
wijk der stad gebouwd had gestaan; en die overlevering
vond haar bevestiging onder andere in de overblijfsels
eener aloude begraafplaats, die nu en dan bij laag water
te voorschijn kwamen, zooals lijken in uitgeholde boom-
stammen gekist (i). Bijzonderheden uit de geschiedenis
dier oude stad vernemen wij overigens niet. De kroniek
van Egmond, de eenige nagenoeg die gedurende de re-
geering van het Hollandsche Gravenhuis geschreven is en
bijgehouden werd, vond geen aanleiding om van de lot-
gevallen der stad, van haar scheepvaart en handel te ge-
wagen. Ook is geen handvest van Vlaardingen, ouder
dan den tijd van Floris V, in het gemeentearchief be-
waard gebleven. Al wat wij weten is, dat de stad, voor
en na, de hoofdplaats was van de streek, waarin zij lag,
een der plaatsen, waar de Graven zich lieten huldigen als
zij de regeering aanvaardden, en waar zij hun onderzaten
om zich verzamelden, indien zij over iets gewichtigs met
hen te handelen hadden. Omstreeks het jaar 1200, ge-
durende den oorlog tusschen Graaf Willem I en den
gemaal van zijn nicht Ada, Lode wijk van Loon, vinden
wij vier zulke hoofdsteden in het Graafschap genoemd:
Dordrecht in eigenlijk Zuid-Holland, Haarlem in Ken-
nemerland, Leiden in Rijnland, en Vlaardingen in hetgeen

(1) Aan de commissarissen, die in 1494 naar den staat der
Hollandsche steden en dorpen kwamen informeeren, om een bil-
lijker verponding voor te bereiden, verhaalden die van Vlaardin-
gen, dat zij met zware kosten een dijk moesten onderhouden,
»daer men geen laste mede plach te hebben, wantet noch veel
luyden heugen dattet al landt voor desen voors. dijck was, want
die straten ende huysen van der voors. stede al meest daer ston-
den, als men wel bevonden heeft ende noch wel bevindt an die
dooden, die daer hiervoortijts begraven zijn in uytgehouden
boomen, ende dat nu al tsamen metten water vergaen is." En-
queste upt stuck der Verpondinghe, bl. 243.


