
was, aan de Poldervaart, gebouwd in 1313 door Filips van Was-
senaer, verbrand door Hoekse Delvenaars in 1351, hersteld in
1387 door Dirk van Wassenaer, in 1486 weer door de Delve-
naars afgebrand. Het stuk land is 5 bund. 7 v.r. 5 v.ell. groot en
thans - midden 19de eeuw - eigendom van de Hollandsche
Ijzeren Spoorweg Maatschappij.

Hoewel 'burg' op een wat hoger gelegen vluchtplaats, op een
kasteel of minstens een versterkt huis duidt, was de vermel-
ding bij Van der Aa de eerste die mij deed beseffen dat er een
huis gestaan moet hebben, en wel een ander huis dan een ge-
wone boerderij. Ik heb daarom de tekening van Coenraet
Oelenz. nog eens bekeken: een driehoekig stuk grond, ten noord-
oosten begrensd door de Polderwatering, ten noordwesten door
de Poldervaart en in de hoek waar de een in de ander uitkomt
een vage krabbel van een huis omringd door bomen. Geen ver-
melding van de naam Polderenburg of Polderburch; wel binnen
de grenzen van dit stuk grond de aantekening: De abt van
Egmond (zie noot 4).

Er had dus een huis gestaan, maar hoe kwam Van der Aa aan
een kasteel? Volgens de registers van de op last van het gemeen-
tebestuur van Rotterdam uitgegeven bronnen voor de geschie-
denis van Rotterdam komt in de tussen 1892 en 1973 gepubli-
ceerde vijf delen: regering, kronieken, stadsrekeningen, oorkon-
den en vroedschap ™°), alleen in het tweede deel Polderburg
voor. Vier kroniekschrijvers vertellen er wat over: Simon Doe-
des van der Sluys in 1472, Willem van der Sluys in 1509, dr.
Nicolaas Zas in 1658 en Jacob Lois in 1672 *»).

Al deze kronieken zijn alleen maar in afschrift bewaard ge-
bleven. De afschriften van de twee eerstgenoemde zijn waar-
schijnlijk vóór 1658 gemaakt, dat van de derde kroniek vóór
1672 en het afschrift van de vierde kroniek werd beëindigd in
1690. Ze vertellen allemaal vrijwel hetzelfde dat Van der Aa
verkort weergaf. De tweede verwoesting in 1489 - het jaartal
bij Van der Aa zal wel een druk- of schrijffout zijn - tijdens de
Jonker Fransenoorlog ontbreekt uiteraard in de eerste kroniek.
De twee eerste kronieken noemen 1311 als bouwjaar, de beide
laatste 1313, en wel op grond van een steen 1}^ voet lang en 1
voet breed in 1656 door Jacob Lois 8 voet diep in de aarde ge-
vonden met als inscriptie: Polderenburch Anno MCCCXIII of
Polderburch anno m.ccc.x.iii. Volgens dr. Zas was de steen in
1658 in bezit van Jacob Lois, die hem beloofd had aan . . . Nieu-
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