
Polderburg wordt niet genoemd.
18) Bronnen II (zie hiervoor onder 3. en 9.), blz. 385-494: Schie-

land uyt de outheydt opgedolven; Out Rotterdam uyt hare gronden
opgedolven; Ouwde aengeteyckende memoriën; Publique gebouwen
ende gestichten binnen Rotterdam; door Dr. Nicolaas Zas
a. blz. 391: noemt als zekerste bron voor de grenzen en instelling

van het baljuwschap Schieland de geschriften van mr. S/mon van

b. blz. 402: ^p/er/'/igs'/ioeA: wordt in 1506 aan de heer van Cabau
verkocht, naar pastoor PPï//em van der S/wys aantekent.

c. blz. 410: korte levensbijzonderheden Wï//era van o'er S/w/s en
zijn oom 5/mon van der S/MIS.

d. blz. 401: platbranden Po/der6wrg door die van Delft na neder-
laag tegen /on&er Frans van Bredenroede in 1489. Het gevecht
aan de Po/dervaarf wordt niet genoemd maar hiermede hoogst-
waarschijnlijk wel bedoeld.

19) Bronnen II (zie hiervoor 3. en 9.), blz. 547-616: Oude ware
beschrijvinge van Schieland, door Jacob Lois.
a. blz. 549: noemt bij zijn bronnen hetgeen eene Mr. 5ymon van der

•S/wys in zijn tijd heeft gezien en bijgewoond.
b. blz. 598 en 602: vermelding van de /on&er Fransenoor/og bij de

beschrijving van de kastelen Spangen en Starrenburg.
c. blz. 612: bij de beschrijving van de wapens van Polderburgh en

Wassenaer wordt opgemerkt dat sedert 1489 'als die van Delft
dit huys hebben verbrant...' Alhoewel niet met zoveel woorden
gezegd, wordt hiermee zowel de Zonder Fransen oor/og als de
s/ag aan de Po/dervaarf bedoeld.

d. blz. 608: in 1436 zou hertog Philips van Bourgoniën de stam-
huysen van Po/der&wrgn en .Spjerjnfcc/:ntfMC& onder Schielant
hebben gesteld, reden waarom hij ze in zijn beschijving opneemt.

e. blz. 609-612: beschrijving van het nwis Po/der6wrgn, het geslacht
en de wapens van Polderburgh en Wassenaer.

20) Bronnen II (zie hiervoor onder 3. en 9.), blz. 507-543: Korte
beschryving der stat Rotterdam, 1664, door H. W. Rotshouck.
- 3 afschriften bekend, waarvan 1 wellicht autograaf; 1 afschift uit

tweede helft 17de eeuw en 1 afschrift uit het begin 18de eeuw.
Blz. 516-518: korte beschrijving van de /onfcer Fransen oor/og en
de slag aan de Poldervaart.

21) Bronnen II (zie hiervoor onder 3. en 9.), blz. 229-379: Kro-
nyk, inhoudende den opgang van de scheepryke wijdvermaarde
Koopstad Rotterdam, beschreven door Jan Gerritsz. van Waerschut,
bakker, overleden int jaer 1623. Met een vervolgh tot het jaar 1663.
- 11 afschriften en 2 gedeeltelijke afschriften. De oudste afschrif-

ten zijn uit het midden van de 17de eeuw, het meest volledige
is van C. van Alkemade uit het eerste kwart 18 de eeuw.
Uitgebreid verhaal over de /onfcer Fransenoor/og en op blz. 251-
252 vermelding van de s/ag aan de Po/dervaarf.
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