
10.2.2 Scheveningse bommetjes

Rederij Vrolijk is niet uit Scheveningen weg te 

denken. Al in 1880 werd dit familiebedrijf in het 

leven geroepen door Frank Vrolijk. De rederij 

exploiteerde in die tijd een vloot van ‘Scheve-

ningse bommetjes’, vissersboten met een platte 

bodem. Jack Vrolijk, wiens overgrootvader de 

onderneming oprichtte, en zijn vrouw Elsebé ver-

tegenwoordigen de vierde generatie van de Sche-

veningse familie. Het echtpaar zet de rederij nog 

steeds met plezier voort. “Het familiebedrijf is een 

mooi erfgoed, waarmee we met zorg omgaan”, 

vindt Elsebé. “Omdat het een klein bedrijf is, zijn 

wij er persoonlijk heel erg bij betrokken.” Sinds de 

oprichting van de rederij is er veel veranderd. Vis-

serij in moderne zin wordt steeds vaker vergeleken 

met het leegplukken van de zee en ook de schepen 

zelf werden steeds groter.

In de loop der tijd schakelde Rederij Vrolijk, oor-

spronkelijk alleen gericht op de visserij, over op 

andere takken van zeevaart. Het bedrijf organiseert 

tegenwoordig allerlei uitjes, zoals sportvissen op 

zee, rondvaarten en een zee-uitzicht tijdens het 

jaarlijkse vuurwerkfestival bij de Scheveningse pier. 

De rederij verhuurt boten voor (bedrijfs)feesten en 

‘haringparties’, maar is ook voor meer plechtige 

gelegenheden inzetbaar. Veel nabestaanden heb-

ben de wens om de as van een dierbare op zee te 

verstrooien en doen dat vanaf een schip van Rederij 

Vrolijk. Ook biedt het m.s. Maartje, genoemd naar 

Jacks moeder, tenderservice aan vrachtschepen 

voor de Scheveningse kust. Deze ‘taxi op zee’ ver-

vult allerlei taken; van bevoorrading en vervoer van 

bemanning tot technische ondersteuning. Scheve-

ningse zeilwedstrijden, zoals de North Sea Regatta, 

hoeven het niet te doen zonder steun van de rederij, 

die met haar ‘Albatros’ als startschip fungeert. “Wij 

voelen ons verbonden met Scheveningen en dra-

gen graag bij aan Scheveningse tradities”, vertelt 

Elsebé enthousiast. Ook in hun persoonlijk leven is 

het stel ‘vastgebakken’ aan Scheveningen. “Als wij 

’s avonds ergens naartoe gaan, komen we altijd bij 

de haven uit. Het water trekt!”
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