor de vijandelijke 
vloot. Inschrijven kan tot 31 mei op 
www.vlaardingen1018.nl

Flardinga Obstacle Battle 
Wil je als een ridder strijden voor wat je waard bent en 
ben je ouder dan 18? Op zaterdag 16 juni strijden teams 
van vijf personen tijdens de Flardinga Obstacle Battle 
op de Westhavenplaats tegen elkaar met boomstam-
men rollen, dolle-stier-rijden, klim- en klauterpartijen en 
strijdgeweld in het water. Inschrijven kan tot 13 juni via 
www.vlaardingen1018.nl

het erom wie het behendigst vecht met zwaard, bijl of 
speer. Na afloop kun je de strijders ontmoeten in het 
kampement.

Veldslag voor kinderen
Kinderen tot negen jaar mogen op beide dagen twee 
keer zelf de arena betreden. Met een zacht zwaard 
leren ze van een instructeur de basisbewegingen van 
het zwaardvechten. Als de kinderen dat onder controle 
hebben, komen ze in twee linies te staan en nemen ze 
het tegen elkaar op. Het zwaardvechten is stoer en niet 
gevaarlijk.

Programma 9 en 10 juni
10.00 - 19.00 uur Middeleeuws kampement en 
(zondag tot 17.00 uur) markt open voor publiek 
11.15 uur Veldslag voor kinderen tot 9 jaar
12.30 uur Opvoering Slag bij Vlaardingen
14.15 uur Veldslag voor kinderen tot 9 jaar
15.30 uur Opvoering Slag bij Vlaardingen

Dresscode Slag bij Vlaardingen: kleding anno 2018!
Trek gewoon kleding van deze tijd aan. Voor de authen-
ticiteit van het evenement is het belangrijk dat alleen 
de re-enactors er als middeleeuwers uitzien. Kinderen 
zijn hierop de uitzondering: ze zijn welkom om bijvoor-
beeld als ridder of prinses te komen. Andere uitzonde-
ring: de cursisten van de museumworkshops ‘authen-
tieke middeleeuwse kleding maken’ zijn ook welkom 
om in hun middeleeuwse outfits te komen.

Stadsspektakel 
op 15 en 16 juni
 

De Vlaardingse binnenstad is op 15 en 16 juni 2018 
weer Flardinga in 1018. Je kunt op allerlei manieren een 
tijdreis maken. Kruip in de huid van een middeleeu-
wer tijdens de zegetocht van graaf Dirk III. Luister naar 
middeleeuwse klanken tijdens een historische rock-
opera. Voel je een strijder als je boomstammen omrolt 
tijdens de Flardinga Obstacle Battle. Vergaap je aan een 
middeleeuwse trouwstoet, want twee stellen beloven 
elkaar eeuwige trouw 
tijdens het Stadsspek-
takel. En op het Vlaar-
dingen 1018 Popfestival 
staat niemand minder 
dan Waylon op het 
podium. 

Het belangrijkste: in de 
middeleeuwen waren 
ze ruig en ongeremd, 
dus dans, zing, lach, eet, 
drink en geniet!

Programma vrijdag 15 juni
16.00 - 22.00 uur Middeleeuwse markt & streekmarkt 
17.00 - 22.00 uur Dirk’s FeestDis
20.00 - 21.30 uur Dirk’s Zegetocht 
21.30 - 22.30 uur Dirk III Superstar
22.30 - 23.45 uur  Dansen op het Veerplein

Programma zaterdag 16 juni   
10.00 - 22.00 uur Middeleeuwse markt & streekmarkt
10.00 - 10.30 uur Flardinga 1018 Kids Run 
11.00 - 20.30 uur Grote Kerk in volle glorie
11.00 - 23.45 uur Vlaardingen 1018 Popfestival
12.00 - 16.30 uur Flardinga Obstacle Battle
16.00 - 22.00 uur Dirk’s FeestDis

Dresscode Stadsspektakel: ruig, edel, stoer
Bij deze sprong in de tijd, hoort natuurlijk een middel-
eeuwse outfit. De webshop www.celticwebmerchant.
com/nl heeft een speciale aanbieding voor iedereen die 
het Stadsspektakel in (middeleeuwse) stijl wil vieren: 
10,18% korting op het hele assortiment met de kor-
tingscode 29071018, precies de datum van de Slag bij 
Vlaardingen. De Vlaardingse kledingontwerpsters Ria 
Brobbel, riabrobbel@hotmail.nl, 06 5159 0515, en 
Jacqueline Blijleven, info@othilde.nl, 06 4071 5577, 
maken en verkopen ook middeleeuwse kleding. En 
natuurlijk kun je zelf aan de slag met naald en draad! 
Kom jij liever in je hedendaagse kloffie? Dan ben je ook 
van harte welkom!

Dirk III zoekt vrijwilligers!

Graaf Dirk III zoekt nog steeds vrijwilligers. Hij heeft 
dringend versterking nodig bij de organisatie van het 
Vlaardingse historische feestjaar waarin we de gewon-
nen Slag bij Vlaardingen vieren. Vooral tijdens de grote 
festivals in juni is je hulp gewenst. We zoeken vogels 
van verschillende pluimage: van stoere sjouwers en 
robuuste werkkrachten tot middeleeuwse figuranten 
en edele gastheren en gastvrouwen. Doe mee, die kans 
krijg je maar een keer in de duizend jaar! 
Op www.vlaardingen1018.nl kun je lezen wie we zoeken 
en kun je je meteen aanmelden.


