Er was eens...De Slag bij Vlaardingen
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Lang, heel lang gelden gebeurde er hier in Vlaardingen iets bijzonders.
Het lijkt misschien een sprookje, maar het is echt gebeurd!

We reizen duizend jaar
terug in de tijd, naar
het jaar 1018.
Dit is de tijd van ridders, jonkvrouwen en
kastelen!
Vlaardingen ziet er helemaal anders uit.
Het is een klein dorpje op de oever van
het riviertje de Vlaarding. De mensen die
er wonen, noemen hun dorp Flardinga.

In dit kleine dorpje Flardinga woont Dirk.

Dirk is een belangrijke man. Hij is de graaf van
West-Frisia. De baas dus van alles en iedereen
hier in Flardinga en ver daarbuiten!
Het is te zeggen, dat denkt hij graag.
Keizer Hendrik heeft het hier echt voor het
zeggen. Flardinga ligt in zijn rijk.
Maar keizer Hendrik woont zo ver weg, dat Dirk
hier de leiding heeft… zo lang hij zich aan de
regeltjes houdt!

Maar Dirk is een echt baasje. Hij droomt
ervan om meer macht te hebben.
Op een dag wandelt hij langs de haven.
Aan de overkant van het water ziet hij het
grote woud.
‘Hum, het is toch wel jammer’, denkt Dirk. ‘Dat bos is zo groot en ik heb er niets aan.’
Dan krijgt hij een idee. ‘Ik geef de mensen een stukje van dat bos! De boeren mogen daar
bomen kappen en huizen bouwen. In ruil wil ik elk jaar een deel van hun graan en vee.’
Dirk wandelt weer verder.
‘Dat heb ik goed bedacht’, denkt hij.

1

1

Dirk tuurt over de grote rivier. In de verte ziet hij een groot schip.

‘Dat kan zo ook niet langer’, denkt Dirk. ‘Elke dag zie ik schepen op mijn rivier
varen, maar ik heb er niets aan. Ze zitten vol mooie spullen en de koopmannen hebben vast
veel geld bij zich om nieuwe spullen te kopen.’ Dirk ziet het schip voorbij varen.
‘Dat is het laatste schip dat hier zomaar voorbij vaart!’, zegt Dirk. ‘Elke koopman die langs
Flardinga vaart of onze haven bezoekt, moet mij voortaan wat betalen. Dat kleine beetje tol,
dat is alleen maar eerlijk.’

Dirk is heel erg blij.
Maar de koopmannen
natuurlijk niet. En ook de
eigenaar van het bos is
boos.
Ze gaan klagen bij de
keizer. Keizer Hendrik
stuurt een groot leger
naar Flardinga.

Het leger van de keizer vaart naar Flardinga en komt daar op 28 juli 1018 aan.
Hertog Godfried is de leider van het leger. Hij beveelt zijn dappere ridders om naar
Flardinga te marcheren. Dat gaat lastig! Overal is er modder en water….pffffff…..wat
wegen die wapens en maliënkolders zwaar!
De ridders zijn bijna bij de burcht van graaf Dirk, maar dan gebeurt er iets vreemd.
Iemand roept heel hard: ‘Vlucht! Vlucht! De hertog is gevallen! Red jezelf en ren naar de
schepen!’
Er ontstaat paniek. Dat heeft Dirk natuurlijk gezien. ‘Aanvallen mannen!’, beveelt hij.
‘Jaag dat leger hier weg. En neem hertog Godfried gevangen!’ Zijn mannen rennen
naar buiten. Ook de boeren komen graaf Dirk helpen.
Het grote leger van
hertog Godfried
wordt in de pan
gehakt. Een paar
ridders weten te
ontsnappen. Zij
zwemmen naar de
schepen en varen
naar huis.
‘We hebben gewonnen!’, roept Dirk. ‘Breng hertog Godfried naar mij’, beveelt hij.
De graaf is slim. Hij laat Godfried leven. In ruil laat de keizer Flardinga en Dirk een tijd met rust.
Zo kan Flardinga groeien tot één van de belangrijkste plaatsen in het graafschap van Dirk.
Zijn graafschap West-Frisia krijgt later de naam ‘Holland’.
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