
riorum' met 'op aandringen van de zeven ambachten' (zie noot
87) en wijkt in haar samenvatting erg af van de tekst. Geen van
deze auteurs besteedt aandacht aan het gebruik van het woord
poke in de oorkonde.

Ik acht de Delflandse zienswijze de juiste en zie hier een
waterstaatprobleem waarin zowel de kern van het latere Hoog-
heemraadschap Delfland als die van het latere Hoogheemraad-
schap Schieland een rol spelen, de een als adviseur van de graaf,
de andere als rechtstreeks betrokkene. In deze twee waterschap-
pen is de Schie gedeeltelijk grens, gedeeltelijk gemeenschappe-
lijke boezem. Zelfs nu nog betalen ingelanden in een aantal
Rotterdamse wijken aan de oostzijde van de Schie polderlasten
aan Delfland en dijktesten aan Schieland •*).

Nadat in Schiedam in 1264 reeds een 'oude polder' blijkt te
bestaan®*) wordt in de grafelijke oorkonde van 1281 in de on-
middellijke omgeving voor de tweede maal - en naar mijn
overtuiging voor de derde maal - het woord polre gebruikt.

Uit het tot nu toe geschrevene komen als meest opvallende
punten naar voren:

a) in het Egmondse tiendengebied tussen Ketel en Overschie
werd tussen 1130 en 1161 voor de eerste maal in ons land het
woord polre gebruikt;

b) lag in 1288 een huis van de abt van Egmond dat Polre
heette;

c) werd omstreeks die tijd of iets later een vaart gegraven die
in 1331 Nieuwe Vaart en in 1414 Poldervaart genoemd werd ^)
en als enige poldervaart in Nederland nog steeds zo heet **);

d) draagt de watering tussen deze vaart en de Schie de naam
Polderwatering ®*) en is de enige polderwatering die zo heet ®*);

e) behoort in 1553 het driehoekige stuk grond op de hoek van
Poldervaart en Polderwatering aan de abt van Egmond (zie noot
4).

Ik begon te schrijven over een driehoekig stuk land dat Pol-
derenburg heet. Waarom heet dat land zo en sedert wanneer?
Cartografisch heb ik de naam voor het eerst gevonden op de
kaarten van Kruikius van 1701-1703 en 1712.

Om meer te weten te komen heb ik als eerste het Aardrijks-
kundig Woordenboek van Van der Aa geraadpleegd. Onder Pol-
derburg ®°) vertelt hij dat het een voormalig kasteel in Delfland
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