
'Die tiende in Babbartspolre 9 lb. Item ritsoen 5 s.'
Ritsoen is een soort belasting waarmee alleen de korentienden
werden verhoogd. De volgende posten zijn:

'In Ketelambacht gheenzijt der vaerd 6 lb. Item ritsoen 6 s.'
'Item tuischen den ouden dijc enter vaerd 19 lb. Item ritsoen

19 s.'
Daarna volgen posten in Schieland: Schiebroek, Overschie,
Schoonderlo*).

De administrateur van de abdij begon dus in het westen met de
Babberspolder, nu kruispunt van de rijkswegen 19 en 20 bij
Vlaardingen, dan volgde Kethel en dan de oostzijde van de
Schie. Wat mij bij deze drie posten opviel was, hoe je als je in
Babberspolder begint een post 'gheenzijt der vaerd', aan de
overkant van de Poldervaart, kunt noemen terwijl je meteen
daarna tienden noteert tussen de Oude Dijk en de vaart, die van
Babberspolder uit gezien werkelijk aan de andere kant van de
vaart liggen. De enige verklaring leek me, dat met 'gheenzijt der
vaerd' de westzijde van de Poldervaart werd bedoeld.

Hoek geeft in een van zijn artikelen^) een opsomming van
Egmondse tienden in 1521, naar ik aanneem ontleend aan inv.
no. 204 van het Egmonds abdijarchief in het Algemeen Rijks-
archief in Den Haag. De opsomming luidt:

'het eerste block in Schijepolre aan de westzijde van de vaert;
'het tweede block in Schijepolre aan de oostzijde van de vaert;
'het eerste block in de Noord Ketel;...'

In 1521 werd dus met de opsomming van de Kethelse tiende-
blokken aan de westzijde van de vaart begonnen, wat mijn
veronderstelling dat dit in 1344/45 ook gebeurde aannemelijk
maakt.

De vraag blijft, waarom van het westen komend de westzijde
gene zijde werd genoemd. Het enig mogelijke antwoord lijkt mij,
dat het punt waar de abdijbezittingen aan weerszijden van de
Poldervaart werden geadministreerd ten oosten van de vaart lag.
En zelfs direct aan de vaart met het oog op het vervoer van
graan, erwten, bonen, knollen en jongvee. Dit administratieve
centrum moet wel het abtshuis Polre uit 1288 zijn geweest en op
het latere Polderenburg hebben gelegen. Van daaruit gezien was
de westzijde van de vaart immers gene zijde!

ƒ/! de?? po/r?
In dezelfde Egmondse kloosterrekening uit 1344/45, die alle

bezittingen van de abdij in Noord- en Zuid-Holland betrof,

237


