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Over de oudste Geschiedenis van Schieland. 

M.H. 

U allen is de meesterlij ke verhandeling bekend, door Fn liJN in 
1888 te dezer plaatste gehouden "Over de Opkomst van het Hoog
heemraadschap van Rijnland" en in 1902 opgenomen in het zesde 
deel zijner Verspreide Geschriften. Het zij mij thans vergund in 
aansluiting daaraan "over de oudste geschiedenis van Schieland" 
te spreken, waardoor ik tevens een begin maak met het kwijten 
van een verplichting, mij dool' FRUIN nagelaten, waartoe ik eerst 
thans in staat ben. Een twintigtal jaren geleden namelijk, be7.ig 
zijnde met de verzameling van bronnenmateriaal over de oudste 
geschiedenis van Rotterdam en zijn omstrekelJ, wendde ik mij om 
raad daarover tot. FRUlt-;, die een tien jaren te voren reeds enkele 
deelen van hetzelfde onderwerp behandeld had in de Rotterdamsche 
Historiebladen, welke opstellen thans onder oen titel "Oudheid 
van Rotterdam" in hetzelfde deel zijner Verspreide Geschriften zijn 
opgenomen. H ij bleek toen het geheel met mij eens te zijn, dat 
ik er niet aan mocht denken te beginnen met de behandeling van 
het onderwerp zelf, voordat twee andere werken, waarmede destijds 
nog slechts een begin was gemaakt, zonden zijn gereed gekomen, 
namelijk de verzameling van alle gegevens, die uit charters, reke
nillgen, kronieken, kaarten en andere stukken eenig licht over de 
geschiedenis van Rotterdam ell Schieland konden verschaffen, en 
ten tweede een gedetaillee rd onderzoek naar de parochiale indeeling 
van Schieland in de middeleeuwen. En tevens verklaarde hij mij 
met het oog daarop af te zien van het voornemen, dat bij hem 
had bestitan om zijn opstellen over Rotterdams geschiedenis om te 
werkell en af te maken. Het eerste nu dier twee werken is enkele 
jaren geleden gereed gekomen door de uitgave van wege het Ge
lI1eentebestull1' van Rotterdam van de vier deelen "Bronnen voo r 
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de Geschiedenis van Rottel'dn nl" \liet een daarh~j hehool'enden atlas, 
de reproductie ue\'nttmlde "an "l1e oude plattegronden del' stad en 
van ecn paal' kaartelI \',tII ha.ftl' o\ll~c\'illg, tcrwijl ltet onderzoek 
der parochinle incleeling , <1001' IlIijzclf vCl'l'ir.ht, cerst kort geleden 
is afgeloopen en thalls tel' pcrsc is. Dat is dc red en , waarom ik 
eerst IlU iJl staat ben de nlij dool' FIW1~ nagelatcn verplichting -
want als zoodanig hcscltouw ik het - Jla te komen. 

Ik moet beginnen met een paar oplncrkingell vooraf te maken, 
die voor de deskundigen geen nieuws bemtten doch door hen, die 
zich niet speciaal lIlet de historische geogl'flphie van OllS land hebben 
bezig gehouden, moeten worden geweten voor een juist. begrip van 
mij nonderwerp. 

De ee rste is de:.-;c . Thans bestaat, zooah, een ieder weet, elk 
hoogheemraadschap ill Holland uit eell aantal polders, die ieder 
hUIL overtollig watcr op de eellc of andere kUllstmatige wijze op 
den gemeenschappelijken boezem van het hoogheemraadschap loozen. 
Die polders nu bestond en in het grootste gedeclte der middeleeuwen 
niet en dagteekenen Illcestal eerst uit de 15e en 16e eeuwen, vele 
:.-;elfs nog van later. Het woord "polre" heteekende aanvankelijk 
uitsluitend een hij het oude land aanged\ikt stuk land, in tegen
stelling eenerzij ds tot het "oude land" r,elf, dat talloor,e malen in 
de stukken \lIet. dien vaststaanden naam wordt geJloem<l, en andel'
:ûjds tot de als eiland of plaat hed ijkte gl'ondell, die in Holland 
en Zeeland "wart" of " nes" heetten. In het oude land zelf daar
entegen vormde elk heemraadschap oorspronkelijk één waterschap, 
(~én polder in de tegenwoordige beteekeJlis van het woord, die niet 
dool' dijken of kaden in polders was verdeeld, doch waarvan alle 
wateren met elkander gemeen lagen. Vraagt gi.i mij nu naar het 
bewijs hiervan , dali moet ik antwoordelI , dat het aantoonen van 
het niet bestaan eener zaak, vooral in het verledenc, meestal een 
probatio diabolica is. Doch ik kan toch enkele argumenten ervoor 
aanvoeren. 

Vooreerst dit, <lat vóór het in Invang komen van de kunstmatige 
bemalingen tegen het begin del' 15e eenw 1) geen ambacht el' helang 
bij kOIl hehben om z~in eigen weteringen af te sluiten van die, welke 
zijn overtollige water naar de sluizen van het heemraadschap moesten 
afvoeren, integendeel ,zooals uit tal van stil kken blijkt, zijn belang 
omgekeerd vorderde, dat de afstrooming zijner weteringen naar de 
"gemeenelands" -sluir,eJl zoo ruim en ononderbroken mogelijk was. 

1) ~fr. A. A. J . i)fEILlNI(, Geschiedenis van Delfland enz. (1847/50) 71; A. A. BEEI,

MAN, Het Dijk- en Waterschapsrecht voor 1795 (1905/7) i. v. Polderbemaling. 
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Vervolgens, dat een groot aantal ambachten nooit door dijken of 
kaden doch alleen door weteringen, "scheitsloten" , zooals ze in 
het middelneclerlandsch heettell , YfUI de naburige gescheiden waren. 
Zoo werden u.v., om ons tot Schieland te bepalen - nUlfll' het 
was elders evem:oo - de amuachten Hildegaertsberch en Schiebl'oec 
gescheiden dool' de Vliet, ell (le daal' thans bestaaJlde polderkade 
is eerst gemoakt hij de droogmaking der Schiebroeksrhe plas i\l 
1772/ 9. Zoo was de grens tnsschen de ambachten Hildegaertsberch 
ell Berchpolre de Louwersloot, waal' \looit een dijk of kade gelege\l 
heeft ; zoo was die tusschell de ambachten Hildegaertsberch en 
Capelle blijkens den atlas van FwJt1::i BA L'l'HAZARS van 1609/ 15 
eveneens een "scheitsloot" , ellz. En ten derde Ie veren enkele 
charters voor bepaalde plaatsen het afdoellde bewij s. Zoo vergunde 
b.v. hertog Am,BJtECHT den 3 April 1357 J) aan de "ier am
bachteu Alfen, Hazerswoude, Boscoop eJl (Noord-)Waddinxveeu 
om een afzonderlijke eigen watergang te malelI dool' het am
bacht van Moordrecht met een sluis in den I.J sselclijk, en ge
lastte h\i hun daarbij 0 111 een "waterkerin ge op die Gonde" te 
maken va n Goutslllis af tot de Dorrekenskade, de zuidgrens van 
Noord-WaddillXveen, toe, waaruit hlijkt, dat er te voren geen 
kade laJlgs de Gouwe had bestaan en de genoemde ambachten met 
de Gouwe ge llleen haclden gelegen en door deze op den IJssel 
hadden afgewaterd . 

De tweede algemeene opl1lerking, d ie i k meen vooraf te moeten 
maken, is deze, dat cle topographische indeel ing va n (len bodem -
wel te onderscheiden van de ve rschill ende administ ratieve in(lee
lingen, hetzij deze \'all den landsheer , van de kerk of \'Un (le 
heemraadschappen uitgingen - overoud is, in die mate , dat de 
thans BOg bestaande verkaveling ten platten lande in hoofdtrekken 
van de eerste ontgillningen in dell gmfclijkell tijd dagteekellt. Een 
zeer sterk sprekend voorbeeld en bewijs hiervall is weder in den 
oll1trek VUIl Rotterdalll te vinden. In den Kortlilnd-en-Kleinen 
polder en den Esse polder onder de gemeente Kie uwerkerk ten 
westen van den IJssel en in den N e::ise polder onder de gemeente 
Ouderkerk ten oosten mn den I,} ssel loopeu de perceelsscheidiugell 
in elkanders verlengde door zóó, dn t IHell slechts de 'l'opographische 
kaart vall thans voor zich behoeft te nemen 0 111 aanstonds te zien, 
dat die perceelsscheiclingell ouder moeten 11, ij 11 dali de IJssel aldaar 
en dat de IJssel ke nllel~ik eerst door een doorbraak zijn tegell-

1) VAN lllERI S II 868, waar het stuk ten onrechte op 18 April 1356 gedagteekend staat; 
cf. het charter van 1284 (nN DEN BEIlf:11 II n°. 525), waaruit hetzelfde blijkt. 
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woordigen loop dwars door die pel'(~eelsscbeidingel1 heell moet heb
ben gekregen en oorspl'Onkelijk voor dat gedeelte een anderen loop 
moet hebben gehad. Nu laat ik daar, dat die onderstelling nog 
gesteund wordt door twee feiten , nl. dool' den naam van de voor
malige IJsselremeer in den noordhoek del' tegenwoordige gemeente 
Capelle en dool' het verband tnsschen de namen van den vroegeren 
polder Ommoorden, waarran de oudste vorm Ouwemoorden was, 
en van het dorp l\1oordrecht hij Gouda. H et is el' mij thaIIs alleen 
om te doen U te overtuigen, (lat de perceelsscheidingen onder de 
gemeenten Nieuwerkerk en Ouderkerk moeten dagteekenen van 
vóór den tijd, toen de IJssel zijn tege nwoordigen loop te (lier 
plaatse moet hebben gekregen. En dit weten wij met zekerheid , 
dat niet na de ee rste helft der 13 e ee uw kan zijn geschied, omdat 
uit een lIog onuitgegeven stuk yan 25 Juli 1300 1) blijkt, dat 
een zekere heel' VVn,I.EM VAN MOORDRl<:C II'l', die in verband met 
een regest van 1283 in het Oude R egister van Graaf FLOltENS 2) 

niet na het 3e kwart del' l3C eeuw kan hebben geleefd, een zekeren 
polder verkocht had, (lie wellicht (Ie geheele streek tusschen de 
Go ude en Cralingen doch in elk geval, zooals uit het stuk zelf 
volgt, den lateren Ketenscben polder omvatte. Ook vall elders weten 
wij trouwens, dat de IJssel reeds toen zijn tegenwoordigen loop 
moet hebben gehad, zoodat de dool' mij bedoelde perceelsscheidingen 
tei' weers,,; ijden van den IJssel nog yeel ouder moeten zijn. En wij 
zullen in den loop van ons onderzoek herhaaldelijk voorbeelden 
van het,,;elfde feit ontmoeten, W el zijn een aantal dijken, die dool' 
latere indijkingen overbodig geworden waren , reeds in de middel
ee uwen afgegl'aYen, maa l' dan lieten zij toch nog altijd hun sporen 
in de verkaveling achter, en over het algemeen kan men met z;eker
heid 3aJllIemen , dat J e groote trekken der verkaveling ten platten 
lande overal HUl de eerste ontginningen in den graf'elijken tijd 
dagteekenen . 

De twee algemeene opmerkingen, die ik woeven gemaakt heo 
voor een juist begrip van mij nonderwerp, zij n voor de deskun
digen niets nieuws. Maal' wèl is nieuw de derde opmerking, die 
ik meen vooraf te moetelI lIlaken en die tevens als het ware de 
de draad z;al zijlI, die door de geheele oesprekin g vall mijn onderwerp 
zal heenloopen, een del' stellingen, waarvan mij n geheele betoog 
het bewij s moet leveren, namelijk deze. Evenals de kerkelijke en de 
politieke indeelingen vaak sterk van elkander afweken, doordat zij, 

1) Archief van Schieland A 7 f', 22 voo (Bronnen v. d, G. v. R , IV nO
, 159). 

~) B. e. M. Rist. Gen, XXII 197 nO. 88. 
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hoewel oorspronkelijk gelijk geweest zi.inde, na hun eerste vaststelling 
elk haar eigen weg zijn gegaall, evenzoo is de waterstaatkundige 
indeeling op vele plaatsell sterk van (Ie politieke afgeweken ell even
eens haar eigen, afzonderlijken weg gegaan. Wel was het beken el , dat 
de heemraadschappen van Rijnland en Delfland een geheel anderen 
omvang hadden, reeds in de middeleeuwen, dan de gehjknamige baljuw
schappen ; wel wisten wij uit de voortreffel~jke en helaas onvoltooid 
gebleven Geschie(leni s mn het Hooghee mraadschap en de lagere 
Waterhesturen van DelftalHl nm Mr. A. A.J.METLINK(1847 j 50), 
dat in dat heemraadschap de waterstaatkundige en de politieke 
ambachten elkander volstrekt niet dekten ; doch het was tot dusverre 
onbekend, dat hetzelfde evcnccliS gold van Schieland illzijn geheel 
en van de ambachten in Rijnland en Schieland in het bijzonder. 
Dat is zoo waar , dat 1l0g Ilergens twijfel is geopperd aan de juist
heid der uitspraak van \V AGENAAR in den 'l'egellwoordigen Staat 
der Vereenigele Nederlalldell 1), dat Schieland "met deszelfs Hoog
Baljuwschap denzelfclell Rillg of Omtrek maakt als lllet deszelfs 
Hoogheemraadschap", en dat de laatste sc hr~j vcrs op dit gebied, 
MI'. A. S. DE BLHcoun:r 2) en A. A. BEEKl\lAN 3), de identiteit 
van de waterstaatkundige NI de politieke alllbachtell als eell vast
staand feit aalll1emell . Ik meen U echter te kunnen aantoon en , 
dat zoo wel bet eene als het andere onj uist is. Alleen een gedetail
leerd topogmphiscb ollderzoek kan uitw~jze n , in boeverre de ker
kelijke , politieke en waterstaatkulldige districten, die eenzelfden 
naam droegen, tevens ook hetzelfde gebied omvatten. 

Ik begin met het geheele gebieel vall mij 11 onderwerp, met 
Schieland. Er waren drieërlei soort vall districten , welke dien llaam 
droegen, het kerkelijke, het 'politieke ell het waterstaatkundige. 
Deze hebben niet slechts van dell nallVang af elk eell anderell om
vang gebad dan de twee alldere, doch ze zij II ook alle drie later 
iu omvang gewijzigd. 

Het kerkelij ke district , deeauuat of prov iSOl·ie geheeten , is, zooals 
ik elders heb aallgetoond 4), tusscben 12S0 en 1315 afgescheiden 
van het tocn vermoedelijk reeds een drietal eenweIl oude grootere 
decallaat Hollandia, later Zuuthollallclia geheeten, en wel in dier 

1) 1749, VII 3. 
2) De Ambachten in Rijnland, Del Hand en Schieland (1902); Ambacht en Gemeente 

de I'egeel'ing van een Hollandsch dorp (Kralingen) gedurende de 17°, 18c en 190 
eeuwen (1912). 

3) Het Dijk- en Waterschapsrecht voor 1795 (1905/7) i. v. Ambacht, Ambachts
bestuur enz. 

4) De Indeeling van het Bisdom Utrecht II 77. 
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voege, dat eronder werden gebracht alle parochies van dit decanaat 
benoorden de Merwede (d. i. de Nieuwe Maas) benevens - ver
llloedelijk om politieke redenen - de parochie IJsselmonde. Afge
û en van deze laatste, waarbij omstreeks 1467 nog de parochies 
Charlois en Rooll werden gevoegd, bestond het decanaat Schielandia 
daa rdoor uit drie groepen pamchies, waarvan de eerste gevormd 
werd door Vlaardingen en haar dochterkerken. Ketel, Ollderschie, 
Berkel en Schiedam, welke alle (behalve om een bi jzondere reden 
Schiedam) onder het patronaat der abdij van Egmont stonden, 
waarvan de tweede bestond uit de parochie Rotte, later Hildegaerts
berch genaamd, met haar dochterkerken Bleiswijc, Zevenhuzen , 
Cl'alingen en Rotterdam, die alle de St. Paulus-abd\i te Utrecht 
tot patroon hadden, terwijl de derde alleen bestolld uit de parochie 
Schoonrelo (later Delfshaven), welke aan den heer van Putten 1) 
behoorde. 

Deze omvang wijkt zeer sterk af van dien van het heemraadschap 
en het baljuwschap , zooals we deze uit de latere middeleeuwen 
kennen. De parochie Vlaardingen en het grootste deel van Ketel 
hebben nooit tot een vall beide behoord doch steeds tot het heem
raadschap en het baljuwschap van Deltiand , en evemnin de parochies 
bezuiden de Merwede 2), terwijl wij uit een bewaard gebleven stuk 
van 1290 3) weten, dat Berkel in dat jaar van het heemraadschap 
Sehieland , waartoe het te voren behoord had, naar dat van Delf
land is overgegaall. Aan de oostzijde daarentegen was juist het 
omgekeerde het geval. Daar strekten zich , althans in de latere 
middeleeu wen, het heemraadschap en het balj u wschap veel verder 
uit dan het decanaat, want er behoorden nog toe de drie parochies 
ten westen van dell IJssel, Capelle, N ieu werkere en Moordrecht, 
die kerkelijk steeds onder het decanaat Lake et Isla vaB Olldmullster 
hebben gestaan en blijkens het Oude Register van Graaf lhoRENs 
in 1283 politiek samen nog één ambacht Mool'dreeht vormden 4). 

n at groote verschil tusschen het decallaat eenel'zijds en het heem
raadsehap en het baljuwschap anderzijds was natuurlijk het gevolg 
hiervan, dat de laatste zich gl'ootendeels - niet geheel, woals later 
blijken zal - onafhankelijk van de bestaa,Hde kerkelijke indeeling 
moeten gevormd hebben. 

1) De tienden behoorden sinds 1355 aan de abdij van Egmond ( FRUIN, Verspr. 
Geschr. VI 59 noot 4). 

2) Met nitzondering van Charlois ten opzichte van het baljuwschap onder Philips den 
Goede (Bronnen v. d, G. v. R. I! 11 enz, ). 

3) VAN DEN BERGlI I! nO. 693. 
4) B. e, M. Hist. Gen. XXI! 197 nO. 88. 
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Geheel anders was de onderlinge verhouding tusschen de politieke 
en de waterstaatkundige districten, welke den naam Schieland 
droegen. Ik moet hier echter wederom een opmerking vooraf maken, 
die wellicht velen zal verwonderen, doch ,die ik onmiddellijk zal 
bewijzen en die ten deele de verklaring geeft van de verwarring 
en de onzekerheid , welke op dit punt nog bestaan , namelijk dat 
er niet één maal' twee of drie wa.terstaatkundige districten van 
verschillenden omvang waren, waaraan de naam Schieland werd 
toegekend. Het eene daarvan was het gebied, binnen Sr.hielands 
ringdijk begrepen, en dit was hetgeen men gewoonlijk onder den 
naam verstond en hetgeen daarom op alle kaarten als Schieland 
werd aangeduid . Maar een geheel anderen omvang had het water
of heemraadschap, terwijl deze twee namen strikt genomen wedel' 
verschillende heteekenissen hadden en twee streken van onderling 
verschillenden omvang aanduidden: het heemraadschap was eigenlijk 
het aan de rechtspmuk van het college der " hoge hiemraden" 
onderworpen gebied, terwijl het waterschap het gebied was, dat 
door de sluizen in Schielands zee- en IJsselrlijkell afwaterde. Doch 
gewoolllijk wenl dat onderscheid verwaarloosd en werden de twee 
llamen in de twee heteekenissen dooreen gebru ikt. vVij kennen 
den omvang van beide uit een aantal opgavell van de morgentalen 
der ambachten, waaruit ze bestonden, die in het rijke archief van 
het hoogheem raadsclmp zij n bewaard gebleven cn waarvan ik die,' 
welke va.n vóór de 17c eeuw dagteekcll ell , als b~ilage bij dit opstel 
zal voegen 1). Hij vergelijkillg daarva ll blijkt , <lat in het waterschap 
500 morgens meel' ,mrel l aangeslagen dan ill liet heemraadschap , 
welke bestonden uit het ambacht Zuid-Waddinxveen, dat dus wel 
bijdroeg in de lasten van het watel'schap , ollldat het binnen Schie
lands ringdijk was begrepelI en door ee ll sluis ill den lJsseldijk 
uitwaterde , doch niet ill die vall het heemraadschap , en dan ook 
alleen, voorzoovel' zij 11 uitwatering betrof, onder de jurisdictie 
der hoogheemraden van Schiela nd stond en overigelIs geheel 
onder die van Rijnlalld 2) . Een tijd lang is cr nog eell tweede 
verschil geweest tusschen het waterschap ell het heemraadschap , 
doordat de ambachten Alfen, Hazerswoude, Boscoopen N oord
Waddinxveen krachtens het reeds door mij vermelde privilege van 
1357 geruimen tijd deel hebbell uitgemaakt van het waterschap. 
Doch ze zijn nooit in den " ommeslach" hiervan begrepen geweest 

1) Zie Bijlage A, 
~) Sententie van com mi ssarissen van den Hoogen Raad van Holland van 5 November 

1663 (Archief van Schi eland L 71 ). 
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en hun uitwatering op den IJssel is later feitelijk vervallen 1). 

Afgezien van die twee verschilpunten waren het waterschap en 
het heemraadschap overigens gelijk. Doch ze verschilden beide in 
lIiet onbelangrijke mate van het gebied, dat door Schielands ringdijk 
omsloten was en meestal bedoeld werd, wanneer men van Schieland 
sprak. 'Vant behalve dit gebied waren zoowel in het waterschap 
als in het heemraadschap aalJgeslagell het oostelijk deel van het 
buiten dien ringdijk gelegen ambacht Zegwaert (de latere Binnen
wegsche polder beoosten den Rockeveenschen weg) en het geheele 
buiten dien ringdijk gelegell deel van de parochie en het ambacht 
OudeJ'schie tot de Oude Lede onder Aekersdijc toe. Zoo was althans 
de toestand in den aanvang der 17e eeuwen is hij gedurende het 
geheele t~idvak del' Republiek gebleven. Maal' uit een aantal stukkcn 
weten wij , dat die vroeger anders was geweest. 

Vooreerst is het oostelijk deel van Zegwael't eerst krachtens een 
overeenkomst van 2 JUlIi 1373 tusschen de buren van Zegwaert 
en de heemradelI vall Schieland tot het watel'- en heemraadschap 
Schieland toegetreden 2) en den 12 Augustus van hetzelfde jaar 
door hertog A "ELBH.ECH'l' uitdl'l1kkelijk onder de jurisdictie der heem
raden van Schieland gesteld 3) . Ten tweede volgt uit het feit, 
dat Zuicl-Waddinxveen alleen ten opzichte zijner uitwatering onder 
die j urisdictie ~tond en dat het Jloch iIl den omslag mB het heem
raadschap noch in de hoefslagen voor Schielands penninggeld was 
opgenomen, ua t het 11 iet va n den aau vang af tot het waterschap 
kan hebben behoord, al was dit blijkens het reeds vermelde charter 
vau 1357 reeds toen het geval. Immers toen kregen de vier am
bachten den last tot het maken van een kade langs de Gou we tot 
dc Dorrekenskade toe, waal' de greus lag tusschen Noord- en Zuid
Waddinxveen, waaruit volgt, dat die kade reeds destijds, zooals 
steeds het geval is gebleven, een deel van Schielands ringdijk uit
maakte. Doch in dit verband venlient het opmerking, dat de grens 
van het waterschap vóór de toetreding van ZlIid-Waddinxveen niet 
went gevormd dool' een kade lIlaal' door een wetering, de Piclede, 
d ie reeds tegcn het eind der 13e eeuw als de grens tusschen de 
am bachten Waddinxveen en Moordrecht vermeld wordt 4). In de 

1) Tegenw. St. VI 259. 
2) VAN MIERIS UI 278 (Origineel in het Archi ef van Schieland). Zegwaert verkreeg 

toen een watergang door de Oude Lede, de IJsselremecr en het ambacht van Nieuwer
kerc naar den IJssel, welke in 1386 werd vervangen door een watergang door de Rotte 
6n een eigen sluis te Rotterdam (VAN MIERIS III 437/9; Archief van Schieland A 7 
fO. 24). 

:l) VAN MI EllIS III 282, cf. 305 . 
. 1) DE FRDIERY nO. 309 p. 265; cf. VAN MIERI S n 266. 
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derde plaats weten wij uit het reeds verm elde charter van 1290 , 
dat het ambacht Roderijs (d. i. Berkel) tot dien tijd onder het 
heemraadschap van Schieland had gestaan. En ten vierde blijkt uit 
een stuk, dat ik eerst in een ander verband kan bespreken , dat 
de tegenwoordige 's Gravenlandsche polder ten noorden van Schie
dam in zekere opzichten een deel moet hebben uitgemaakt van 
het heemraadschap. 

' '''elke nu de oorspronkelijke olll\'ang vall het water- en heem
raadschap geweest is, kan eerst straks ter sprake komen. Vergelijken 
wij echter eerst de drie dool' mij genoemde waterstaatkundige 
districten, n1. het gebied binnen den ringdijk, het waterschap en 
het heemraadschap, met het eveneens Schieland geheeten politieke 
district, het balj u wschap . En dan blij kt dit tijdens de Hepubliek -
in lijnrechte tegenspraak met de mededeeling van vV AGENAAR in 
den Tegen woordigen Staat der Vel'eenigde N eclerlanden - ee n 
anderen omvang te hebben gehad dan alle drie de waterstaat
kundige districten. Want Znid-Wadclinxveell en het oostelijk deel 
vÇtn Zegwaert zijn steeds onder het baljuwschap van Rijnland blijvell 

. ressOl'teeren , hoewel ze beid e tot het waterschap en Zegwam-t daar
enboven tot het hee ll1l'îladschap Schieland behoordelI en Zuid
Waddinxveell ook nog billnell Schiclands ringdijk lag. Maar nog 
grooter was lI et \'erschil in het westen. Uit een nog onuitgegeven 
handschrift vall 1 G 2 0 , ge ti te ld " Register valide repartitie, ghele
gentheyt , illllCColllpsten ende lasten vande vyerentzestich houffven 
tot Ollderschie" , waarui t ik het voornaamste betreffende ons onder
werp als bijlage bij dit opstel zal voegen 1), weten wij, dat het 
politieke 1I111bacht van Olld erschie , waarmede het waterstaatkundige 
van tlenzelftl en naalll wel grootencleels Illaal' niet geheel samenviel, 
destijds geheel ollder het baljuwschap van DelftalHl ressorteerde 2), 
niettegenstaande het, woals we reeds zagen ell hiel' be,;estigd wordt, 
in zijn geheel in de morgentalen e ll de hoefslagen vall Schieland was 
aangeslagen en <laaren boven het binnen Schiclands ringd ijk gelegeIl 
deel ervan in all e opzichten ond er de heemraden van Schieland 
stond . Doch ook hiel' weten wij, dat die toestuud niet de oorspron
kelijke was. Wallt uit de dool' . llA:\lAKElt uitgegeven rekeningen 
van Bollaml blijkt, dat het alllbacht van Schie of Ouderschie in 
de eerste helft der 14e eeuw in z~in geheel tot het baljuwschap 
van Schieland behoorde Ö) . vVanneer het \'all Schieland naar Delf-

1) Zie Bijlage B. 
~) Cf. Tegenw. St. VI 258. 
8) Rekeningen van Holland I 33, 34, II 27 , 131 ; cf. FnuIN, Verspr. Geschr. VI 29 

noot 3. 



OVEu' DE OUDSTE GESCHIEDENI~ VA~ SCHIELAND. 

land is overgegaan, is onbekend en doet trouwens voor mijn betoog 
lIiet tel' zake; doch in het voorbijgaan kall ik wel het vermoeden 
uitspreken, dat die overgang in verband zal hebben gestaan met 
den aankoop del' ambachtsheerlijkheid van Ouderschie dool' de stad 
Delft van de heeren van Naeltwijc in 1492 1). Waarop ik echter 
speciaal de aandacht moet vestigen, is dit, dat het gerecht van 
Schie, dat toen nog geheel onder het baljuwschap aan Schieland 
stond, zich nog verder uitstrekte. In twee stukken nalllelijk van 
1320 en 1366 2) wordt uitdrukkelijk gezegd, dat de tegenwoordige 
Nieuwlandsche polder ten westen van Sehiedalll, aldaar genoemd 
"tN uwelant dat s Drussatenlant heet" (de oude naam, die in een 
aantal stukken voorkomt), hoewel gelegen "int oostamhacht van 
Delflant" en dus t.ot dit heemraadschap lJehoorende, desniettemin 
tevens gelegen was "ill dell gerechte van Schie." Hieruit volgt, 
dat ook al het andere land tusschell dat Dl'Ussatenlant en het latere 
ambacht van Ouderschie destijds tot het gerecht van Schie moet 
hebben behoord, nl. vooreerst het latere ambacht Hogenban, destijds 
heren GILLIS of heren OGIERS ambacht of Cralinger ambacht ge
noemd, en vervolgen:,; de latere 's Gravenlandsche polder, en dat 
dat geheele complex de:,;tijds tot het balj u wschap van Schieland 
behoorde. 

Het tot dusvelTe o·ezeade zal wel voldoende zij· n om een ieder /:) <::> 

te overtuigen, dat de ver:,;chillende districten, welke den naam 
Schieland droegen, :,;teeds olldel'ling in omvang verschild hebben 
en dat geen ervan gedurende de middeleen wen denzelfden om vang 
heeft behouden. Ik laat Jlll verder het decanaat en het baljuwschap 
l"U'3ten om mij te bepalen tot het water- of heemraadschap, als 
zijnde het oudste van het drietal. 

Dit was, zooals bekcnd is, verdeeld in ambachten. De lasten, 
die op het waterschap en het heemraadschap drukten, werden niet 
omgeslagen over dc eigenaars der daartoe behoorende gronden 
maar over de ambachten, waaruit het bestond, eJl wel in verhou
ding tot het aalltal 11l01'gmlS, waarvoor elk ambacht te boek stond, 
naar zijn "lllorgentalcn", waarna dan die omslag dool' de ambachts
besturen op de ingelandelI "Illorgen Illorgens gelijc" werd ver
haalcl. Vandaar dat, wanneer de belasting van eell ambacht in 
verhouding tot <lie der andere alllbachteJl Olll de ecne of andere 
reden moest worden vel'laagd, die verlagillg steeds geschiedde door 
het aantal morgells, waarvoor het te boek stond, te verminderen, 

1) Rtiksarch. te 's Gravellhage, Reg. Maximilianlls et Philippus, Cap. Noirthollant f". 63. 
:!) Ibidem, Reg. Liber iiij f". 97. 
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vall welk feit wij straks verschillende voorheelden zullen ontmoeten. 
Van de JI10rgental e ll del' <l1l1hachtcn van het watel'sehap nn zijn 

OIlS, zooal s ik gczeg(1 heb, een a<lntnl opgaven hewaard gebleven 1). 

Een aantal, want vooreerst. Ain de o1l1vang van het waterschap en die 
van het hee mraadschap , en dlls ook het bedrag der morgentalen , niet 
steeds hetzelfde gebleven , maar er hebben ook nog een paar wij
zigingen in den omslag plaats gehad en daarenboven is op een paal' 
punten de indeeling in ambachten gewijzigd. Een daarvan kan ik 
hiel' reeds aanstonds vermelden. Ze is het gevolg geweest van het 
graven der RotterdamsC'he Schievaart krachtens het privilege van 
1340 2), waardoor onder anderen het ambacht Blommersdijc in 
tweeën ,venl gesneden. Daarom is in de 15e of 16e eeuw West
blommersd~ic ervan afgescheiden en b~i het ambacht Cool gevoegd 3), 
waarop het reeds te voren uitwaterde. De andere wijzigingen kan 
ik echter eerst bi.j de bespreking der ambachten vermelden. 

Van de verschillende opga. ven del' morgentalen , die w~i bezitten, 
is ongetwijfeld de oudste de omstreeks 1420 in het deshetreffende 
handschrift 4) opgenomen lij st van de hoefslagen der ambachten 
voor Schielands penninggeld , ell ik ga daarom bij l1l~in bespreking 
der ambachten van die lijst uit. Voor de vel'gel~iking dier hoef
slagen met de werkelij ke grootte is het beste te gebruiken een 
opgave van het resultaat eener nieuwe opmeting van Schieland, 
in 1541 begonnen en in ] 545 voltooid 5). Daarvan is in het archief 
van het hoogheemraadschap het origineele handschrift van den land
meter JASPER ADRIAENSZOON onder den titel " H egister der Nieuwe 
Meetinghe" 6) bewaard gebleven, dat in die mate gedetailleerd is, 
dat wij daaruit een volledig kadaster. voor di e jaren zouden kunnen 
samenstellen voor allt deelen van het heemraadschap , die niet later 
uitgeveend en weder drooggemaakt zijn geworden. Doch het hand
schrift van den landmeter wijkt op tal van plaatsen in belangrijke 

1) Met de voornaamste wijziging, die de omslag heeft ondergaan, nl. dat de ambachten 
als eenheden grootendeel s - niet geheel - in de 16e eeuw door de nieuw gevormde 
polders zijn vervangen, laat ik mij niet in als liggende geheel buiten het bestek van 
mijn onderwerp, de Oudste Geschieden is van Schieland. 

2) VAN MIERlS II 640; Rotterd. Hi storiebI., Bijl. d. Kron . nO. 60. 
3) Zie Bijlage A kolom 2, 3 en 4. - De and ere wijzigingen, welke het graven der 

Rotterdamsche en Delfsche Schievaarten in de verdeeling der ambachten hadden moeten 
medebrengen, zijn als het ware gecorri geerd door de boven (noot 1) vermelde ge
deeltelijke vervanging van den omslag naar ambachten door dien naar polders. 

4) Arch. v. Schieland A 7 , "Privilegien 1356- 1574." 
5) Rilt verdient opmerking , dat in dezelfde jaren ook een nieuwe opmeting van 

Rijnland heeft plaats gehad; doch ik heb niet kunnen ontdekken, of er tnsschen di e 
twee opmetingen ook verband heeft bestaan, b.v. een lastge ving van de landsregeering. 

G) Arch. v. Schieland L 12. 
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mate af van de cijfers, die in het andere handschrift 1) als resultaat 
zijner opmetillg zijn opgeIlomen ; eell gevolg hiervan, dat de land
meter zeer vaak, 1':00 niet ill den regel, niet de waterstaatkundige 
ambachten doch hetz\i de politieke ambachtelI , hetzij de polders 
van zijn tijd als grondslag z\iner opmeting heeft gebruikt, waarom 
de hoogheemraden zij 11 cijfers op en kele punten hebben omgerekend 
naar den om\"ang der waterstaatkundige ambachten 2). 'rrouwens 
het deed ook weinig tel' zake, daar het zeel' twijfelachtig is, of de 
nieuwe meting van JASPER ADIUAENSZOON wel ooit tot een nienwen 
omslag del' morgentalen heeft geleid, "'ant deze waren blijkens 
het "Memoriaelbouck van 1 ÖOO" 3) toen nog op de oude meting 
gebaseerd gebleven. 

Vergelijken wij nu de hoefslagen van 1420 met de Nieuwe 
Meetinge, dan worden wij in de eerste plaats getroffen door het 
feit, dat een aantal ambachten in de hoefslagen voor een veel 

<... 

kleiner aantal morgens waren aangeslagen dan hun werkelijke grootte 
bedroeg, vervolgens, dat dit juist alle ambachten betrof, welke 
niet tevens tot het decanaat Schieland hehoorden, n1. de drie langs 
den Ijssel, Capelle, Niellwerkerc en Moordrecht, benevens de eerst 
later bij het waterschap gevoegde ambachten Zuid-Waddinxveen en 
Zegwaert, en ten derde dat er een bepaalde maatstaf bij dien 
lageren aanslag hlijkt te zijn toegepast. Immers het ambacht van 
Capelle werd in 1545 opgemeten op nagenoeg 1618 morgen, ter
wijl het voo!' en na slechts was aangeslagen voor 1110 morgen, 
d. i. voor ongeveer twee derden; het ten oosten daaraan grenzende 
ambacht Niellwerkel'C was werkelijk ongeveer 2170 morgen groot, 
doch in de hoefslagen slechts berekend op 1050 morgen, d. i . 
ongeveer voor de helft; en het weder ten oosten daarvan gelegen 
Moordrecht deelde in de hoefslagen slechts voor 840 morgen, d. i. 

1) Ibidem A 5, "Handvesten 1299-1563," fa. 57. 
2) Zulks is echter niet op alle punten geschied, want uit een vergelijking met de 

andere opgaven blijkt, dat voor Ouderschie, den Hogenban en Bokelsdijc ook in de 
opgave van hoogheemraden de polder-grondslag van den landmeter is behouden gebleven. 
Dat de opgave van het resultaat der "nijeuwe meetinghe van Jasper Adriaens zoon" 
in het handschrift A 5 inderdaad gebaseerd is geweest op het handschrift L 12, waarin 
de naam van den landmeter niet vermeld wordt , blijkt vooral hieruit, dat de totaal
cijfers van beide nagenoeg overeenstemmen. De som toch der in L 12 opgenoemde 
ambachten - het is onvoltooid gebleven, tiaar Zevenhusen en Zegwaert erin ont
breken - bedraagt 18.13!) morgen 185 roeden, terwijl de opgave in A 5, na aftrek 
van Zevenhusen en Zegwaert, een totaal aanwijst van 18.071 morgen 2112 hont, slechts 
een verschil opleverende van 64 morgen, welke het resultaat zijn van een aantal kleine 
correcties, door hoogheemraden in de berekening der afzonderlijke ambachten aangebracht. 

3) Arch. v. Schieland L 11. 



OrElt DJ~ OflJ)STE Gl!;SCHIEDENIS VAN SCHIELAND. 15 

voor ongeveer twee vijfden van de op Z237 morgen opgemeten 
werkelijke grootte. En de laatste verhouding van twee vijfden gold 
eveneens voor Zuid-W' addinx veen, dat voor 500 morgen was aan
geslagen, hoewel de werkelijke grootte volgens het kadaster 1 Z4 7 t 
morgen bedroeg 1), terwijl voor het Schielandsche deel van Zegwaert, 
dat voor 430 morgen te boek stond doch in werkelijkheid ruim 
860 morgen groot was, weder de verhouding van de helft gold. 
V ergel~ikt mell n t1 met die c~i fe l'S het feit, dat alle ambachten, 
wier grondgebied tevens tot het decanaat Schieland behoorde, in 
de ho,.efslagen ongeveer 2) voor hun werkelijke grootte wareh aan
geslagen, dan dringt zich aanstonds het vermoeden op, dat de 
eerstgenoemde, voor een kleiner aantal morgens gehoefslaagde 
ambachten niet tot het oorspronkelijke waterschap kunnen behoord 
hebben, doch er eerst later bij zijn gevoegd geworden krachtens 
overeen komsten, zooals ons dat met Zegwam-t van 1373 toevallig 
bewaard is gebleven. En dat verllloeden vindt van verschillende 
zijden zooveel bevestiging, dat het bijna zekerheid wordt. 

Vooreerst wu ik daarvoor willen wijzen op den naam Lant
scheiding, die bij mij n weten in Holland alleen gebruikt werd voor 
de kaden, zijdewinden of ommeloopen, welke de heemraadschappen 
omgaven. Tn den atlas vanFLORIS BAT.'I'HAZARS van 1609/ 15 droegen 
dan ook dien naam : 1°. de oostgrens van het heemraadschap Rijn
land - niet daar, waal' die grens in z~in tijd lag, maar - waar 
ze blijkbaar de hoefslagen het eerst moet hebben gelegen; Zo. de 
grens tusschen de hee mraadschappen Rijnland en Delftand , de be
kende Ovenzijdwinde, 3° de ringdijk Vèln Schieland van het ambacht 
Onderschie af tot Noord- Waddiuxveen toe Ö), enz. Daarom is b. v. de 
naam later ook gegevcn aan de kade , die het op Schieland uit
waterende ambacht Hazerswonde scheidue van het op Rijnland uit
waterend e ambacht Hoogeveell. En nu is het opmerkelijk, dat de 
oostgrens van hct ull1ba(:ht Zevcllhuzell tegen de ambachten Wad
dinxveen en Moordrecht in de 17e ee uw eveneellS nog Lantscheiding 
werd genoemd, hoewel di e dest~ids slechts een polderkade was, welke 
voor het waterschap ~chiclalld in zijn geheel geell beteekenis meer 
had. Ik geloof daarom, dat die naanl daar , evenals in Rijnland, 
alleen kan dagteekenen II it den tij cl, toen de a III bachten ten oosten van 
Zevenhuzen llOg geen deel nitmaakten vall het waterschap Schieland. 

1) VAN DER AA, Aardrijksk. W oord. XII 43 (1062 bunder 35 Y. r.). Voor de ambachten 
langs den IJssel zijn de opgaven van het kadaster niet te gebruiken, omdat daarin de 
bllitengronden begrepen zijn. 

2) De enkele afwijkingen zullen bij de bespreking der ambachten verklaard worden. 
J) Cf. VAN DEN BERGH Ir n°. 693. 
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In dezelfde richting wijst in de tweede plaats het feit, dat in 
het reeds (1001' mi.i vermelde stuk vall 1300 Keten onder Capelle, 
misschien met het geheele Innd ten oosten ervan tot de Gouwe 
toe, "polre" genoemd wordt, wallt uit dien naam volgt, dat het 
niet tot het oude land van Schieland behoorde. 

Maal' het voornaamste bewijs put ik uit het bekende, herhaal
delijk 1) en ook dool' ]:'lWIN 2) besproken charter van 1281 over het 
onderhoud van een deel vall Schielands zeedijk. Ik moet hier op 
dit stuk eenigszins nader ingaan, wowel omdat ik het in mijn 
verdere betoog nog noodig zal hebbell als omdat mijn opvatting op 
een paal' punten van die van FIWIN afwijkt. De inhoud ervan werd 
dOOF FRUIN aldus weergegeven: "Graaf .FLORIS herinnert in den 
aanhef dezer oorkonde, hoe hem te vorell dool' eenige geloofwaar
dige edelen en Ol1edelen was geklaagd, dat som lllige grondbezitters 
in zijn baljuwschap tusschen Schie en Goude niet i1l staat waren voor 
het onderhoud hunner dijken wo te zorgen, als het heil des lands het 
vereischte. Om dit kwaad te verhelpen had toell de graaf, in overleg 
met deskundigen, aan die klagers toegestaan, dat de ingezetenen del' 
ambachten, in deze streek gelegen, hun dijkwerk gezamenlijk en 
op gemeene kostell wllden verrichten, hoewel zij daartoe naar recht 
en gebruik geellsûns verplicht warel\. Maal' ook de:t.e beschikking, 
die nu enkele jaren was Ilageleefd, had ni et gehaat; integendeel , 
aan haal' scheen het te wijten, dat sedert de dijken waren door
gebroken en het land onder water was gezet. Een nieuwe verorde
ning was noodig gekeurd , en daarover had de graaf nu met de 
heemraden van de zeven ambachten, die bij de zaak niet betrokken 
warelI , en met zeer veel edelen geraad pleegd, en was tot het be
sluit gekomelI, om de gezamenlijke bedijking weel' op te heft'ell , 
en een ieder, als van ouds gebruikelij k was, met het onderhoud 
van zijn eigen dijk te belasten, onder voorwaarde evenwel, dat, in
dien de eigenaar van zulk een afzonderl~ik bedijkt land of polder, 
wegens de al te zware dijklasten zijn eigendom opgaf en verliet, de 
overige eigenaars van het ambacht die lasten, en dan natuurl~ik 

tevens dien eigendom, ovel'llemen en voor gemeenschappelijke reke
ning behouden zouden . Verder werd het intrekken of verleggen 
van den nieu wen dij k , wo dit noodig scheen, naar de plaats waar 
vroeger de oude lag, aari de ambachten en hun heemraden ve r
gund, met dien verstande natuurlijk , dat de buitengedijkte grond of 
uiterdijk dan wee l' naar oud recht aan de grafelijkheid zou vervallen." 

1) O. a. Mr. A. A. J. }If: II .INK, Over een charter van Graaf F loris V (1869). 
2) L. I. 23/4. 
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Deze omschrij villg nlll het chader dool' FIWIN sc b~illt mij on
berispelijk. Maal' wa.nneer hij even daarn a. zegt: " De geheele streek 
tot één watcrschap ollder hooghee lll rad en te vereen igen, wordt nog 
lliet geraden geacht", dan kan ik daarmede allecn illstenllnen , 
wanncer men den l!il.(ll'uk legt op (l en term hoogheemradell , wallt 
illderdaad is el' in hct stnk daar van geen stJrllkc, wel Vall heem
radell . Maal' ik kan niet tocgeven , dat Cl' geell waterschap zou zijn 
gevormd ; illtegend eel bi ij kt m.i . d uidel ij k , dat dit reeds te voren 
bestond, bestuurd door dc heelllradell del' a Hl bacIlten. InllllCrs het 
stuk zegt: " possunt etiam aggel'em pOlI ere et refi cere, pro ut ipsis 
videbitur hClll eradoru11l ('o llsilio ex pedire", waal'llit vo lgt, dat el' 
reeds een college vall hee lllradell hestond. 

En wel k was Tl II dat waterscha p ? 
Het stuk geeft den omvang erva n ann door J e politieke - 7iÏel 

de waterstaatkundige - amhachtell , de gel'echtell ervan , op te 
noemen. lIet waren: Zeve llhusen, Blees \"ij ck, Rotte, offi cium de Schic, 
officium domilli A LEWINI Dl<: H O D1m. l s r·~ " et dOlllini ARN](ST I DE VULVl':N 
(d.i. blijkcns het Oude Hegister vau Graaf l<'].oH RNs van nagcll oeg 
denzelfden tijd 1) het ambacht Roderij s of Bcrkcl, dat ill 1290 va n 
SchielallCl llflflr Delfiall(l overging), Bl'Oeck (d.i. llct latere Schiebroec), 
officium dom ini AEGIDII DE VOERSCOE'I'l'~N (d.i. eveneens blijkens het 
Oude Hegister nln Graaf FJ.üRENS hct ambacht vall R uhl'oCC ell Hotter
dall1 heoosten de Hotte 2)) en officilllll dictum Bokelsdijck . Vergel~jkt 

men nu den Olll\'flllg dezer acht politieke HmbachteJl met diell van 
ons waterschap , dan blij ken zij j \list dat deel ervan te om vat ten, 
dat ik op verschillende grondcn reeds als het oOl'spronkel~i ke water
sehap aangaf, met uitzonderilIg all een van de ambachten Matenes, 
Seoomelo en Cralingen. Waarom Matenes el! Scoonrelo el' gecll 
deel aan hadden, kan ik eerst st.raks uitleggen ; maal' het ontbre
ken van Cra lingen bewij st m.i., dat dit toen nog lIiet tot het water
schap behoorde en nog niet, zooals in de 1 6e e ~ latere eeu wen , 
op dc Rotte ui twaterde, doch nog evenals de oostelijk e arnbachtell 
ûjn eigen uitwa.te ring op de Mel'wecle had, hetgeen blijkells een 
aantal stukken in het oudste register va n het heemraadschap 3) nog 
in de 15e ee uw het geval was. 

Het gevonden resultaat vindt nog bevestiging in drie omstalldig
heden. Voo rec rst in het feit, dat de zeedijk tusschell de Schiesluis 
te Schiedam en Cr~linge n in het begin del' 15e eeuw nog onder
houden werd doo l', of, woals de mitldeleeuw schc term luid(le, ver-

1) 13. e. l\L Bi st. Gen. XX II 182/3. 
2) Ibidem 23 1. 
:3) Arch. v. Schielaml A 7. 

VCl'h . de l' KI,n. AI{nd. v. Weten,ch. (N.ieuwe Reeb) DI. XIV N°. 3. 2 
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hocfslaagd was tllsschen de ambachten van het oude waterschap, 
wllcler dat de ambacht ml langs dell Ijssel en lIelfs Cmlingen daar
lII ede iets te maken hadden 1). 

Vervolgens in het In . i. nog on bekende feit, dat de a III bachten 
vall het oorspronkelijke waterschap in de 15e eeuw nog twee groe
pen , de Westambachten ell ·de Oostambachten , vormden , die ieder 
hun eigen bestuur hadden, hun ambachtsbewaarders 2), en dat daar
van de Oostambachten alleen bestunden uit .Bleiswijc, Zevenhllzen, 
Zegwaert en een deel van Hotterban 3), zonder de ambachten langs 
den IJssel, zoodat die twee groepen nog moeten dagteekenen uit 
den t~id vóór dat de am bachten langs den IJssel bij het water
schap zijn gevoegd geworden. 

En ten slotte zie ik een bevestiging in de kerkelijke indeeling. 
Want het ûjn juist de tot het oude decanaat Hollandia behoorende 
parochies van het waterschap , die alleen voor hun volle aantal 
morgens in de hoefslagen waren aangeslngen. ~T aar nu die parochies 
alle aan de ahdijen va n St. Paulus en van Egmont behoorden en 
waar wij daRren boven weten, dat die van Egmont onder de parochie 
Ketel de Oost- en West- Abtspolders, in de 12e eeuw Malinc ge
heeten , bedijkt heeft 4), daal' pleit er m.i. alles voor om het oude 
lalld der bedoelde Schielandsche parochies - wèl te onderscheiden 
van de later aan de zuidzijue daaraan aa nged ijkte " polres" - voor 
één gemeenschappelijke hedijking dier tw ee abdijen te houden, 
welke de parochies Rotte, Bleiswijc en Zevenhuzen van St. Paullis 
en Schie (met de latere parochie. Roderij s) van Egmont omvatte. 

En nu is m.i. ook gemakkelijk de verklaring te vinden van het · 
feit, dat de oostelijke ambachten van het latere waterschap en Zeg
waert later in de hoefslagen voor een kleiner aantal morgens dan 
hun werkelijke grootte waren aangeslagen. IlIlmers de westelijke, 
die het oudste waterschap vorll1den, haddell niet alleen belang b~i 

Jell zeedijk en de oudste Lalltscheidillg maa r daarenboven hij de 
gemeenschappelij ke uitwateri1lg door de Hotte- en Schiesluizen, ter
wijl Cmlingen , Ca pelle, Nieuwerkerc, Moordrecht en Zuid-vVaddinx
veell zelf voor hun eigen uitwatering zorgden en dus alleen belang 
hadden bij het onderhoud vall de Merwede- en lJsseldijkell. Waar 
nu het onderhoud van den Cralingschen dijk steeds het allerzwaarste is 
geweest ell dat va ll den IJsseldijk natuurlijk van het westen naar het 

1) Zi e Bijlage C. 
2) Arch. v. Schielantl À 7 fO. 58 voo 
3) Ibidem f". 58. - Het verdient opmerking, dat Zeg wacrt, dat toen reeds zijn eerste 

watergang naar den IJssel vervangen had door de uitwateri ng op de Rotte, erbij was 
ge voegd, doch geen der ambachten langs den IJssel. 

4) VAN UEN B ERG II 1 Il° . 153, 204. 
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oosten voort<lnrend in zwaarte afnnm, daal' is het begrijpelijk, dat 
Cralingen voor zijn volle aantal morgens was aangeslagen en dat de 
aanslag voor Capelle op 2/3 , voor Nienwerkerc op 1/2 en voor Moor
lhecht eu Zuid-Waddinxveen op 2/5 verminderd was. Het arllbacht 
vall Zegwaert daarentegen wa5 omgekeerd alleen bet.rokken hij zijn 
uitwatering op de Rotte doch niet b\i Schielands zeedijk, daar het 
door de Lantscheiding van het oudste wnterschap was gescheiden, 
en stond dnnrom slechts \'001' 1 / 2 van zijn werkelijke grootte te boek. 

Heeft ons de lij st der hoefslageIl van 14,20 in de eerste plaats 
op het spoor gebracht van den omvang van het oorspronkelijke 
waterschap, niet minder bela.ngrijk is de tweede omstandigheid, 
die nit de lij st is af te leiden, nl. het verschil tllsschen de noor
delijke en de 7.uidelijke ambachten. Terwijl de anlba.chten Bleiswijc, 
Zevenhu7.en, Cralingen, Capelle, Nieuwerkerc, Moordrecht en Zuid
Waddinxveen geheel en Hotterban en Onderschie grootendeels over
eenstemden met de gelijkllamige politieke ambachten, ' zoo week 
bezuiden den oudsten 7.eedijk de waterstaatkulldige ' indeeling ill 
ambachten hijna geheel af van de politieke. Waar die oudste ~eedijk 
van Schielnnd gelegen heeft, is aan geen twijfel onderhevig, daar 
hij op de meeste plaatsen hetzij vroeger of thans nog den naam 
Oudendijk droeg of d'raagt, en is trouwens reeds grootendeels door 
FRUIN aangewezen 1). Vnn het oosten naar het westen liep hij langs 
de vooi'malige grens tllsschen de gemeenten Rotterdam en Hill e
gersbel'g, waar FLORIS BAL'l'HAZAltS nog den Oudcnclijc keilde, langs ' 
de Koot, den Klei weg tot de Rotterdarnsche Schie (waarnaar de 
Oudendijksche polder heet) en den Rotterdnmschell weg n&'Lr Ouder
schie 2). Re~uid en dien ~eedijk nu weken ni et slechts bij die alll
bachten , welke politiek ell wnterstaatkundig denzelfden naam droegen, 
de politieke ell de waterstaatkulldige grenzell ten deele van elkander 
af, maar, sterker, er waren zelfs waterstaatknndige ambachten, die 
nooit politieke ambachten geweest ~ijn . Zoo behoorde Berchpolre, 
dat wn,terstaatk llnd ig steeds zelfstandig is geweest, politiek tot het 
ambacht Hildegaertsberch of Rott~rban , hetgcell voor de latere eeuwen 
vaststaat door tal vim kaarten eu besr.heiJell en voor de vroegere, 
waarin deze ontbreken, is af te leiden uit (len naam Berchpolre, 
welke het tot een aan " den Rerch", (1. i. Hilclegaertsberch , behoo
renden polder stempelde, hoewel het voor het ambacht Schiebroec 

1) L. I. 31 noot 4 tweed e gedeelte. 
2) Op het laatste punt wijk ik af van FRUI~, omdat Cralingcr- of van der Lecke 

ambacht wat~rstaatkundig zelfstandig was, hoewel het tot het gerecht van Schi e be
hoorde , hetgeen alleen hieruit kan verldaanl worden, dat het een latere bedijking was. 

2* 
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lag e ll daarom !laar het gemeell c dijkrecht bierbijhad moeten ge
voegd zij 11. Eli zoo waren ook Blom mersd ij c en Cool zelfsta ndige 
waterstaatkundige ambachten , hocwel >'lij politiek in latere eeuwen 
met Bokel~llijc éé n amhaeht uitmaakten, dat eerst meestal Bokels
clij c doch later ge woonlijk Cool werd genoemd. En dat dit reeds 
in 128 1 het geval was, hebben wij uit het reed s besproken chartcr 
van dat jaar geziell , dnar ill het daarin genoemde officiulll dictum 
Bokelsclijck tevens B1ol11mersdijc en Cool llloeten begrepen zijn ge
weest, omdat deze anders el' afzollderlijk nanst genoemd hadden 
moeten zij n. 

Behalve de drie ge lloelllde waterslnatkumlige ambachten Bcrch
polre, Blolllmersdijc en Cool , welke wij uit de hoefslagen vall 1420 
kennen , had er daarenboven vroeger nog een vierd e bestaan, dat 
politick niet zelfstandig was en reeds vóór 14:20 opgeheven was 
geworden. Den 25 Mei 13 48 toch 'werd een overeenkomst 1) ge

sloten tusschen de stad Hotterdalll en de "gerneene buijren wijtten 
ambachten vanden Broeke, den Berchspolre ende van Bloemarsdike, 
die gelegen zijn op die west>'lijde vander vaert", waarbij de stad 
aan die buren vergunde om voortaan uit te wateren doór die vaart 
en de aan het einde daarvan gelegen sluis. Die overeenkomst was 
het noodzakelij ke gevolg van den aanleg van "ene opene vaert ende 
enen wech daerbi streckende van Rotterdamme tote in di e Schie" , 
waartoe de stad in 1340 de vergunning van den graaf gekocht 
had 2), want die weg 3) sneed de ten westen van de vaart gelegen 
buren af mn hun vroege re uitwatering op de Rottesluizen. Van 
die drie ambachtcn zijn OllS Berchpolre en Bloemarsdijc reeds be
kelld, maal' daal'llaast wordt llOg een derd e genoemd, Broec of 

1) V.\1' MI~IlI S 1I 750/ 1; cf. Brounen v. d. G. v. R. I V n°. 572/3, waal' het jaartal 
m. i. ten onrechte op ,, 1347?" worut gesteld. 

2) VAN MIEIlI S II 640 ; R otteru . Hist.-bl., Bijl. d. Kron. nO. 60. 
3) Deze weg moet oorspronkelijk langs de oostzijde der vaart hehben gelegen, blijkens: 

1°. "die hoei daer men doel' te Delf waert pleecht te varen ende arel' di e spoyP. vaert 
ley t binnen den Noo rtpoorthuse" (Rott. Ei st.-bl., Rijl. d. Kron. n°. 102 p. 160, aO. 1373), 
waaruit blijkt, dat de brug aan het ei ode der W estwagenstraa t destijd s niet OVH de 
vest naar de Westschiekarle, maar over de "spoye vaert" naar de Oostschiekade -
nat uurlijk wegens het hof van W eden a - lag. 2' . In verband daarmede Bilres heul 
("die hoeI ter Oudel'seijf\", ibidem p. 159) Lij de Schans onder Ouderschie, welke weder 
op den westoever der vaart voerde , en van waar de oud ste zeedijk (nu de R ûttenlamscll e 
weg) verder den weg naar Delft vormd e. Het deel der Schicvaart t usschen Bih'es beul 
en Olluerschie moet dan ook lang onbekaad zijn gebl even, en van daar dat in het 
charter van 1348 alleen de ambachten "vanden Broeke , den Berchspolre ende van 
Bloemarsdike" wordlln ge noemd, maar niet dat van Ouderschie (of zijn onderdeelen 
Oudend!jc en Zestien hove n). 3°. Het charte r zelf van 1348 , daa r alleen de li gging 
van den weg beoosten de vaart de uitwatering' "der gemeete bu y ren op di e westzijde 
yander vaert" doo,' die vaart verklaa rt. 



OYER DE OllJ>STE GBSCJIlEm;l'llS VAN SCHIELAND. 21 

uten Broec. Waaruit llit bestond, kan gecn oogenblik tw~ifela chtig 
zLJn, als men de kaart beziet. Imlllcrs de Schievaart sneed behalve 
stukken van Bloemarsdijc en Berchpolre ook nog den lateren Bli.idorp
sehen polder, welke te vorcn met het st llk "an den lateren Ouden
dijkschen pol (lel' bezuiden den oudsten zeed~ik (den Kleiweg) één 
geheel, één "polder", gevol'llld had , van de Hottesluizen af, en 
deze had zclfs mn all e drie hct meeste belallg bij de overeellkomst. 
Het ambacht Brocc of llten Broec kan daarom onmogel\ik iets 
anders zijn geweest dan die polder ; niet , zooals men wellicht geneigd 
zou zijn te meenen , het c1est ijd ::; evenee ns Broec genaaJllde 1) latere 
alllbacht Schiebroec, want dit had met de gr,heele zaak niets te 
nlU.kcn. 'l'rouwclls, bct feit, dat die pold er bez:uiden den oudsten 
zeedijk lag en dll s cen latere bedi.ikillg vormde , zou op zich zelf 
reeds bet vermoeden Vf-I.ll een afzonderlijk watersta.:'ttkundig ambacht 
wettigen, evenals de ten oosten en ten westen email grenzende 
Berchpolre en Cralingcr- of van dcr Leckc ambacht waterstaatkundig 
zelfstandig warcn. En nlL is het ook dllidelijk, hoe in de dool' 
lIAMAK ER uitgegeve n rekeningen va n Holland onder het Henego llwsclJe 
huis bij de herfstbede over 1344· JlIee r dan één ambacht Broec kl'ln 
voorkomelI : een daarvan en wel vermoedelijk " Broec l)hilips am
bacht" 2) moet bet a 111 bacil tuten Broec del' overeenkomst van 1348 
geweest zijn . Doch het is vóór 1420 opgehevell en , zooals uit de 
morgentalen bI ij kt , vereenigd met het am bacht Oudersàie, waartoe 
het politiek ook steeds behoord heeft ell is blij ven behooren. 

N IL we aid us een waterstaatkundig am bacht bezuiden den oud
sten zeedijk hebben lee ren kennelI , waarvan in ollze oudste lijst 
di er l'lll1baehten gecn melding \rol'dt gemaakt, meen ik in die rich
ting verder te kunnell gaan. Behalve het bij Ouderschie geannexeerde 
voormalige ambacht IIten Broec waren er bezuid en den oudsten zeedijk 
nog twee streken, die in 1420 geen afzoll(lcrlijke ambachten vormden. 
doeh een deel uitmaakten Vall (l e erachter gelegen ambachten van hct 

. oud e land. De cell c was de late re Kralingsche Voorpolder , die zoo wel 
water~taatkundig als politiek een onderdce l was van het ambacht 
CraJingen , de andere het eveneens in alle opzichten tot het ambacht 
llotteJ'ban of Hildegaertsbel'cb beboorende te)')'ein tusschen de am
bachten Rubroec en Herchpolre benoorden de voormalige grcns 
tussehen Hillegersherg en Blommersdijk , wnar blijkens den atlas 
van FLORIS TIAI.·!'HAZ ARS in het bcgin del' 17e eeuw nog een " Ouwen
dij c" genaamde kade lag. Van geen va n beide streken wordt ons 
ergens, zooals van uten Broec, met zooveel. woorden gezegd , dat 

1) HA lLI KEil , Rekeningen van Holland Il 27, 131, 142. 
2) Ibidem 142. 
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ze ooit afzo nderl ij ke amuachtell gevormd hebben. Maar 1111 de ver
gelijking va ll de overeenkomst van 1 348 met de hoefslHgen van 
142 0 ons de mogelijkheid geleerd heeft, dat el' vóór 1420 am
bachten geweest waren, di e toen met and erc vereenigd waren ge
worden , nu meen ik ook een spoor derzeJfue ve rhollding te kunu cn 
aa nwijzen voor ee n dier twee streken , den la teren Kmlin gscben 
Voorpolder. In ee n charter IHtIIl el ijk van 0 Juli 1207 over land
koop in Cralin gen 1) geeft de g raaf eerst ecu ze ker voorschrift daa r
ovcr voor het land "t llsschen H Ollingen ende Rllhbroec", d . i. den 
lateren Kmlin gschen Voorpolder , en daarna and ere voorschriften 
voor " tambocht van Cralingen", waaruit 111 . i. is af te leiden , dat · 
het la llel t usschen B onin gen en Rubroec dest ijds in zeker opzicht 
een afzond erl~ik geheel vormde, afgescbeiden van " tam bocht van 
Cralingen" . \Vaar wij nu lIit het verband van dit charter met een 
ander van 12D0 2) met zekerheid weten, dat dat land reeds toen 
politiek éé n geheel uitmaakte met het oud e ambacbt van Cralingen, 
en waa r de lee nreg isters der St. Pa nl us-abdij ons lee ren , dat de 
tienden van dat land , het eerst vermeld in 1 27 0 als de tiend en van 
het nieuwe land van Cralingen 3), steeds afzond erlijk werden beleend, 
daa r lig t cl. 111 . de gevolg trek kin g voor de hand , dat het dan des
tijds in wa terstaatkundig opzicht nog zelfstandig moet zijn geweest. 

Van het andere der twee beuoe lde terreineJl , n.Ldat tmscben 
de am uachten Rubroec en Berchpolre , is oaal'entegen van een zelf
staJlClig waterstaa tkundig ambacht nergens meel' eenig spoor te 
vinden. H et bcstond feitel ijk uit tw ee bedijkingen : het westelijke 
deel ervan ten westen va n den Bel'g weg, dat in den atlas vàn 
FLOItl S B ALTH AZARS nog den a fzonderlijken naa ll1 van de " Veertich 
morgen" dra agt , was slechts door ee n scbeidsloot , de 0118 uit een 
aalltal belee ningen van tiend en oer St. Panlu s-abd~ bekende " Lou
wersloot", gescheiden van het Hmbacht Bel'cbpolre en maakte zonder 
twijfel bierll1ede sam en éé n bedijking uit, terw~jl bet oostel\ike deel 
ervan , het land tllsschen den Bergweg en de laa n langs de oostzijde 
de l' begraafplaats , ee n a ndere latere bedij king moet hebben gevormd. 
Dat die IIU oor:spronkel~k hetzij één of t wee waterstaatkundi ge 
ambachten hebben gevol'llld , durf ik bij bet ontbreken van e lk 
spoor daarvan 1Iiet beweren , doch komt m~ wel waarschijnlijk voor , 
omdat het met alle and ere gronden bezniden den oudsten zeedijk 
het geval is geweest , en in elk geval is uit het niet voorkomen van 

1) VAN DEN B m GIl II nO. 1004. 
2) Rotterd. Bist.-bl. , Bijl. d. K n1 n. n°. 14. 
3) DE F RE MERY n°. 159. 
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die amhachten in de hoefslagen van 1420 geen bewijs meer daar
tegen is t.e putten. 

Tk kom nu tot het tw eede punt betreffende de ambachten bezuiden 
den oudsten zeedijk, 111. het verschil in begrenzing tll ssehen de 
gelijknamige waterstaatknndige en politieke ambachten. 

De bron voor de grenzen der politieke ambachten bestaat natuurlijk 
voomt in de kaarten der hee rlijkheden, welke ons van het midden 
der 16e

" eeuw af ten dienste staan, aangevuld door de verspreide 
aanteekeningen in oudere bronnen, welke leeren , dat, voorzoover 
is na te gaan, die grenzen Ilooit veranderd zijn. Dit was trouwens 
ook a priori te ve rwachten, want de politieke ambachten waren 
nagenoeg alle leen en en · vererfden steeds als één geheel óf werden 
als zoodanig opnieuw uitgegeven. De in het Algemeen Rijksarchief 
be\yaarde registers stell en ons in staat om van b\jna alle ambachten 
van den t~id va n gmaf FLORIS V af tot het eind del' Republiek 
toe de lij st del' leenheffers zonder leemten op te maken, en uit 
niets is af te leiden, voor welk arn bacht ook, dat zjjn grenzen in 
die vijf eeuwen zouden zijn gew ijzigd. 

Voor de grenzen der waterstaatk lllldige ambachten daarentegen 
bestaat onze eenige directe bron uit cl e grootte van hun aanslag in 
de lij st der hoefslagen van 14 20. Dit levert echter geen bezwaar 
op tegen de reconstructie dier grenzen, omdat de vergelijking van 
hun grootte met clie der politieke ambachten, met het reeds door 
111 ij vermelde Register der 'Nie uwe Meetinghe van 1 54. 1/ 5 en met de 
verkaveling ons overal tot die reconstructie volkomen in staat stelt. 
Wij moeten daarbij echter steeds twee omstandigheden in bet oog 
houden, die ik thans beide met een elIkei ,woord moet hespi'eken. 

De eene daanian is deze, dat cl e waterstaatkundige ambachten 
bez lliden den oudsten zeedijk, in tegenstelling met die in het oude 
land henoord en dien dijk, in den regel steed:,; moeten hebben be
staan uit één geiJeele bedijking, één "polre" , of wel uit een com
binatie van hed ijkingelI. In den regel, want daa rop hestaat één 11 it
zondering , die opmerking verdielit , omdat ze licht geeft omtrent 
het verband tusschen de politieke en de waterstaatkundige ambach
ten, n.l. het ambacht Berchpolre, Een blik op de kaart leert over
tuigend, dat dit, zooals ik reeds zeicle, één polder moet hebben 
gevormd met de ten oosten eraa n grenzende Veel'lich morgen van 
FI.OItTS BAL'l'HAZARS , samen aan de zuidzijde begrensd door den 
Bloemartsdij c, thans Bergweg en Walenburgerweg geheeten. Over
weegt men nu , dat de grens tusschen het ambacht Berchpolre ell 
de Vee rticb J1Iorgen, de Lou \Versloot, de in een rechte lijn door-
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getrokken verlellging vormde 1) van de grens tussrhen de ambach
ten Schiebroec en Hotterban in het oude land, dan is d.m. de 
gevolgtrekking onafwijsbAAr, dat die verdeeJillg van den polder in 
twee waterstaatkundig zelfstandige deel en het uitvloeisel moet ge
weest r.ijn van het. oude dijkrecht, dat de "utenlijc", d.i . de bniten 
of voor een dijk gelegen aanwas, in den regel toekwnm aan den 
eigenaar van het achter den dijk gelegen ambacht en dat dus die 
verdeeling moet dagteekenen \lit den tijd, toen die polder, welke 
uiterd ij keil va n twee politieke Hm bachten 0111 vatte, bedijkt werd. 
Wanneer en hoe nu het ambacllt Berchpolre kerkelijk en politiek 
onder I-Iildegaertsbel'ch is gekomen, is ons Jliet bekend doch doet 
ook niets tel' zake. 

De an(lere omstandigheid, waarlll ede wij steeds rekening moeten 
houden, bestaat hierin, dat de waterstaatkundige ambachten alle 
op twee na in de hoefslagen waren aangeslagen niet voor een zeker 
aantal morgell s, maar voor het aantal geheele of (beZIliden den oudsten 
zeedijk) halve hoeven - van waar de naam " hoefslag" - die er in het 
aantal morgens vnn het alnbacht begrepen waren. Daar nu een hoef 30 
1II0rgen groot was 2) en het aantal hoeven bij den aanslag bewijsbaar 
steeds naal' hene(len werd afgerond, kon h~j elk ambacht de aanslag 
tot 14 à 15 morgen toe minder bedragen dan de werkelijke grootte. 
Op dien regel van den aanslag bij geheele of halve hoeven bestonden 
echter in 14·20 twee Il itzonderingen, die hoogst belangrijk zij n, daar 
ze als ik wel zie het bew~is opleverCll van den tijd, waarin (l e hoef
slagen II10etell zijll vastgesteld. Imlllers ze werden gevormd dool' 
het ambacht Ruuroec, dat voor lIS morgen, en het ambacht van 
del' Leck, dat \'001' 223 morgen te boek stond, en voor deze af
wi.iking van den vermelden regel is m.i. slechts ééll verklaring moge
lijk : het waren lHunelijk de twee ambachten, voor welke binnen 
den zeed ij k de pooj·tgebiedell van H.ottercla m en Sehiec1a 111 lagen, 
en deze moeten IHl (l e verkrijging van het stadsrecht van den oo\'
sp\'onkelijken aanslag dier ambachten zijn afgetrokken geworden. 
Pat komt ook uit, want Rotterdam in zijn aanstonds aan te geven 
omvang tot aan de buitendijksloot was vrij juist 122 morgen groot, 
met de 11 S morgen van den aanslag van B..ubroec samen 24 0 
morgen, d. i. f) hoeven , uitmakende , terwijl het tot Schielalld 
behool'ende deel van het oude Schiedam, eveneens tot aan de 
buitendijksloot , ongeveer 32 morgen groot was, met de 223 vall 

1) Dit blijkt uit oe opgave van de perceelen, welke de Veertich morgen vormden, 
in het Register der Ni euwe l\feetinghe, in verband met de \·erk avelin g. 

2) Een hoef omvatte 30 morgen, een morgen 6 hont, ee n hont 100 roeoen. Ecn 
morgen was 85 1 ~),8 M~ groot. 
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het ambacht van del' Leek samen 8 1/ 2 hoef hedragende. ' Is deze 
opmerking jnist , dan volgt eruit, dat de hoefslagen moeten zijn 
vastgcsteld voor de stichting van Schiedam, d. i. voor 1 262 1) . Men 
verwondere 7.ich niet over een wo hoogen ondcrdorn del' h{)efslagen , 
want wij weten toevallig, dat ook de Betu we in het ze kwart del' 
13e eeuw op 1(lst van graaf 01"['0 II van Gelt'e " pcr mansos" , d. i. 
hij hoeven , werd opgemeten 2), en ik meen ook voor Rijnland ecn 
even ollde da.gteekening del' hoefslagen te mogen aannemen, waarop 
het mij echter te vel' zou voeren thans nad er in te gaa.n. 

Het eerRte ambacht, dat onze aandacht vraagt, is Ruhroec. Dit 
was in 14·20 aangeslagen voor 11 8 morgen en kan dus, met de 
14 morgen van de afronding naar benedeJl bij den aanslag naar 
halve hoeven , 11 8 à. 132 morgen groot geweest zijn . De vraag is 
n1l, \relk ge hi ed dat ambacht uitmaakte. De grenzen aan de noord
en oost7,ijden staan vast: ten oosten vorlllden de Vliet- en Slaakkaden 
dc grens tegen het ambacht Cralingen, en teil noorden een thans 
niet meel' bestaande doch op de ] 7e eenwsche kaarten van Sehie
land nog voorkomende Olldendijc lan gs de voormalige grens tussehen 
de gemeeJlten Rottenlall1 en I-lillegersberg en vervolgens de Prinsen
laan 3) langs de oost7,ijde der begraa fplaats de grens tegen bet am
hacht HotteJ'ban. Volgens de opmeting \'an 1545 was TI llbroec 
" mit Qllakel'llaeck", zooaJs er uitdlUkkelijk bi.i wordt gezegd, 14·7 
morgen 21/ 2 hont groot. Ql1akel'llaeck heette het land , dat in 'H b9 
door het ve rl eggen del' stadsyest van de La ll ge ViT aral1d e en de 
BoschJ aa n naar den Goudschen Singel 4) blliten de poolte wenl 
gesloten e ll 16 lliorgen 43/4. hont groot was. Trekt llIen deze af 
van de 147 ll lOrgen 2 1/ 2 hont , dan krij gt men voor Hllbl'Oec 
zonder Qllakel'llaeck 130 JlJorgen 43/ 4 110nt, welke dus vrij wel aan 
den aanslag van het ambncht op 11 8 Jllorgen kunnell beantwoorden 
en dan ook "óór de bij voeging van Quakel'llaeck het Hlllbacht moeten 
hebben uitgemHnkt. 

Doch het OOl'sjJ1'Oul elijl e ambacht Hubroec kUJln en ze niet ge
vormd hebben, 0111 deze redcl!. De landmeter JA SPER ADRJAENSZ. nam 
in 15 45 de Rotte aa n als de westelijke grens van het ambacllt., 
hetgeen politiek inderd an d het geva l WHS sedert den tijd VHn graaf 

1) Dr. K. HEEIUKGA , Beschrij\' in g van Schiedam I (1910) 2. 
2) SLOET n°. 646. 
:l) J.l\I. DIlOOGOlDlJii en Dl' . H. C. H. M OQU ETTE, Rotterdalllsc11e straatn amen (1910) 111. 
") Bronnen v. d G. v. R . II 255. De in 1489 verl aten vest was echter niet de eerst e 

na 13iO gemaakte, doch werd eerbt in 1426 aangelegd ter \'ervanging van de "oude 
vest" (ib. lil 53, 56 , 5i, 59 , 60 , 116, 118, 408 , 415, 426) , en er sch ijnt mij all e 
reden om aan te nemen, dat men in 1489 slechts tot di e "o ud e vest" is teruggeherd. 



26 OVER DE OUDSTE GESCHIEDENIS VAN SCHIELAND. 

FLORIS V , daal' wij uit diens Oude Register weten, dat de VOOH
SCHOTENS in 1283 onder anderen in leen hadden "dat ambochte 
van Ruuroke ende van Rotterdam ter hal ver Rotte" 1), t erwijl ook 
het ten westen daaraan grenzende ambacht der BOKELS erin gezegd 
wordt zich tot de h::tlve Rotte uit te strekken 2). Doch waterstaat
kundig kan de Rotte onmogelijk de grens van het ambacht geweest 
zijn. Nu is ons toevallig een aanteekening bewaard gebleven, dat 
heer Dmc BOKEL in het 1 ~ kwart der LJ,e eeuw van den abt 
van St. Paulus onder anderen in leen had de tienden van Blom
mersdij c en " die tiende "an Rubroec bewester Rotte" 3). Dit kan 
onmogelijk ee n verschrijving voor "beooster Rotte" zijn, want, 
inlli en we rkelijk de geheele tienden va n Rubl'Oec ten oosten van 
de Rotte hadden gelegen, zou çl.e bij voeging van " heooster Rotte" 
geen zin hebben gehad, tel"wij I daarenboven de BOKELS nooit iets 
ten oosten van de Rotte bezeten hebheIl. Die bijvoeging l eert dus, 
wat we waterstaatk unel ig ook verwachtten en wat strikt genomen 
ook is af te leiden u it de OIll schrij ving van het leen der VOOR
SC HOTEKS in 12 83 , omdat de bijvoeging der wQorden " ter halver 
Rotte" daarin anders overbodig en wnder beteekenis zou zijn ge
weest , dat een deel van het amuacht Rubroec in de 13e en 14€ 
eeuwen ten westen van de Rotte lag. En lIll we dit weten, kan 
de westelijke grens tegen het ambacht Blommel'sd\i c geen oogenblik 
meer twijfelachtig zijn: ze kan alleen de dijk van den polder Blom
rnersd ijc geweest zijn, die grootendeels tlHlns nog bestaat onder de 
namen Zwaanshals , Hofdijk en Kruiskade. Voegt men nu echter 
dit terrein bij de 130 morgen 4 3/ 4 hout der opmeting van 1 545 
zonde?" Quakernaeek, dan wordt het veel te groot om te kUllnell 
overeenkomelJ met- den aanslag op 11 8 morgen van 1420, zoodat 
er in 1545 grond b~i moet zij IJ opgemetell, die n iet i n de 001"

spl'onkelij ke hoefslagen begrepen was geweest. 
Welke g rond dat was, leert de kaart. H et leen der VOOltSCHO'l'l<~NS 

bestolld lIit " dat alllbochte Vfln H ubroke end e van Rotterdam ter 
hal vel' Hotte". Uit (Ie bij voeging der woord en "ter halver Hotte" 
weten wij thans, dat is af te leiden , dat de namen H ubroec en 
Rotterdam daal' in waterstaatkulldigen zin bedoeld waren. En dan 
volgt uit dien dubbelen naam, dat geen dier twee op zich zelf 
voldoende was voor de omschrijving van het geheele ambacht, 
m. a. w. dat we hier !liet met éé n maar met twee bedijkingen te 
doen hebben, Rubroec en Rotterdam. Is dit juist, dan leert weer 

1) B. e. M. Bist. Gen. XXII 231. 
2) Ibidem 209. 
3) Alg. Rijksareh., Cartul. v. Egmond van 1358 , gefoliëerd 1-119, fO. 77 vo. 
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de kaart, dat de dijk, welke die twee bedijkillgen scheidde, alleen 
kan bestaan hebben uit den tegenwoonligen Goudschen Rijweg, 
dool' JASP1<j[t AORfAENSZ. sGravenwech genoemd, en het westelijk 
verlellgde fbnrvan , dat blijkens de kaart van JACOB VAN DEYENTElt 1) 

nog in 15G2 bestonel. Het land ten zuiden van dien dijk moet 
dus tot den polder Rotterdam hebben behoord. Trekken we dit 
land af van het resultaat der opmeting in 1545 en voegen we er 
daarentegen aan de westzijde alles aan toe tot aan den Zwaanshals 
en dell I-Iofdijk met inbegrip VAIl de Rotte, dan krijgen we inder
daad precies de 118 morgen del' hoefslagen, En dit resultaat vindt 
!log van een onvenvachte zijde bevestiging, doonlat het politieke 
ambacht Rubroec, dat in de 14° en 15 C eeuwen door het geslacht 
DE COC iu leen werd gehouden, gezegd wordt zich uit te strekken 

. tot "GERRlT RERCHMANS wech" toe 2), welke, zooals van elders blijkt, 
juist dat westelijk verlengde van den Goudschen Rijweg was. De 
oorspronkelijke toestand is naar ik meen nog ten deele tot den 
huidigen dag bewaard gebleven, doordat het deel van het alllbacht 
bewesten de Rotte steeds vJietland is gebleven, d. i. met de Rotte 
gemeen' heeft gelegen. 

De polder Rotterdam, die oorspronkelijk, vóór de verheffing van 
Rotterdam tot stad, in de hoefslagen begrepen moet zij n geweest en 
daarna ten deele evenals Schiedam eruit werd ontslagen, omvatte 
dus het geheele terrein tllsschen den GoudscheIl Rijweg en "GERRI'!' 
B~IWHMANS wech" eenerûjds en de buitel1dijksloot van de Hoog
straat, ct. i. de Steigersgracht, anderzijds, en was, zooals ik reeds 
opmerkte, 122 morgen groot, met R ubroec samen S hoeven uit
makende. 

Maar die oorspronkelijke ver<leeling is in de 15e ecn w gewijzigd ge
worden. Ik deelde reeds mede, dat toen Westbloll1mersdijc van 
het ambacht Blommersdijc naar het ambacht Cool is overgegaan. 
Doch de wijziging heeft zich niet daartoe beperkt. Want, terwijl 
Cool én BlolTImersdije te voren ieder voor 6t hoef eu dus samen 
voor 13 hoeven waren aangeslngen, bedroeg de aanslag van Cool 
met Westblollllllersdijc !)~- hoef en die van het overschot vnn Blom
mersd ijc 4 hoeven, samen 13-} hoef, zood at de gellleenschappelijke 
aanslag del' twee ambachten t hoef grooter was geworden. Waar 
n u alle omringende ambachten, Rotterban , Berchpolre, Ouclerschie, 
Bokelsclijc en SchoonderIo , op hetzelfde aantal hoeven gebleven 
waren, is het onmogelijk clie verrneenlering van den aallslag van 

1) Bronnen v. d. G. v. R. , Porter. met Plattell:rondrn. 
2) Ibidem IV nO. 142,1,. 
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Cool en Blommersdij c met t hoef elders te vinden dan in het 
terrein tlls:schen den Zwaanshals en de Rotte, in het " Rubl'oec 
bewester Rotte" van heer DIRC BOKEL, wat ook uitkomt, daal' 
005t-B1om\l1el'sd~ic alleen ?liet dat terrein 4 hoeven groot was. Bij 
de w~illiging van den aanslag in de 15e eeuw moet dus Hubroec 
bewester Rotte b~i het ambacht Blommersd~jc ûjn gevoegd. Doch, 
daal' het ambacht Rubroec zelf op 11 8 morgen bleef staan, moet 
in compensa.tie van het land ten westen van de Rotte de grond 
van het voo rmalige nmbacht Rotterdam tllsschen den Gouclschen 
Rijweg ell dc Lange Warande bij het umbncht Rubroec gevoegd 
zijn geworden, hetgeen ook bevestigd wordt dool' (le berekening 
van hct resultnnt (l el' niell we meting in 1545 van Rubroec " mit 
Qllakcrnaeck" op 147 -} morgen , want QlIakernaeck kon daarin 
niet begrepen worden, indien niet de grond ten noorden daarvan 
reeds te voren tot R ubroec behoord had . 

Ook den ouderdom der bedijking van Rotterdam kunnen wij 
eenigermate schatten. ] n het bescheid van 129 0 vinden wij de7.e 
merkwaa.nlige aanteekenillg : "voirt van den dijc, daer GJZEBRECH'L' 
BOKI': LS stalhuys up staet , alom in Ruhroec ende Ruhroec dore, 
l\O vin(len wi, datten mijn vrouwe van Heynegouwen vercofte ende 
datten die ludc uetaelden" 1). Die verkochte dijk kali kwal~ik ecn 
andere geweest zijn dan de zooeven genoemde zuidelijke oijk van 
H llbroec, nl. sGraven wech , GEBRI'I' BEUCHi\1ANS wech en het verlengde 
van (lezen bewesten de Hotte, waal' "GlzlmlmCH'L' BOKELS stalhuys" 
- immers de BOK ELS hebben nooit iets ten oosten (lel' Hotte be
'l.cten - moet gestaan hebben . ,,1\1 ijn vrouwe van lIeynegoll wen" 
is natuurlijk <1 c in 1284 overleden vel' ALErT, di e kort voor 126Z, 
toen lIij nog voogdcs mll Holland was, ook den nieuwen dam in 
(l e Schie had gelcgd en NieuwelldHIll had gesticht 2). Zij moet dus 
vóór de VOOltSCHO'l'ENS ook ambachtsvrouwe vnn Rubroec geweest 
lI~in en kon den dijk hiervan alleen verkoopen na de beo ijking van 
H otterclam, wel ke d liS in elk gcvn 1 voor 1284 moet heuben plaats 
gehad. Maar ik mecn nog eell vroegeren dattlln te kunnen aan
w i.izen. Bovcn 0) vcrmeldde ik ree(l s, dat in 1270 de tienden van 
het nien we lanel van Cralingell, d.i. de latere Voorpolder , worden 
genoen Hl. Nu wil het mij om topographische redell en voorkomen, 
dat die polder tegel ij k Ill et Hotteroam moet zijn heo ijk t geworden, 
want oe dijk van beide was en is een aaneensluitende lijn [net 
slechts een fl an we bocht in het westen van den VOOl·polder. Ik 

1) DE FHDIERV IJo. 309 sub 13. 
2) Dl'. K. HEER!:'iGA, l3eschrij vin g van Schi edam I (1910) 2. 
3) Pag. 22. 
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IIIeen daarom de hedijking van Hotterrlalll eenige jarell voor 1270 
te mogen stellen, en , wanneer men dali let op de volkomen ana
loge werkzaamheid van vel' A LEY'L' aan dell mond der Sehic, meen 
ik , dat de gissing - maar !llee!' is het ook niet - volkolllen ge
wettigd is, dat eveneens aan haal' alsambachtsv!'ollw van Rubroec 
de bedi.iking vall Rotterdal1l is te oankell. 

H ubroec grensde ten noord westen aan de reeds boven 1) besp ro
ken , tot het a lil bacht Rotterban behoorellde bedij king tusschen de 
laan ten oosten del' begrnafplau ts «Ie Prinsenlaan) en den Berg
weg, waarvan de dijk ten oosten vau de llotte gevormd wenl" door 
die laan en ten westen van de Rotte door den nog hij FLOR1S B.u,
'l'HAZAHS voorkomenden Oll(l end~i c lang3 de voormalige grens tus
schen de gemeenten Hotterdam en Hillegersherg. Die d ijk sloot 
dus <Ie Rotte af en daarin moet bij het huis te Crooswijc een sluis 
in de Hotte hebben gelegen vóó rdat H ubroec bedijkt werd. 1 k ge
loof daarom aan de juistheid H111 het helicht, voorkomende in de 
overigens tal van historische olllllogelij kheden bevattende Beschrij
vinge der Stad Rotterdam em:. van GEHIU'l' VAN SPAAN 2): " oe dor
pels van deze sluizen hebben niet lang geleden nog tussen Kroos
wijk en 't Swaanshals in de Hotte gelegen; l1laar VERDOES heeft 
z' er van daan gehaald, en de dorpels van %ijll huis af gelllaakt;" 
welk bericht de doOl" mij gegeven voorstelling bevestigt. 

'r en westen dier beoijking lagen de Veertich 11l0rgen vall FWHlS 
BALTHAZABS, eveneens politiek en waterstaatkundig tot het ambaeht 
Rottel'han behoorende, doch met het ten westen eraan grenzende 
ambacht Bet·chpolre één bedijking uitmakende, welke, zooals de kaart 
leert , aan de 7.00e\'en besproken hed ijking moet zij n voorafgegaan. De 
seheidsloot tusschen de Veertieh morgen en Berchpolre werd wel
iswaar (loor FLOms BALTHAZARS ruw en krom gcteekend, doeh dat 
die in werkelijkheid de rechte sloot was, welke van het zuidpunt 
der Vliet (de grens tusschen de ambachten Schiehroee en Hotter
ban ten noorden . van den oudsten zeedijk) naar den Bergweg liep, 
blijkt uit het Register der Nieuwe Meetillgbe, waH de twee tot 
H.otterban behoorende weeren , " dat ouer die Kleijweeh ellde streckt 
langens dat scheit van Benic polder ende dell Berric wech toet 
dat seheit \'all Blunnners dijek" 3), ter grootte van 43 morgen 1 G6 
roeden worden opgegevell, hetgeen precies op die sloot als "dat 
scheit van Berrie )Jolder" wijst. 

1) Zi e pag. 22. 
2) lJi tg . 1698 p. 193; cf. Bronnen v. d. G. v. R. II In1. p. 1I. 
3) F ' . 49 voo 
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Die scheidsloot i$ientiticeerde ik boven 1) met de uit een aantal 
beleeningen van tienden del' St. Paulus-abdij bekende Louwersloot, 
en eigenlijk ben ik daarvan nog het bewijs schuldig. Die tienden 
werden meestal omschreven als gelegen "tusschen Scherpéndrecht 
ende LOllwersloot inde parochie van Hildegaertsberge." Dat Scher
pen(lrecht :lelf wordt nooit ergens anders vermeld, maar we kunnen 
de ligging ervan precies afleiden uit de ligging van twee kaden, 
die beide ernaar genoemd waren: benoorden den Kleiweg de oost
kade van den lateren Oudelldijkschen polder en bezuiden den 
Kleiweg de kade die Berchpolre en uten Broec (en daardoor nog 
in de vorige eeuw de gemeenten Hillegersberg en Overschie) scheidde 
en die sedert ] 904 otficiëel weder als van ouds Scherpendrechtsche 
kade heet 2). - De ligging nu van die twee kaden, welke beide dien 
naam droegen, bewijst; dat Scherpendrecht zelf alleen kan gelegen 
hebben benoorden den Kleiweg tusschen die twee kaden; zoodat 
de westgrens der bedoelde tiendelI der parochie Hildegaertsberch 
niets anders dan de widelijkste dier twee kaden kan geweest zijn 
en die tienden :lelf dus alleen de tot de parochie Hildegaertsberch 
behoorende Berchpolre. 

De waterstaatkundige grens van de bedijking Herchpolre en 
Veertich morgen was natuUl'lijk de Bloemaertsdijc, thans Bergweg 
ell ~Talenhul'gerweg geheeten, maar de politieke tllsschcn de am
bachten Bokelsdijc (waartoe Rlommersdijc behoorde) en Hildegaerts
berch was de sloot, die ten noordwesten van den Bergweg cn 
\Valellbnrgerweg nog in de vorige eeuw de gemeenten Hillegers
berg en -Rotterdalll scheidde. Van daal' dat de landmeter JASPER 

ADltJAENSZ. in 1541/5, hler zooals zoo vaak van de politieke ill
deelillg uitgaande, de strook tusschen die sloot en dCII dijk tot 
Blolllmersdijc rekende en daardoor eenerzijds Blommersdijc berekende 
op 135 morgen 364 roeden 3), hoewel het voor en na slechts voor 
120 morgen was aangeslagen, en anderzijds Berchpolre op 195 
Jllorgell 583 roeden 4), d. i. ruim 13 morgen millder dan den aall
slag in de hoefslagen. 

Daarentegen verdiellt het 0plllerking, dat hij de znidwestelijke 
pUilt ten zuidelI der l-totterdamsche Schievl'lart ("noch een hnck 
lants legende ou el' die Rottel'dumsche wech all Boekelsdijck 5) ende 
Hn Brijdoel']l ende is groet dortien (nmrgen) mijn zes ende viertic 

1) Pag. 28. 
2) Rotterd. Straatnamen 125. 
3) P. 7!). 
4) P. 81. 
5) H ier weder in politieken ûn bedoeld. 
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men 1)") nog uitdi'ukkelijk tot Berchpolrc rekende, zood at dit niet 
woa!s Westblomll1ersdijc h~i het ambacht Cool was gevoegd, hoewel 
het reed s lang hiermede d e~elfde uitwaterin g had. 

Ten z;uiden gt'ensde aan tBloclallt , de VeertÏ<:h ll10rgen en Berch
polre !tet ambacht Blommers(l~jc, dat reeds grootelldeels bij Rnbroec 
en Bercltpolre is besproken. De waterstaat,kundige grens ervan wn s 
tegen de ~t11l bachtcn Ru brocc, Hotterdam cn tRodezant (waa rover 
aanstonds) de dij k , d ie onder de namen Zwaanshals, H ofd ijk cn 
Krulskade thans nog grootendeels bestaat, en welks binnend\iksloot 
in de eerste helft der 1ge eeu w in Oost-Blommersclijk 1I0g geheel 
aanwezig was 2); in het westen tegen het ambacht uten Broec (later 
den Blijdorpschen polder) de weg, die in de 1 ~e ecu w de grens 
tnsschen de ge meentcn Overschie en Rotterdam vOrIndc en in de 
eerste helft daarvan nog Beugelsd ijksche weg heette 3): en tegen 
het ambacht Bokelsdijc de niet in het verlengde van dien weg 
doch een GO meter westelijker gelegen kade, die thans cle Coolsclie 
straat heet. De politieke grens daarentegen - B10mmersclijc was 
politiek een onderdeel van het ambacht Hokelsdijc, later meestal 
Cool genoemd - lag voor een goed deel elders. Aan de noord
wesbjde was het, 'Woals bij Berchpolre werd gezegd, de sloot, 
die tot de 19C eeuw de grens vormde tnsschen de ambachten 
Hillegersberg en Bokelsdijk. Evenzoo was het in het westen niet 
de kade , die de waterstaatkundige grens uitmaakte, nlaar ecn op 
ee n GO meter ten westen daarvan gelegen sloot, die aan de noord
z;ijd e in het verlengde lag van de grens tusschen Berchpolre en 
uten Broec en aan de zlIidzijde in het verlengde van de woeven 
gcnoemde Coolsche straat 4). En naar het oosten was het, zooals 
bij Rnbroec werd uitee ngezet, niet de Hofdijk en het Zwaanshals, 
maar de Rotte. Zeer werkwaarclig is het nu, dat de kerkelijke 
grens del" pal"Ochie Hildegaertsberch, waartoe Berchpolre, Blollllllers
dij c en tRodezant behoorden, aan de oostzij(l e, tegen de parochie 
Rotterdam, blijkens de boven vermelde aanteekening over de tienden 
van Rnbrocc hewester Rott.e, overeenstemde met de waterstaat
kundige grens, doch aan de westzijde , tegen de parochie Overschie, 
daarentegen met de politieke grens, blijkens een kaart der Over
schiesche tienden yan 1700/ 3 van N. en J. Kn. UIKlUS 5). De oor-

1) FO. 8L 
2) Kaart van L. F. T EMMlNC!; van 1839 in :Bronnen v. d. G. v. R" Portefeuill e met 

plattegronden . 
3) Ibidem. 
4) Kaart van JAN J'\ N~Z. STA)IPIOE~ van 1628 (Rotterd . Gem. arch.). 
!i) Copie van C. Koor. in 18 15 ( Rotterd. Gem. arch.). 
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~aak van dit verschil zal wel hierin liggell, d;tt Hildegaertsberch 
aan de St. Paultis-abdij behool'lle, terwijl Oversehie onder de abdij 
van EglllOnt sto lld, en dat de grells t.nsschen de beide parochies 
daarolll in de niellwe bedijkingen bezuiden den oudsten zeed~ik 

een recht doorloopcnde I ij n vormde. 
Het RodeZHllt. Dit wordt het eerst verlIl eId in eell stuk vau 

S Mei 135S 1), waarb~i de vrijheid en het poortrecht van Rotter
dam met ee n deel enall 2) werden vergroot; doch later wordt het 
bij de verlij en der heerlijkheid Bokelsdijc naast de ambachten 
Bokelsdijc en Blollllller:;;dijc als een der am bachten gelloemd, waaruit 
die heerlijkheid bestond 3) . Welke was de omvang erVall? Om dit 
vast te stellen, moeten wij ons in de oudste geschiedellis van Hot
terdam begeven . 

Het ambacht Rotterdam , dat, woals we gezien hehben, alleen 
in waterstaatkllndigen zin een ambacht kon heeten, was in 1283 
verdeeld tussche.n twee heet'en, "llfler OY'l'GlER tseren GILIS sone 
\' AN VORSCO'l'Ei'i" en " har G ISEBlmC ~l'r BOKEL" , wier leenen gescheiden 
waren door de Rotte 5). Het leen der VOOH SCHOTEN S, dat iu 12,U5/ G 
aan " Oll'l'UlElt heren OUTGIERS filins" behoorde 6), was in 12UU -
om welke reden , is OIlS onhekend - aan de grafelijkheid vervallen, 
daar het toen \'an den graaf poortrecht kreeg 7). De handvest hier
\'all moet echter kort daarop (na dell moord van WOLFEH.'l' VAN 
BORSJo:T,EN ?) weder ingetrokken zijn 8), wflnt dnnrna villuell wij het 

1) VAK MI EnlS III 45j Rotterd. Rist.·bl., BUL d Kron . n°. 87. 
2) N iet met h et geheele Rotlezant, zooals Fn ulN (bl.41, 73) meende , wantde vergrootÏJ)g 

st rekte zich slecht s uit: "also verre als si (die goede lude van Rotterdam) des ouer
t1raghen siin met heren ·WII.I.E)! (vander IVateringh en) ende siinre vrouwen (JANKE van 
T ey linghen)." Non obstat., dat in cen charter van l:!9 December 1420 (Bronncn v. d. G. 
v. R. IV n°. 2056) JA COIl BUEI(E LL verlijd wordt met het ambacht van den Rlliden 
Zande met toebehooren, gelegen binnen de stad Rotterdam , want dit en het voorafgaande 
charter zijn buitengewoon slordig geredigeerd, tiaar er o.a. het ambacllt van Cool in 
ontbreekt, dat zonder den minsten twijfel voor en na tot de heerlijkheid behoord e. Die 
woorden "gcleg"n binnen de stad Rotterdam" moeten dus verstaan worden als" voor
zoo ,er het gelegen is binnen de stad Rotterdam. " 

3) Bronnen v. d. G. v. R . IV n°. 906, 1329, 2056 enz. 
4) Waar FRUIN (1.1. 31 noot 2) zegt: "Roodezand was geen ambacht, maar een deel 

van Rokels-ambacht" , h eeft bij daarbij de polit.ieke ambachten op het oog. 
,,) Cf. FRUIN 1.1. 12 noot 3. Op een kaart van JA:>! JA KSZ . POTTER van 1566/7 ( Bronnen 

v. d, G. v. R. , Portef. met plattegronden) wordt de Slikvaalt Je Oude Rotte genoemd 
volgens het getuigenis van twee oude visschersj doch dit is in strijd met alle oudere 
stukken betreffend e den loop der Rotte in de stad en te meer \'erdacLt, omdat de kaart 
moest dienen in een proces over de vi ssch erij in de Rotte. 

0) DE FH EIIEHY nO. 309 sub 11. 
7) VAN DEK BEne: 11 nO. 1059/ 60; cf. FllUlN 1.1. 65. 
S) FH UIN 1.1. 67. 



OVER DE OUDSTE GESCHIEDENIS VAN SCH fELAND. 33 

voormalige lee n der VOORSCHOTE~S 1) weder voortdurend vermeld 
als sgraven ambacht van Rotterdam. Het verkreeg een n!euwe hnnd
vest in 1328 2), die wel niet uitdl'llkkelijk ,'an een nieuwe ver
leelling van het poortrecht spreekt, doch t.och als zoodanig schijllt 
te moeten worden opgevat, omdat in eèn stuk vnn 24 December 
1339 sprake is van de Nyepoorte (de Oppert) 3) , Trouwens "onse 
ghemcne porters van Hotterdamme" - die dus reeds porte l'S 
waren - kregen den 7 Juni 1340 een andere hanuvest 4), die 
lil! echter voor het geheele alllbncht Rotterdnm, ook het deel der 
EOKELS, gold, Wallt heer DIlW BOKEL, de kl eillzooll vnn heel' 
GISlmln:cwr van 1283, had in 13 27 voor zijn dochter AGNLESE 
het erfrecht in zijn leenen gekregen, "ulltghenomen dat aIn bncht 
van Rotterdamllle ende al tgoed dat hi van ons houd ende binnen 
den ambachte van Hottenlalllme voirscreven ghelcghen es, ende den 
waert voir Rotterdal1lme 5) enue alsulc verual ende scoenesse als den 
ambachte van Rottenlaml11e toe hehoirt" 6); en de;"e hepnling was 
bij den doo(l van heel' DlRc in 1334, of 5 7) in werking ge
treden 8), waardoor vall toen af het geheele waterstaatkundige 
ambacht Rotterdam weder aan den granf behoorde. 

Dit ambacht nu gl'ClI sde aan de westz\ide aan het Hod ez~lJlt, dat 
een deel hleef uitnmken 9) der heerlijkheid Boke l sd~i c, het "officium 
dictull1 Hokelsdij ck" van het charter van ]2 81. De grens wns de 
thans nog RoodezHnd gcnoel11(lc straat 10) en de rechte voortzetting 
dam'van naar het noorden tot den dijk van den polder Blommers
dijc (vóór het graven der stadsyesten ell del' Schievaflrt) ter plaatse 
vall het tegellwoo\'(lige Dclftschepoortplein, hetgeen volgt uit de 

I) Ibidem 70. 
2) Rotterd. Hist.-bl. Bijl. d. Kron. n°. 41. 
3) Bronnen v, d. G. \', R, IV nO. 493. Dit stuk was FIWIN nog onbekend; doch hij 

was reeds (1.1. 12 nont 3) tot dezelfd e slotsom gekom~n op gronti van een ander stuk, 
waarin de Nieuwpoort vermeld wordt, en dat in de Rott. Hi st .-bl. (K ron. v. Roft . 54) 
op 3 Januari 133G gedateerd was, hoewel h et indenlaad "an 22 F ebruari 1386 dag
teekende ( Bronnen v. d . G, \'. R. IV . nO. 10fl9). 

1) Rott. Hist.-bl. Bijl d. Kron. nO. 59 j cf. FIl UIN l.I. 72. 
5) Het latere \Vestn ieuwland. Deze a fzond erlijke vermeld ing van d~n "wae lt"' (d. i. 

de plaat) boJ vestigt nog eens, dat de naam R otterdam destijds alleen de bedijking be
teek ende. 

G) RotterJ. Hi st.-bl., Bijl. d. Kron, n°. 39. 
7) FIlUIN i.1. 71 /2. 
S) FIl UIN betwijfelde dit (1.1. 12 noot 3) m, i. t en onrechte, doordat bij de water staat

kundige ambachten Rotterdam en Rodezant niet uiteenhi eld . 
9) Cf. FIl UIN, Het Oudste Keurboek van Rotterdam in V erspr, Geschr, VI 87. 
JO) FRUIN (l.1. 41) hielJ de vVestewagenstraat voor (ie g rens - op welken grolld 

blijkt niet - doch m. i. teil onrechte, daar het Rodezant alleen als bedijking een 
ambacht kon \'o rm en, waarvan de dijk alleen de Korte Hoogstraat, het Roodezand en 

hun verlengingen kan geweest zijn. 
Verh. der K on. A kad. v. ';\'etensrh. (Nieuwe Reeks) DI. XI\' NU. 3. 3 
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ligging van het onoer het alllbacht Rodezant ressorteerende leen 
Bnlgel'steill. Dit wordt de eerste maal vermeld den 7 April 1333 1), 

toen DJlW Dm VISCHER met toestemming van graaf WlI,LEM JIl 
het leen als lijftocht schonk aan zijn tweede vrouw HJLDEGOKDA 2) 

en het aall zijn kinderelI uit dat tweede huwelijk vermaakte, wat 
ook geschied is. Het wordt daarin omschreven als "clie woninghe 
die gheleghen is ten ,,-estende vall Rot.terdam.me ende ses morgen 
lands dair die woninghe· op stait ende ahenaist oer woninghen 
geleghen sien", ell denzelfclen omvang heeft het leen behouden tot 
de allodialiseering ervan in 14"1- 8 3) toe. Uit een aantal latere be
richten bI ~ikt, dat het later ill zÜ n geheel bin nen d0 stadsvestt n lag 4). 
Daal' 11 u het geheele terrein tusschen de Cool vest, de Passage 5), 
de Korte Hoogstraat , het Roodezand en het verlengde hiervall tot 
het Delfschepoortplein iets l11eer dan G morgen groot was, is dat 
dus kennelijk de bedoelde grond, het leen Bulgerstein. 

Hierdoor wordt voor het eerst duidelijk, waarom die tot het 
ambacht tRodeznnt behoorende grond in 1358 hij het graven der 
eerste vesten van Rotterdam binnen de stad werd getrokken. 
Sedert den 7 Juni 1340 strekte de poorte zich juist langs de 
geheele Hoogstraat uit, maar 1Ioch ten oosten noch ten westen 
daanan. Wilde zij zieh Ill et vesten omgeven, dan kon dit op haar 
eigen grond alleen geschiedelI aan de beide uiteinden van de Hoog
straat. Eli aall de oostzijde had dit ook werkelijk plaats, doch aan 
de westzijde was het terreill tusschen de Schievaart en het Roode
zand reeds te sterk beboll wcl om daar vesten mogelij k te maken, 
ter\\' ijl onmiddellijk daarnaast het Bnlgerstell1sche leen lag, waarover 
de stad niets te zeggeIl had. De vesten konden dus alleen ten wes
ten van Bulgerstcin worden gegravell, en het was daarom, dat de 
stad zich tot den ambachtsheer en -vrouw van tRodezant en tot 
den rnwaard AE Ll3lU:CH'l' wendtle om het nooelige verlof daartoe, 
dat zij respectievelijk den 8_ A pril en 8 Mei 1358 verkregell 6), 

waardoor dat deel van Ulodezant, dat het Bulgersteinsche leen 
uitmaakte, met de poorte vereenigd werd. Eu het was ook daarom, 

1) Rotterd. Rist-bl., Bijl. d . Kron. n°. 48; cf. voor de dateering Bronnen v. d. G. 
v . R. nO. 428. Oe naam Bull'erstein komt wel niet in het stuk voor, doch het charter 
van 1 December 135G (ibidem nO. 81) bewijst zonneklaar, dat Bulgerstein bedoelLl is. 

2) FRUlN l.I. 42. 

3) Alg. Rijksareh., lib. Principium, cap. Noorthollant fa. lG. 
4) Zie o. a. een sententie van 7 December 1504 van het Hof van Rolland tusschen 

de stad Rotterdam en de erfgenamen van JAN DE W lTTE als eigenaars van Bulgerstein 
(Rotterd. Gem. arcb.)j cf. FRUlN 1.1. 41. 

5) Blijkens de in bet Rotterd. gem. arch. aanwezige kaarten van Bulgerstein liep de 
zuidgrens ervan vrij juist langs de noordzijde der Passage . 

6) Rotten!. Ri st.-bI., Bij!. d. Kron. n°. 8G, 87. 
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dat de vesten toen jlt'/st langs het Blllgersteinsche leen werden ge
gravell en dat de beide noodzakelijke bochten aan de noordzijde 
(bij de doorbreking van (len (lijk vall B1ollll1Jersd\ic, de Kruiskade) 
en aan de zuidzijde (bij de Passage 1)) juist b~i de uiteinden van 
het leen begoll nen. 

'l'Rodezant, zeide ik, was alleen in waterstaatkundigen zin pen 
ambacbt, d. i. een afzonderlijke bedijking 2). Deze moet tot stand 
zijn gekoillen vóór de bedijking van Rotterdam, want de dijk 
van deze, de Hoogstrnat, loopt dood op diell van tRodezant. De 
vraag is nu, welke de grenzell ervan waren aau de zllid- en west
Aiden , en bet antwoord daarop geeft de kaart. Daal' het aau de 
zuidzijde begrensd werd dool' het ambacht van Cool - waarmede 
het reeds in de ] 4° eeuw moet zijn vel'eenigd (evenals uten Broec 
met Onderschie) , daal' het in de hoefslagen van 1420 een onder
deel daarvall Ilitmaakte - kan de zuidel~ike dijk ervan alleen de 
Billllenweg (tot in de loe eeuw Coolsche wech geheeten) ge\oveest 
zijn, n.l. het rechte deel hiervan van de Korte Hoogstraat - waar 
de Coolvest er ill 1358 dool' heen werd gegraven - af 'tot het 
van Speykplein toe. Ende westelijke grens kan alleen geweest zijn 
de van Speykstraat tllsschen dat pleintje en de Schietbaanstraat B), 
en een kade in het noordelijke verlengde daarvan tot de Kruiskade 
toe langs de slout, welke tnsschell de van Speykstraat ell de JOi':ef
straat lag 4). Eilldel ij k verdien t nog opgemerkt te worden, dat, wo
als zoo vaak het geval was, tRodemnt in (le kerkelijke stukken 5) 
eeH anderen naam droeg, n.1. Zon nevelt, want (le daarin vermelde 
tienden van Blollllllersdijc, Zonnevelt ell Cool del' St. Paulus-abdij 
vormden samell het tot de parochie H ildegaertsberch behoorende . 
deel der heerlijkheid Bokelsdijc, tenvijl het ten westen daarvan ge-

1) Bronnen v. d. G. v. R., Portef. met plattegronden. Deze bocht is bij het graven 
der Schiedamsche vest in het laatst der 160 eeuw opgeheven j doch zelfs op den groot en 
plattegrond van L. F. TEMMIN CI( van 183!l zijn de sporen ervan nog te zien. 

2) Ik herinner hier aan het boven gezegde, d"at in het buiten den oudsten zeedijk 
gelegen land een bedijking alleen dan meer dan één ambacht vormde, indien het rechts
gebied over den grond aan meer dan één heer toekwam. Dit was bij tRodezant niet het 
geval, wani de twee aangr~nzende ambachten, waarmede men zou kunnen denken, dat 
het één bedijking gevormd had, Cool en Rottin'dam bewesten de Rotte, behoorden evenals 
tRodezant aan de BOI(EI.s. De oorzaak van het feit, dat het een ambacht genoemd wordt 
naast Blommersdijc en Bokel sdije, kan daarom alleen hierin liggen, dat llet een afzon
derlijke bedijking wa~. 

3) Het deel van den Ouden Binnenweg, dat thans Schietbaanstraat heet (Rotterdam
sche straatnamen, 128), kan eerst later zijn aangelegd tot verbinding van den zuidelijken 
dijk van tRodezant met den noordelijken van Schoollderloo (z ie beneden) . 

. 1) Zie de kaart van L. F . 'l'EMMINCK, waar die sloot echter blijkens de kadasterkaar
ten slordig geteekend is. 

5) Bronnen v. d. G. v. R. nO. 850, 1037, 1288, 185'2. 
3* 
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legen deel tot de parochie Overschie (lel' abd\i van Egmollt be
hoorde. 

Zooeven zeide ik, dat het leen Blllgerstein voor de eerste maal 
den 7 April 1333 vermeld wordt, en dit is juist, voor zoo verre 
het leen hetrof. Maal' het huis en het ambacht kennen wij reeds 
vroeger. Onder de leenen van hee r GISEBRECI-l'r HOK EL in 1283 
wordt namelijk ook genoemd: "voert dat ambacht daer hi in wonet 
te scon wene van der utel'ste r sole van Blomartsdike tusscen die balue 
Rotte ende dat ambach van Sconerlo ut gaende op die Merwede" 1), 
waarmede in verband staat het charter van 2 8 September 1298 2), 

waarin heel' NICO LAES PlmSI.J N belooft in gijzeling te blij ven "op 
thuIIs dat GHIJSl3ltECH'L' BOKEI,S (sheren GISEBRECH'I'S sone) was." 
FRUIN, die reeds op dat verband wees 3), hield clat huis VOOI' het in 
130() door heer Dnw BOKEL (GISEBRl':CI-l'fS sheren GISEBIlECH'l'S soons 
sone) aan heel' NICOLAES VAN PUTTEN opgedragen \Vedena 4), dat 
dnardoor met zij1l 7 morgen grond tot de allodialiseering in 1591 5) 

toe een leen ran Putten gebleven is,,Ik kan mij daarmede echter niet 
vereell igen, want WedeJla lag in Blonnnersdijc, terwijl het ambacht, 
waarin heel' GISEBlUWHT in 1283 woonde ("op thUIIS", dat in 1298 
gezegd wordt van zijn zoon geweest te z\in), was " te 8COltwene van 
del' \lterster sole van BJomartsdike" en lag " tusscen clie hal ue 
Rotte ende dat alllbach van SconerIo ut gaende op die lVIerwecle", 
en geen dier twee omschrijvingen passen op \Vedena maal' beide 
volkomen op BIlIgel'stein G). Dat het ambacht niet met name wordt 
genoemd, is . m. i, hiel'Uit te verklaren, dat het een deel van Hot
terdall1 en het geheele Rodeza nt en Cool omvatte maar geen ge
ltleenschappelij ken naam had . 

Het ten zuiden aan tRodezant grenzende ambacht Cool was in 
1420 verhoefslaagd voor 6 1/ 2 hoef, welke blijkens het Register del' 
N ieu \\'e M eetinghe 010 vatten het cigenlij ke Cool !ten zu iden van 
den Binnenweg bell evens het reeds te voren ermede vereenigde am
bacht tRodezant en het aanstonds te bespreken l\tliddellant, De 
landmeter berekende het in 1545 - Ila aftrek van het in de 
15e eeuw ermede vereenigde \"estbJommerdijc - op 208 1/ 2 mor
gen , d. i. Ilaar bell eden afgerond 6 1/ 2 hoef Het eigenlijke ambacht 
van Cool, dat reeds ln 1283 in het Oude Hegister van Graaf 

1) Het Ouue Register van Graaf FLOHE:\S 1.1. 209. 
2) VAN DEN BERGII II n O

, 1042. 
~ ) L. I. 33, 
4) Ibidem 32/3, 6ï/n ; Rotterd. Hi st..-b1., Blil. der Kron. nO. 17 . 
5) Fn UIK I. I. 39. 
ti) Pro memorie verm eld ik nog, dat ook de locale traditi e Bulgerstein met de BO!(ELS 

in verba nd bracht, al hecht ik daaraan evenmin als FnulN (1. I. 31) groote waarde, 
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l "WltJl:NS vermeld wordt 1) , was ollgetw~ifeld de laatste der bedijkin
gen, die bij het waterschap Schielalld wcrc1p.lI ingelijfd : alle latere 
bedijkingen, de Nieu w-Matenessc-polder van 1348 , de Busch- en 
Keil enpoldcrs ell de pulder langs (le %Ilidûjd en del' ambachten Cool 
en Schoon(lerloo zij n nooit Ill et het waterschap vereenigd geword ell , 
al stunden ze onder de jurisdictie del' hooge heemraden. Ik ver
llloed dan ouk, dat Cool bedoeld is met het " lIieu we lan t", WUfll'

vall sprake is in het charter van 14 Juli 1288 2) en dat heer 
Glslm~.ECH'l' BOKI<:L blijkbaar kort te voren bedijkt had 3). VOOI' ik 
echter Cool verder bes preek, moet ik eerst overgaan tot liet ten 
westen daaraan grenzend e alllbacht Schoonderloo. 

Dit was aflllgeslagell voor 3~ IlUef , welke, zoonis wij met zeker
heid weten uit het Hegister der l\'ienwe Meetingbe, den zuicl
westhoek van dell tegenwoordigen Coolschen polder besloegen. lIet 
\\'fI S Han de noordzijde begrensll dool' den voormaligen Coolschen 
weg (in 154·5 nog Schoonderlosche wech geheetCll ) en een scheici
sloot in het westelijk verlengde daarvfln, de Hooydl'ift of I-Ieydrecht, 
welke reeds in 1296 als de grens van SchoonderIo vermeld wordt 4) ; 

en aan de oostzijde i]) lateren tijd (10 0 1' een sloot , die ter plaatse 
van de tegenwoordige 's Gravendijkwal genoemde strilat van den 
Coolschen weg naar den Wcst%eedijk liep, doch nog in het begill 
del' 15e eeuw dool' een kade langs die sloot, welke in eell stuk 
vall omstreeks 1358 5) en twee schepen brieven van 14 l4· 6) onder 
den naam sGravendijcwal \'crmeld wordt. Het ambacht is vooral 
merk waard ig, omdat w ij de geschiedenis van zi.i n bedij king vollcdig 
ken nen uit een dool' Fltt:IN gepubliceerd stu k 7), waarin het vol
gende wordt Ill edegedeeld . J~en zekere CLH:S DE V RmSl~ bezat -
zoon Is van elders 8) blijkt , als leen van Putten - een uitlancl, 
d. i. een gors, Schoonrelo geheeten, llat hij met verlof vall den 
graaf bedijkte dool' een dijk te maken, aansllliteude aan het 
ten noorden ervan gelegen :lll\ bacht van heel' GJSEBRECH'l' BOKEL, 
Bokelsdijc. Doch deze verbood hem die aansluiting, zoodat CI,HS 

J) L . I. 211. "Onse land. va n Cole, alsoe grott als wijt dacr hebben, est- vijftich 
morghen of meer of min" van het charter van 1325 ( Rotterd. f]i st.-bl., Bijl. d. Kron. 
nO. 32 met fuutieve dateerin g) is niet het .geheele ambacht maar alleen des graven 
land daarin. 

2) VAN DEX B ERGH II nO. 6&9. 
3) FRUIN, 1.1. 32. 
'I) DE }<'I1ElIEIlY nO. 309 p. 263 sub 10; F RU IN 1.1. 8 noot 1. 
5) Bronu ell v. d. G. v. R. IV n°. 770. 
G) M Ul.LEI1, Het Heiligegeesthuis te Rotterdam 12. 
7) FIWI:-l 1.1. 27. 
~) DE FREllERY 1.1. 
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DE VRIESE genoodzaakt was het aan Bokelsdijc grenzende land, 
dat daarom later het Middellant genoemd werd, weder aan zijn 
bedijking te onttrekken en van Schoonrelo een ei laJld te maken. 
Op den duur bleek echter het onderhond va n de dijken van dit 
eilandje tc bezwarend, waarolll de ZOO i! van CLA1!:S DE VmEsE, 
JAN VAN SCHOONIU:r,O, van heer GIsTmR~:cH'l' verlof verzocht en 
verkreeg om IH~ t eilandj e weder aan Bokelsd~i c vast te hechten 
door de herdijking van het Middellant, op voorwaarde, dat hij 
" daeraf z~in man werden" zou, terwijl hij later een ni cht VHn heer 
GJSEBRECI-IT, BA DEJ.OGE FLORENS HOKEl.S dochter, hu \Vde en teen 
het leen weder terugkreeg. 

Dit geheele verhaal is thans nog op de kaart 1) na te gaan', daal' 
elke episode ervan sporen in de verkaveling heeft J1agelaten . Het 
door CLAES DE VRIl,SJ<; hedijkte ei landje was niet het. geheele latere 
waterstaatkundige amhacht doch alleen het deel daarvan tusschen 
's Gravendijkwal en den Schoonenberger weg (door JASPER ADRIAli:NSZ. 
nog Schoonderlosche weeh genoemd). Dit blijkt vooreerst uit den 
hoek, welken de Westzeedijk maakt bij de begraafplaats en uit het 
daarentegen recht dOOI'loopen van den zeedijk van de zuidpunt der 
Havenstraat af tot aan Beukelsdijk toe, hetgeen erop wij st, dat het 
land tusschen den Schoon en bergerweg en de Havenstraat te gelijk 
met het Middellant bedijkt is gewordelI. Vervolgens uit de plaats 
van de kerk der parochie SchoonderIo, die tot de 16e eenw op het 
nog bestaande kerkhof aan den znidoosthoek vall den Schoonen
bergerweg heeft gestaa Il. En ten derde uit de verkaveling, die 
op het eilandje in oost-westelijke richting doch ten westen van den 
Schoonenberger weg evenals in het Middellant in noord-zuidelijke 
richting liep. Aan de oostzijde werd de plaat door JAN VAN SCHOONRELO 
vastgehecht aan Bokelsdij c door eell kort eindje dijk naar het tegen
woordige van Speykplein, welks bnitendijksloot nog bestaat. N II 
omvatte het waterstaatkundige anlbacht later behalve het door CI,AES 
DE VRlESE bedijkte eilalldj e ook nog het door zijn ZOOIl daaraan ge
hechte land ten westen daarvan met de Hooydrirt als noordelijke 
grelIs, blijkbaar omdat die twee samen het Putsche leen vormden, 
terwijl het Middellant, zooals we lll et zekerheid uit het Hegister 
der Nieuwe Meetinghe weten, later waterstaatkundig tot het ambacht 
Cool behom'de , dat SchoonderIo ook aan de oostZ\ide begrensde, 
omdat bet evenals Cool geen deel uitmaakte van het Putsche leen 
maa,l' een achterleen der BOK ELS \\'as. Immers het Oude Register 

1) Op de kaarten wel te ve rstaan van vóór de bebouwing van den Coolschen polder 
in het laatste kwart der vorige en het beg in dezer eeuw, 
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van Graaf FLORENS l\egt OIIS in ûjn paragnlftf over de Jeenen van 
heer GISEBRECHT l30KEL : " FWRENS kindere siins brodel's (d.i. JAN 
VAN SCI/OONIWLO en HADELOGE FLOHENS BOKELS dochter) houden 
van hem dat ambacht van Coele ende dnt MiddeJl ant" 1). Van
daar dat politiek - in afw~iking wederom van de waterstaatkun
dige indeelillg - het Middellant later een {l eel uitmaakte der 
heerlijkheid SchoollClerlo, en dat de politieke gi'ens tusschen Schoon
dedo en Cool, waarove r iIJ lat.ere eeuwen vee l getwist is, ten 
slotte in de eerste hel ft del' 17" ecu \V is bepaald op de rechte lij n 2), 
die reeds eeuwen lang de kerkelijke grens tusschen de parochies 
Sehoonderlo en Hildegaertsberch had gevormd 3), waardoor wij wo
wel Egmontsche tienden vnn Cole 4) als tiellel en van Cole der 
St. Paulus-abdij 5) vermeld vinden . 

Ik ga thans over tot de bespreking vall Oud-Matenesse. Den 
12 December 1347 kreeg heer DA~mL \TA~ MA'l' ]~N]<,SSE van de 
heemraden van Schieland verlof tot het bed ijken van den Nieuw
l\Tatenesse-pold er. Hij had hun nangetoond , " hoe dat sijne ouders 
(d.i. voorgangers) landt hadden in MHthenesse, daer sij op plagen 
te woenen , daar talllhaeht ha er alf was ende noch hee r DANIEL es, 
welck ambocht vnijt geslegen wart" 6). Del\e uitsl9g had in het 
1 e kwart der ] 4° eeuw plaats gegrepen, want reeds den 19 Juni 
13 26 7) vinden wij de " inlage" vermeld, terwijl er in het bescheid 
van 1296 nog geen sprake van is. De grond der heerlijkheid 
Nieuw-Matenesse had dus oorspronkelijk met dien van Olld-.Mate
nesse één polder uitgemaakt , ell de zeedijk, die thans nog de beid e 
polders scheid t., was een inlaagdijk 's), terw ij I de oorspronkeJij ke 
zeedij k meer rivierwaarts lag, vermoedel ij k ongeveer terzelfder plaatse, 
waar heer DA Nmr. in L34·8 den dijk va ll J en Niellw-M atenesse-polder 
legde. 

De ligging van den Matellesser-polder vóór het maken van den 
inlaagdijk verdient alle aandacht. Terwijl alle andere bedijkingen, 
op de eene uitzondering van Schoonrelo , dat als plaat of eiland 

1) B. e. ll . Ri st. Gen ." XXII 211; FR UIN 1.1. 59 noot 4. - Dit ambacht is m. i . ook 
k ennelijk bedoeld met "tambacht van BOI\ELS FLOIl ENS" \"an het besch eid van 1295/6 
( DE FREMERY nO. 309 sub 10) , niet Matenesse , zooals FHUIN (1.1. 38) meende. 

2) Kaart van JAN JA NSZ. STAl!PIOIlN van 1628 (Rotterd. Gem. arch .). Deze g rens is 
eerst in het begin der 190 eeuw gew ijzigd. 

3) Zie de boven (p. 31 n oot 5) aangehaalde kaarten der Overscbiesche tienden . 
4) Bronnen v. d. G. v. R. IV n°. 767 , 930, 931; cf. FRUIN 1.1. 54 noot 2. 
5) Bronnen v. d. G. v . R. IV nO. 850 , 1037, 1288, 1852. 
6) VAN MI ERIS II 744·. 
7) Rotter i!. Rist.·bl. , Bijl. d. Kron. uO. 37; cf. Bronnen v. d. G. v. R. IV n°. 345. 
S) Dit is door FnulN l.l. 20 en 7 noot 3 over het hoofd gezien, en evenzoo door 

dr. K. 8EEHI NG .\ in zijn kaartj e in de Beschrij ving van Schi edam I ( 1910) 3. 
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bedijkt werd, 11ft, aansloten aan andere polders en hun di.iken 
daarom overal op de achte rl iggende dijken doodloopen, is bij Mate
nesse juist het omgekeerde het geva l. De dijk ervan, thans in het 
westen de Singel en in het noorden en oosten de Laanslootsche 
weg genoemd, loopt nergens op een binnen \\"aarts gelegen dij k 
doo(l, lIlaar op drie plaatse n, aan de oost- en westhoeken ell in 
het lIoorden op de grens tnssehen de Hoog- en Lnng-Spaansche 
polders, omgekeerd deze op gene. Dit versch ijnsel is alleen vcr
klaarbaar door de onderstellilIg , dat ~ I atenesse vóór het omringende, 
ook het binnenwaarts gelegen land en dus evenals SchoonderIo 
als plaat bedijkt werd, ee ll gis::; ing, die door alldere omstandig
lieden nagelloeg zekerheid wordt . 

Vooreerst door de hoogte van den bodem. \tV el bestaat er geen 
gedetailleerde hoogtekaart van Schielancl, maar de zomerpeilcn der 
polders geven toch een betrou w baren 111fwtstaf voor het hoogtever
schil van het terrein. Nu zijn de zomerpeil en der hier in aan mer
king komende polders deze: 

Hoog-Oudend ij k .. . . 1. 85 A.P. 
Bergpolder . . .. 1.95 

" 
N ieu wpolder 2.05 

" BI·· l .IJL orp . . 2.10 
" 

Cool. . 2.] 0 
" 

L:tag-Spnansche polder. 2.25 
Hoog-Spnansehe polder 1.55 
Ond-Matenesse. 1.90 

" 

Met uit.zondering mn den Hoog-Spaanschcn polder - waarvan 
ik aanstonds de verklaring zal geven - loopt dus het land van 
den oudstelI 7.eedijk naar Oud-Matenesse geleidelijk af, terwijl dit 
zelf op nagenoeg dezelfde hoogte ligt als het achter den oudsten 
zeedijk gelegen oude land. Ook dit wijst op een bedijking als plaat 
of eiland. 

En ten derde meen ik dit te mogen afleiden uit de politieke 
indeeling. Ik hcb reeds medegedeeld , dat de latere NieLlwlandsche 
en 's Gravenlandsehe polders in de 14e eeuw tot het gerecht van 
Sehie behoorden, en uit de rekening over de groote bede van 
1344 1), waar naast "Scye sgraven ambacht" (d. i. het latere 
Ollderschie) "Scye Gu,r,ys ambacht" (d. i. het latere Hogenban) 
wordt genoemd, weten w~i, dat ook dit laatste, dat MateneRse aan 

1) HA)(AKF.n, Rekeningen van Holland 1I 142. 
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cle nooro- en oosh'l~iden begrensde 1), een deel van Schie was. 
Matenesse echter, dat kerkelijk eveneells onder de parochie Schie 
ressorteerde 2), was politiek geheel zelf~tandig met een eigen gerecht, 
hoewel het als het ware lIlidden in Schie lag ingeschoven. Ook 
lliervoor is cl.lu. geen andere verklarillg te villden dan dat het als 
plaat bedijkt is geworden. 

En thans kan ik ook de verklaring gevell van de omstandigheid, 
die ik reeds relevee rde, dat i n het charter vall 1281 over het 
dijkrecht in Schieland ollder de ambachten, waa1"\'oor dat charter 
gold, Matenesse en Schoonrelo ontbreken. ·Want lil! wij weten, 
dat deze twee als platen zij n bed ij kt geworden, is het d uidelij k, 
dat die verklaring alleen hierin kan liggen, dat die platen destijds 
!log hun eigen uitwatering hadden en nog geen deel uitmaakten 
van het waterschap Schieland. 

Wel echter wordt in dat chartel' genoeilId "officiulll dictum 
Bokel:i(lijck" . Hier vindcn wij het grootste verschil tnsschen de 
politieke en de waterstaatkundige illcleeling. Bij de bespreking vall 
het charter zeide ik reeds, dat alte daarin genoemde ambachtcn 
in politiekelI zill bedoeld moeten zijn en dat Bokelsdijc daarin dus, 
evenals later steeds het geval is geblevelI, behalve den lateren 
Benkelsdijkschen polder ook nog cle waterstaatkundige ambachten 
ntommersd~ic ell Cool moet hebben omvat. Des te Illerkwaardiger nll is 
de onlvang van het waterstaatkundige ambacht Bokelsdijc. Dit was 
ill de hoefslagen van 1420 aaugeslagen voor 6-} hoef of 195 morgen, 
terwijl de latere polder Bokelsdijc yolgens het Hegister del' Niellwe 
Meetinghe slechts 77 morgen Wê1~. Wrwr Jagen (le andere lIS morgen? 

Op deze vraag schijnen mij twee antwoorden mogelijk, waarvan 
ik hier alleelI dat kan bespreken, hetwelk \\lij hel waarschijnlijkste 
voorkomt, t.envijl het nnc1ere eCI':it beneuen in eell ander verband 
tel' sprake kan kOlll en. Aan de noordzijd e vall den polder Bokelsd~ic 
lag het ambacht uten Broec van het charter vall 1348 (later het daar
mede vereenigde ambacht Ouderschie), aan de oostz~jde het ambacht 
Blommel'sdijc ell aan de I\llidz~de het tot het ambacht Cool behoorel1de 
Middellant, zoon Is de met el kallder overeenstemmende opga ven van 
de hoefslagelI van 1420 en het Register der Nieuwe Meetinghe OIIS 

leel'en. De 118 IllOrgen kunnen dus alleen aan de westzijde worden 
gezocht; en, wanlleel' men zich nu de in de laatste jaren del' 14e eeuw 
gegraven Delfsha.vensche Schievaart wegdenkt, dan is het duidelijk, 
dat die 11 8 morgen slechts kunnen gevormd zijn door het stukje 
del' heerlijkheid Bokelsdijc bewesten die Schi~vaart benevens de ten 

1) Cf. Rotterd. Rist.·bl. , Bijl. d. Kron. nO
, 18. 

2) VAN Ma:Rls III 18, 
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noord westen daaraan grenzende Veertich morgen en Seventich morgen 
van FLORIS BALTHAZAIlS, gezamenlijk in 1545 opgemeten op ruim 
123 morgen. Het waterstaatkundige ambacht Bokelsdije was dus 
niet beperkt tot den lateren polder van dien 1H1alll, doch liep als 
een band om het ambacht uten Broec heen, van de westgrens van 
Blommersdijc af tot het huis ter Spflngen toe, en omvatte dus mede 
het zuidelijk deel vfln het politieke ambacht Hogenball. En dat dat 
land van den aanvang af politiek tot Hogenban heeft behoord, 
blijkt weder uit het Oucle Register vall Graflf FLORENS, waar in 
de paragraaf over de leellen van heer GISEBREUIIT BOK\<~L deze mede
deeling voorkomt: "Ant westen<le vall Bokelsdiie (d. i. van de heer
lijkheid van dien naam) leghet een lant, dat die van Rotte hebben 
ut gheslaghen, dat leghet tusschen tam bflcht van Sconerlo ende 
haren GII,IS flmbacht, utgaende op die Merwede" 1). Haren Gll.IS 
ambacht, het latere politieke ambacht Hogenban , grensde dus reeds 
in 12 S 3 evenals later ten oosten aan de heerl ijk heid Bokelsdijc. 
Hoe kon nu de zuidelijke helft van dat politieke ambacht water
stfIatkundig tot het ambacht Bokelsdijc behoorEm? Om deze vraag 
te beantwoorden, l1Ioet ik eerst het water~taatkundige ambacht 
vander Leek of den Hogenban bespreken. 

Dit was in 1420 flangeslagen voor 223 morgen, welke uit ver
schillende scherp onderscheiden deelen bestonden. Vooreerst behoor
den ertoe het stuk van den lateren Nieuwpoldet' bewesten den Rot
terclamschen weg, door jASPBlt ADRIAENSZ. en FLORIS BAJ.'l'HAZARS 
den Oarien genoemd, en hct door FLORIS BALTHAZARS Galchboec 
genoemde telTein tusschen de Sehie en de wegen naar het buis ter 
Spangen, dat tbans met al het ten zuidoosten daaraan grenzende 
terrein bewesten de Delfshavensche Schievaflrt den Laag-Spaanschen 
polder vormt, doelt vóór het gmven dier vflart met den Darien samen 
één bed ijking moet bebben uitgemaakt., ter grootte vall bijna 118 
morgen (volgens .TAS PER ADRIAENsz.). In de tweede plaats moet ertoe 
behoorcl hebben de geheele tegenwoordige Hoog-Spaansche polder, 
bestaande uit den tot de heerJijkheill F:Iogenban hebuol'ellden Hogen 
Hem van FWRls BALTHAZARS en uit het land tusschen de Schie, 
de Schiedamsche vest, den Matenesserweg en de Laensloot, dat -
met het deel van Schiedam beoosten de Boterstraat en de Hoog
strnat - een afzonderlijke bedijking vormde van ver ALErt' van 

1) B. e. :U. Rist. Gen. XXII 211/2. Den uitslag van die van Rotte houd ik met 
FRUIK (1.1. 59 noot 4) voor het land, op de kaart van FLORIS BALTlIAZARS met "Kels" 
aangeduid, d. i. den noord30stelijken hoek van den Nieuw-Matenesse-polder, welke 
tegelijk met de lnlaghe van Matcnesse in 1348 herdijkt werd en later evenals het 
achterliggend, land tot dc heerlijkheid Bokelstlijc behoorde. 
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Henegou wen I) en waarvan het zuidelijkste deel hehoorde tot haar 
huis ter H iviere 2), het noordel ij kste tot de heerlijkheid Matenesse, 
samen volgens JA SPE lt ADRJAEN~Z. 68i morgen groot. En ten derde 
moet ertoe hebben behoord de 's Gra\'enlandsche polder ten westen 
der Schie, het oude ambacht van ver A l.ErT der charters va n 1264 
ell 'O S 3) , aan welks noordpunt haar eerste h,üs tel' Niellwerschie 4) 
en de oude Schicdam 5) lagen , groot 4 Ul morgen 6) . N II is het 
zee l' opmerkelijk , dat het tweede en dcrde gedeelte van het ambacht, 
de Hoog-Spaansche en 's Gravelilandsche polders, een veel hooger 
zomerpeil hebben dan alle andere polders tnsschen de Rotte en de 
Schie, hooge !" zelfs dan het oude land achter dcn ou(lsten zeedijk, · 
namelij k 1. 5 5 en 1. 3 5 --7- A. P., terwij I het hoogste zomerpeil 
der omringende pol<l ers 1. uo --7- A. P. is. Deze hoogte vau den 
bodem ter weerszijdelI van de Sehie is all eeJl verklaarbaar door de 
onderstelling, dat het land geruimelI tijd boezem- of vlietland 
is geweest, woals we reeds geûen hebben, dat ook steeds bet geval 
is geweest met het deel van het alllbacht R ubl'oec bewesten de 
Hotte. 'l'rou wens reeds de naam I-loge Hem, d. i. ill ham, ti ie o.a. 
rceds in een stuk van 135 5 voorkomt 7), wijst op dezen toestand. 
Hoe is nu die inbam te verklarcn? 

Het antwoord geeft wederom de kaart, waarbij ik tevens tot 
Bokelsdijc terugkeer. Langs de grens tusschen den Galchboec van 
het waterstaatkundige ambacht vatHIer Leek en de Seven ticb morgen 
van hct waterstaatkundige ambacht Bokelsdijc liepen en loopen nog 
van den voormaligen dijk van het ambacht utell Broec af tot den 
Hogen Hem toe twee wegen parallel naast el kUIlder , door !i'I.OHJS 

BA LTJ-I AZAHS de W cch cu de Laen genoemd ,en wel juist tel' plaatse, 
waar de reeds in het bescheid van 1205/ 0 genoemde Bl'idorp 
wateringe 8) <len dijk van het ambacht uten Broec bereikte. BIijk-

1) Dit is reeds ingezien dool' HEERI~;r;A 1.1. 2 / . het kaartje p. 3, dat, behoudens de 
boven (p. 39 noot 8) ge maakte opmerking , 111. i. volkomen juist is. 

2) VAN DEN BEI\(;II II nO. 288; Bronnen y. d. G. v. R. IV nO. 98 ; Atlas van FLORI S 

BALTIIAZAR S Het huis werd in 1339 (Bronn en v. d . G. v. R. IV nO. 488) aan de heeren 
van Matenesse in leen gegeve n en heette daarom sedert meestal het huis Matenesse. 

3) VAN DEN BEIlGIl lIno. 110, 175. 
4) Ibidem n°. 174, 175. 
5) HEERI!\GA 1.1. 3. 
6) VAN DER AA, Aardr. Woordenb. I V 779 (42,3110 bunders) . In het Register . der 

N ieuwe M .. etinghc komt deze polder niet voor, evenmiu als Ackersdijc, Zegwaert en 
Zeve llhuzen. Dat hij ni et tot Delfland behoorde, blijkt ten overv loede uii de kaar t van 
het hoogheem raadschap van N. en J. Knulli ILiS van 171 2, volgens welke hij buiten den 
ringdijk der Oostambachten lag. 

7) VA!\ MIERI S II 859. 
S) DE FREllEIl Y n°. 30!J sub !J. 
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baar waren die twee wegen oorspronkelijk twee dijkj es , waar
tusschen de Bridorpwatering na de bedijking van het ter weerszijden 
gelegen land door den Hogen Hem heen op oe Schie bleef afwateren. 
En op dezelfde wijze begon in het zuidoosten van den Hogen Hem 
de dijk van de Seventich morgen, door FLOHIS BAJ.'I'HAZARS Ver
maveldijc genoemd, juist ten oosten der Matenesser watering. Met 
andere woorden: toen cle plaat Mat.enesse aan u teil Broec werd vast
gehecht door de bedijking van het tusschenliggende lalld, liet men 
de be3taal1l1e uitwateringen dier beide alllbachten vrij, hetgeen ten 
gevolge had, dat de yoortzetting der Bridorpwatering tusschell den 
Weell en de Laen de twee uieu we poldcrs, d. i. de latere waterstaat
kundige alllbnchten vander Leek en Bokelsdijc, kwam te scheidelI. 

Mnar de politieke grcns lng elders, n.l. precies in het midden 
van den dijk van uten Broec , op gelijken afstand (ongeveer }7/ 8 
kilonieter) van Blommersdij c in het oosten en van den ouden zeedijk 
in het noordwesten , beide langs den dijk van uten Broec gemeten. 
Een nallWijzing te meer, naar het lllij voorkomt, dat de zooeven 
door lIlij gegeven verklaring juist moet zijn. Want die ligging der 
politieke grens kali alleen hiervan bet- gevolg >'.ijn, dat de dijk van 
uten Broec ?liet den ervoor gelegen "uter,lijc" aan de oudste be
kende heeren van Hogenban , de VOOHSCOTENS, of hun voorgangers, 
en nall de BOKELs - van waar de naam Bokelsdijc - ied er voor 
de helft toebehoorde, terwijl de waterstaatkundige indeeliug daar
mede niets te lIl aken had. 

Dit brengt Hl ij tot het laatste feit betreffend e de am bach ten 
bei:lliden den oudstell zeedijk , waarop ik Uw aandacht wil ves
tigen. " De ge wone rechtsregel", zegt FRUIN 1), "was dat all e 
aanslibbing buiten 's cl ijks aan den graaf toekwam", met een beroep 
op een charter van ] 24 7 \'an graaf Wn.l .ElI1 11 2). Maar hij merkte 
zelf reeds op, dat het bescheid van 12D5/6 een anderen regel 
opstelde, namelijk dat het land bllitensdijks behoort aan den eige
naar van het land, dat er binn endijks aan paalt, indien dit met 
>'.ijn hoofd of einde tegen den dijk ligt, maar aall den graaf, indiell 
het binnendijksche land zijdelings , d. i. in de breedte ertegen aa n
komt 3). In Schieland nu komt een merkwaardige uitzondering op 
beide regelen voor . Langs de noordzijde der waterstaatkundige 
ambachten Bokelsdijc en Blommersdije loopt binnendijks van het 
ambacht Hogenban af tot het Rloclant toe een smalle strook, die 
waterstaatkundig tot de achterliggende ambachten uten Broec (later 

1) FRUIN l.1. 7. 
2) VAN DEN BERGII I nO. 44 \. 
3) Fn UIN 1.1. 6; DE FnEllERY nO. 309 sub 1. 
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Ouderschie) en Berchpolre behoorde doch politiek steeds tot de 
ervoor liggende heerlijkheid Bokelsdij c behoord heeft. Het is dui
delijk , dat de sloot, welke die strook aan de noordzijde begrensd e, 
de oorspronkelijke binnendijksloot was en dat de stl'Ook zelf in hanr 
gcheel ecn decl va n dcn dijk uitmaakt.e 1) . Dat die toestand . uit 
den tijd der bedijkingen zelf dagteekent , bl~jkt vooreerst nit het 
feit , dat het korte eindjc van den oostelijken dijk van uten Broec 
bezniden den Bloemael"tsdij c niet in het verlengde lag V;'lll de 
Scherpendrechtsche kade doch ongevecr GO meter ten oosten daar
van , tenvijl daarentegen de kerkelijke en politieke gr~ ns, de binnen
dijksloot, juist wcl in dat ve l"l engde lag evenals de ten :miden 
ervan gelegen kade tllsschen de ambachten Bokelsdij c en Blolllmers
dij c. En die rechte lijn vormde in haal' geheele lengte , van den 
oudsten zeed~ik af tot de Krlliskade toe, de grens tusschcn de 
parochie Schie, waartoe nten Bl'Oec cu Bokelsd ij c behoordelI , en 
de parochie Hildegae rtsbcrch , waaronder Berchpolre en Blommers
dij e ressorteenlen. Ook in het I:llidwesten van Schielnnd vinden wij 
denzelfden toestand tllsschen de bedijking Malinc del' Egmontsche 
abdij , de tegenwoordige Abtspolders, en het Drussatenlunt , <lell 
tegenwoordigen Niellwlnndschen polder . 

Hoe del:e uitwnderi ng op den verlll eld en regel te verklaren is, 
is mij niet duidelijk. Men zou kUllnell gissen, dat ze in verband 
heeft gestnan met het zooeven \'erlll elde charter vn n 1247 en dat 
de dijken van Malinc, uten Broec en Berrhpolre door den graaf 
ni et de ervoor gelegen aan wassen ter bedijking ûjn uitgegeven aml 
een drus3ae t, een Voo RSCO'l'EN , ee n BOKEL en een BLOEl\lAlm'l'. Doch 
dan rij st de vrang , waarolll wij denzelfden toestand noch b~i den 
oudsten zeedijk noch hij de latere bedijkingen terllgvinden. Want 
bij de latere bed~ikingell blijkt o\'eral de regel gcyolgcl te zijn , dat 
de uterdij c nrll1 <le l\lIIbachtsheerell van het hilll1en den dijk gelegen 
land behoorde , waarvan het sprekcndste voorbeeld is te vindell in 
de venleeling van den in 1348 bedijkten Nieuw-Matcnesse-polder 

1) Dat de zeedijken tll sschen de binn en· en bllitenuijhl oo ten oorspronkelijk veel 
breeder waren dan thans , so ms zelfs meer da n 100 liL brecu, is onder anderen nog 
tegenwoordig t e zie n aan ue breeute van den dijk van den pold er R otteruam (de H oog
st raat ) , die tn sschen ti e bi ll n endU ksloot (d . i. ti c S t. Laul"ensstraa t , Kipstraat en h et 
Aehterkloost er) en de buite ndijksloo t (d. i . de St eigersgracht.) 100 á EO M. breed wa s. 
Op enkele pl aatse n zou men zelfs geneigd zijn tot het vermoeden, dat er tusschen de 
binnen- en bllitendijkslootc ll twee dijken voor elkand er hebben gelegen. Zoo l ag \"Cor 
den Ouwendij ck van h et Bloclant de "Hoochl antse kae" (atl as van FI.ORI S BALTIIAZA IlS) , 
die tot h et beg in dezer eeuw onuer uen naam Geluelooze PaO. hee ft voortbestaan, en 
uie , e venals de Ouwen1ij ck zUn voortzettin g beoos ten de R ott e vond in de Prin senlaa n, 
zelf welli cht beooste n de Ro tt e \Veru voortgezet tl oor de kad e lan gs de Iloordz ijue va n 
h et Rottegat. 
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tnsschen de hee relI der achter deu zeedijk gelegen ambachten Oud
Matenesse, Hogenban, Bokelsdijc en Schoolltlerlo, Dan, welke ook 
de verklaring erva n nlOge :ájn , dit blijkt uit lle aangehaalde feiten 
met zekerheid , dat het reeilt op den uterdij c in Schieland niet 
steeds hetzelfde is geweest doch op verschillende tijdstippen op uit
eenloopende wijzen is toegepast gewordeu. 

Hierlllede aan het slot gekomen van de hespreking der water
staatkundige all1baehten bezuiden den olldstell zeedijk, der bedij
kingen in het " nieu\\"elant", der "poll'es", acht ik het zaak 0111, 

voor ik tot de am bachten van het "oudelant" benoorden den oud
sten zeedijk overga, eerst het gevonden resultaat en speciaal de 
volgorde der bed ijkingen te resumeeren. 

1. De oudste is ongetwijfeld geweest nten Broec en Berchpolre 
met de Veertieh morgen, waarvan het bezwaarlijk is uit te maken, 
of die in eens of in tweeën is geschied en of in het laatste geval 
IIten Broec (lan wel Berchpolre met de Veertich morgen de oudste 
is geweest. Voor de prioriteit del' laatste pleit de boven geconsta
teerde vooruitspringing va n den dijk van uten Broec bezuiden de 
zuidpunt van BerchpolJ'e; doch omgekeerd voor de prioriteit van 
nten Broec, dat de dijk van Bcrchpolre juist benoorden de oOste
lijkc uitwatering der Bridorpwatering eindigde, zoodat ik ten slotte 
overhel . tot de gelijktijdige bedijking van beide door de twee ab
dijen van Egrnollt en St. Paulus. 

2. Daarop volgden verllloedelijk: 
ft. de bedijking van tBloclant en dc tegenwoordige begraafplaats 

lll et een nieuwe sllli s in de Rotte; 
b. clie van Matellcsse als plaat of eiland - met de in 132 6 

het eerst vermelde en in 1348 herdijkte " inla ghe" -, omdat die 
moet zij n voorafgegaall aan 

3. de bedijking van den Galchhoec en van de waterstaatkundige 
ambachten Bokel::;dijc en Bloemael'tsdijc , welke ik voor één geheel 
hond , zoowel 0 111 topographische redenen als wegens de zooeven 
vermelde afw ijking daarbij van het gewone dijkrecht. Daa,rhij werd 
aan de noonlpnnt van den Gravelandschen polder de Oude Schiedam 
gelegd, te nv ij I tevens moet opgemerkt worden, dat de dij k aan het 
westeinde del' heerlijkheid Bokelsdij c eerst widelijker heeft gelegen 
dan thans, wegens den in liet Oude Hegistel' van Graaf FLOH ENS 

vermelden uitslag va n die van Botte, 
4. De daarop volgende bedijkingen moeten zijn geweest: 
a. het ambacht Rubroec, 
b. het ambacht tRodezant, 
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c. de plaat Schoonrelo vall CLA1<:S DE VRIESE, ell 
d. de Hoge Hem ell de bedijking van vel' ALEYT van Henegou

wen beoosten de Schie; 
(loch voor de onderlinge volgon]e van dat viertal ûe ik nergens 

een argument, daar ze onafhankelijk vnn elkander pInats haddell. 
5. Daal'll(t houd ik v.oor ongeveer gel~iktijdig: 

a. de bedijking van Rotterdam en tNienwelant van Cralillgen, 
b. die van sGravenlant e1l den Nieu wen Schiedam, 
beide (wat de eerste betreft, natuurlijk alleen ten opzichte van Rotter

dam) vermoedelijk dool' vel' ALEYT van Henegouwen omstreeks 12GO. 
G. De herdijking van het Middellant en nanhechting van het 

westelijke deel van het ambacht Schoonderloo door JAN VAN 

SCHOONDERLOO; 

7. terwijl eerst daarna de laatste bedijking, die bij het water
schnp Schielall(l is gevoegd geworden, die van het ambacht Cool 
(het eerst vermeld in 1283) bezuiden tRodezallt en beoosten 
sGravendijcwal, kan hebbell plaats gehad. 

De ambachten van het "oude Jant." 
Het ambacht van Ouderschie wns na de vereelllglJlg ermede 

tusschen 1348· en 1420 van het voormalige ambacht uten Broec 
aangeslngen voor 64 hoeven (= 1920 morgen) en heette daarom 
ook vaak het "G4-hoeven-ambacht." Zooals ik reeds Illededeelde, 
bezitteil wij een nanwkeurige beschrijving van den omvang hiervan 
in 1620 1), en oppervlakkig zou mell meellen , dat deze bron, een 
door de ambachtsbewaarders zelven samengesteld register, ons een 
hij uitstek betrouwbare bron moet zijn. Toch meen ik te kunnen 
aantoon en , dat die althans van den oorspronkel~jken toestand on
mogelijk een jlliste voorstelling kan geven. De ambachtsbewaarders 
noemen de polders of deelen van polders uit hun tijd op, die 
volgens hen het am bacht vormden, lIarneIijk: 

1. onder het heemraadschap van DeJflann stanncle: 
1. het in de 13°, 14e en l5" eeuwen tRintveen ge

heeten 2) deel vnn den polder Ackel'sdijc hezniden de Oude 
Lede, behalve 3 morgen in den Iloordoosthoek en behalve 
de Zwetkade, groot. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 180 1l1. 

2. den polder Schieveen behalve de Zwetkade. . . . . 693 " 
3. de heerlijkheid van den Tempel, die tot de parochie 

Berkel behoorde. . . . . . . . . . . . . ., 12" 
885 m. 

1) Zie BÜ1age B. 
2) Het oude Register van Graaf FJ.OI1ENS I. I. 210, 244; Bronnen v. d. G. v. R. IV 

n°. 100, 590, 674, 2088. 
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II . onder het heemraadschap van Schieland staande: 
4 . den polder Zestien hoven 1) . . . . . . . . . . . 
5. tI en polder On<lendijc behalve 23 mOl'gell in het 

noordoosten, welke uitdl'ukkelijk gezegd wOl'den tot het 
waterstaatkundige nmbacht Schiebroec te behooren en waaT
VOO I' wij hoven 2) den ouelen naam Scherpend recht "onden 

G. den Nieupold er . . .. ... ... . .. ... .. . 
7. het deel van dell polclel' Blijdorp tllsschen cle Delfs

ha ve nsche Schievaal't en de toen malige molen wateri lig, die 
van het tegenwoonlige stoomgemaal aan de Hotterdamsehe 
Schievaart in zuicl7.uidwestelijke richting naar den Beukels-
dijk liep. 

450 w. 

217 
131 

214 

" 

" 
1012 m. 

Zoodat de twee dee\e ll samen 18U7 morgen wuden geteld heb
bell. De aldus aall de 04 hoeven olltbrekellde 23 1Il01'gell meenden 
rLlIlba chtsbewaanlers te vin-den in het noordoostelijke stukje van den 
polder Oudendijc, dat "den lxiiij hoven, sOlll en lIIeellt, bij die van 
Schiebrouck daervan (Jllttrocken is;" doch zij kunnen daarin kwalijk 
gelijk hebben gehad, daar de dool' hen geconstateerde feitelijke 
toestand bevestigd wordt vooreerst dool' de op de 17e en l Se 

eeu wsehe kaarten \'all Schielalld j lIist teil westen vall die 23 11101'

geil voorko lll ellli e "scheitsloot," IIwal' vooral door het feit, dat de 
Scherpelldrechtsche kade bezuiden den ouden zeedijk, welke zoowel 
de parochies Ouderschie en Hild egaertsberch als de ambauhten 
Ouderschie en Berchpolre scheidde, juist ill het verlengde lag VaIl 
di e scheidsloot, lIe tgeen erop wij st , dat deze reeds de grens moet 
geweest Lijn, voordat uten Broec en Berehpolre bedijkt werden. 

Doch er is meer , dat tw ij fel doet rijzen aan de juistheid der 
opgave va n de ambachtsbewaarders, altha ll s voor dell oorspronkelijken 
omvalIg van hun ambacht. Immers geven zij in het Sch ielanclsche 
deel overal de oostkade der Delfshavensehe Schievaart als de grens 
van het alllbacht op, en deze vaart werd eerst in de laatste jal'eJl 
der 14e eeu w gegraven, zood at die grens iJl geen geval de oude 
kan zijn. Nu zou II lCn nog kUllnen gisselI, dat - op dezelfde 
wijze, als wij boven gezien hebben , dat teil gevol ge vall het graven 
uer Ilotterdamsche Schievaart. vVestblomrnersdijc van het amhacht 
Blommersdijc !laar het alllbacht Cool is overgegaa n - zoo ook 

1) Daar 16 hoeven 480 morgen vormden , moet de polder oonpronkelijk nog 30 mor
gen tusschen de R otterdamsche Schievaart en den Rotterdam~chen weg hebben omvat. 
Vgl. boven pag. 20 noot 3, waar het oorspronkelijk onbek aad zijn" van het deel der 
Schievaart tusschen Bilreshcul en Ouderschie verklaart! wonlt.. 

2) Zie pag. 30. 
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hicr als het ware een ruilillg van grond tusschen de ambachten 
Ouderschie en Hogen ban heeft plaats gehad, waardoor de Dat'ien 
(het deel van den Nieupolder bewesten den Rotterdnmschen weg, 
tel' gl'oote van 21 morgen) van het laatste naar het eerste, en de 
stl'Ook ten westen del' Schievaart tusschen het Spaansche weegje en 
de heerlijkheid Bokelsd~ic (te l' groote van 31 morgen) van het eerste 
naar het laatste zou zijn overgegaan. Doch daarmede is in strijd 
de aant.eekening in het "Memorinelbouck 1600" 1), vrij wel ge
l~iktijdig met de opgave del' ambachtsbewanrders, dat het Schieland
sehe deel van het. ambacht gevorllld werd door "Sestien houen, 
den Ouden dijck, Blijdorp , Nieupolder eude een pae?'/ vande 8paeJlse 
polde?'" , waaruit volgt, dat de bedoelde 31 morgeIl groote strook 
ten westen del' Sehievaart destijds dool' hoogheemraden nog tot het 
ambacht van Oudersehie en niet tot dat van den Hugenball ' ge
rekend. werd, 

Het sterkste echter is de afwijking in het zuidoosten van het 
ambacht. De ambaehtsbe\\'aarders rekenden van dell Blijdorpschen 
pold er tot het ambacht allcen het deel bewesten de Molenwatering 
ter grootte van 214 morgen, Tot welk ambacht behoorde dan het 
deel van dien polder beoosten de Molen watering, groot ongeveer 
13G lllorgen? 

In dit verband moet ik eraan herinneren, dat ik boven 2) de 
vraag stellende, waal' de niet tot den lateren polder Bokelsdijc 
behool'ende maar wel in het waterstaatkundige ambacht van dien 
naam begrepen 118 morgen lageu, zeide, dat mij op die vraag 
twee antwoorden mogelijk schenen. 'Het eene daarvan behalldelde 
ik toen; maar het andere antwoord kan eerst nu ter sprake komen. 
Men zou namel ijk kunn en vermoeden, dat die 11 8 morgen be
stonden -' niet., zooals ik boven zeide, in het deel van het poli
tiflke ambacht Hogenban bezuiden het huis ter SpaJlgen, maar - in 
het door Je ambachtshewaarders van Ouderschie niet tot hun am
bacht gerekende deel \'an den BJ~idorpsèhcn polder beoosteJl de 
Molen wa tering ter grootte va n + 136 morgen 3). Voor dit ver
moeden z~in twee argumenten aan te voeren. Vooreerst zouden dan 
inderdaad de 1920 morgen van het ambacht Ouderschie terecht 
zijn, daar de in de berekening del' ambachtshewaarders ontbrekemle 
23 morgen zouden kunnen bestaan hebben 1°. in d.e 10 morgen, 
welke de volgens het "Memoriaclbouck 1000" tot het ambacht 
behoorentle "paert vande Spaense polder" gl'ooter was dan de er 

1) Bijlage A kolom 3. 
2) Zie pag. 41. 
3) De polder werd in 1515 door JA SPER A DR IAEN SZ. opgemeten op bijna 350 morgtn . 

Vel'h. der Kon. Abd. ,'. ''''eteu<eh. (Nieuwe Reek;;) DI. XIV N°. 3. 4 
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niet toe behoorende "Darien", en 2°. in de Zwet tusschen Acker!'dijc 
en Schieveen, het stuk van de Rotterdamsche Schievaart tusschen 
Ouderschie en de Scherpendt'echtsche kade en het stuk der Delfs
havensche Schievnart lallgs de bedoelde "paert van de Spaense 
polder", alle drie met de erlangs loopende kaden. En in de 
tweede plaats zou ervoor pleiten, dat dan het bij de boven ge
gevell oplossing op het eerste gezicht eenigszins bevreemdende feit 
zou verd wij nen, dat het deel "an het politieke am bacht Hogen ban 
bezuiden het huis ter Spangen niet tot het gel~ikllamige water
staatkundige ambacht zon behoord hebben, daar dit bij de thans 
in behandeling zijnde onderstelling zou moeten geacht worden be
staan te hebben in de door FJ,OIlIS RAI.THAZAllS dus genoemde 
Darien, Galchhoec, Se\"entich morgen en Veertich morgen, te zamell 
door JASPER ADRIARNSZ. op 228 morgen opgel1leten 1), hetgeen vrij 
wel met den aanslag van het ambacht voor 223 morgen over
eenkomt. 

Doch er staan gewichtige bedenkingen tegenover, die mijns in
ziens, al thans voor den oorspron kelijken toestand, de schaal doen 
overslaan ten gnnste van het andere, boven gegeven antwoord op 
de gestelde vraag. 

Vooreerst is de overeenkomst van 1348 met de hier besproken 
oplossiug in strijd, daar, indien deze juist ware, het am bncht 
Bokelsd~ic er niet in had kunnen ontbreken. 

Vervolgens zou dali dit ambacht te groot worden, daar het dan 
zou hebben moeten bestaan uit 1°. den lateren polder Bokelsdijc 
(77 morgen), · 2° . het stukje der heerlijkheid Bokelsdijc bewesten de 
Schievaart en het daarlangs gelegen deel dier vaart (13 morgen), 
3°. het deel van den Blijdorpschen polder beoosten de Molenwate
ring (l36 morgen); samen 226 morgen, terw~il het am"bacht slechts 
voor 195 morgen was aangeslagen. 

Ten derde zouden dan de Hotterdamsche Schievaart en de 
.Molen watering de gren~ tusschen de ambachten Oudel'schie en 
Bokelsdijc hebben moeten vormen, hetgeen voor geen van beide 
aannemelijk is. \\'al1t de eerste werd eerst na 1340 gegraven, en, 
wat de Molenwatering betreft, zoo waren weteringen in plaats van 
kaden alleen dau grenzen vall waterstaatkundige ambachten , indien 
deze berustten op politieke grenzen (zooals b~i de Louwersloot van 
Berchpolre en de Hooidrift van Schoonderloo het geval was), ter
wijl uit niets is af te leiden, dat het oostelijk deel van B1~idOl'P 

1) Men houue hierbij in het oog, dat de landmeter hier niet de ambachten, maar de 
poluers van zijn tij,l tot grondslag zijner opmet.ing heeft aangenomen. 
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ooit politiek van het westelijk deel gescheiden zou zijn geweest, 
integendeel uit alle historische gegevens zijn politieke eenheid af
doende blijkt. 

Daarenboven is el' geen ellkei waterstaatkundig verband aan te 
wijzen tusschen het oostelijk deel vall den BlijdorpscheJl polder en 
den Beu keld ij kschen polder, terwij I er boven een alleszins aan
nemel\ik waterstaatkundig verband werd aangewezen tusschen de 
Seventich en Veertich morgen en den polder Bell kelsdijk. 

En ten slotte zouden dan zoo wel de geheeIe Hoog-Spaansche 
polder als de 's Gravenlandsche polder niet in den omslag van 
Schielands penninggeld begrepen zijn geweest, hetgeen mij onaan
nemelijk voorkomt, zelfs wanneer men rekening houdt met de 
boven aangetoonde omstandigheid, dat die twee polders langen tijd 
boezemland moeten zijn geweest. 

Daarentegen blijft bij het door mij gegeven antwoord onver
klam'd, waarom het anlbacht Ouderschie zoo wel in 1420 als later 
slechts voor 64 hoeven was aangeslagen, hoewel het dan feitelijk 
ruim 4 hoeven grooter zou zijn geweest 1). Men zou wellicht kun
lIen gissen, dat die lagere aanslag, welke zich, zooals wij aanstonds 
zullen zien, eveneens bij het aangrenzende Schiebroec voordeed, in 
verband heeft gestaan met het feit, dat Ouderschie en Schiebroec 
de eenige ambachten van het oorsprollkelijke waterschàp waren, die 
aan de abdij van Egrnont behoorden, en dat deze zich d us bij de 
eerste gemeenschappelijke vorming yan het waterschap met de abdij 
van St. Paulus dien lageren aanslag heeft bedongen; doch meer 
dan een gissing is dat niet. , 

Wel is echter een verklaring te geven van het feit, dat am
bachtsbewaarders van Ouderschie in 1620 niet volledig op de 
hoogte waren van de uitgestrektheid van hun ambacht. Immers zij 
zeggen r.elf 2), dat "d'innecompsten der Ixiiij houffven de lasten nu 
verre overtreffen, ende aparentelijcken geschapen is jaerlicx over
schoth te sullen hebben, ende en geen collecta tie van achterstall 
te sullen behouffven": er was geen praktisch belang meer betrokken 
bij een volkomen juiste bepaling van de grenzen van het ambacht. 
Toch heeft hun omschrijving in zoovel're waarde, dat uit haar ge
deeltelijke overeenstemming met de notitie over het ambacht in 

1) De cijfers van de nienwe meting in het résumé van hoogheemraden (Bijl. A, kol.4) 
knnnen hier niet voor vergt:lijking dienen, daar uit het Register van JAsPEn ADRIAENSZ. 

duideliik blijkt, dat die cijfers voor de drie ambachten Hogenban, Ouderschie en Beukels
dijck (respectief ± 288, ± 2041 en ± 77 morgen) nitsluitend op de grootte der polders 
bernstten. 

2) Bijl. B in fine. 
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het Memoriaelbollck van 1600 blijkt , dat het zich illderdaad naar 
het noord weslen tot de Oude Lede toe uitstrekte en de niet tot 
het pulitieke ambacht behoorelld e heerlijkheid den Tempel om
vatte 1), terwijl wij ' reeds zagen, dat eveneell3 de door hen al s de 
feitelijke gren~ tegen het ambacht Schiebl'oec aangegeven scheitsloot 
de werkelij ke grens moet geweest z~i IJ. 

Hun redelleering moet deze zijn geweest, dat, uitgaande van de 
hun bekende en inderdaad juiste grenzen \'an hun ambacht aan de 
noord- en noordoostzijd en , te weken was naar zulk een omschrij
ving ervan, dat er juist de 1020 IIlorgen dool' werden verkregen, 
terwijl hun het feit onbekend was, dat verschillende ambachten 
om verschillende redenen voor ee n kleiner aantal morgens dan hun 
werkelij kc grootte waren aangeslagen. 

Ten oosten van Ouderschie lag benoorden den ouc1stell zeeuijk 
het ambacht Schiebroec, dat tot de parochie Üuderschie behoord e. 
Het was bij het water- ell hee mraadschap aangeslagen voor 24 
hoeven, d. i. 720 morgen, maal' feitelijk grooter. In 154 5 wenl 
het opgemeten op 748 1/ 2 morgen , wat vrij juist was 2). Want het 
politieke ambacht - waartoe niet behoorden de boven onder Ouder
schie besprokeIl :2:3 morgen aan het oosteinde van den Oudendijk
schen polder, het aloude Scherpcnclrecht 3), die waterstaatkunuig 
wel onder Schiebl'oec ressorteenl en - was ruim 722 morgen groot 4), 
zoodat men met de 23 morgen vall Schel'pendrecht voor het water
staatkundige ambacht 745 /G morgen verkrijgt. "Tnar dit nu tot in 
cle 17e een w constant voor sleehts 24· hoeven was aangeslagen, 
hebben we dus hiel' een zelfden lageren aanslag dan de werkelijke 
grootte, als we bij 0 u(l erschie vonden. 

Rottel'ban of Hildegaertsberch. Dit funbacht was aangeslngen voor 
12!) hoeven (d. i . 3870 morgen) en week, voor wover wij kunnen 
nagaa n , all een in zooverre af vall het gelijknamige politieke am
bacht, dat in het laatste mede hegrepen was het waterstaatkundige 
ambacht Berchpoll'e 5), dat ook kerkelijk tot IJ ildegaertsberch be-

1) Bijl. A, kol. 3, "di e van Acker;dij ck, Schieveen ende den Tem pel"; terwijl ook in 
beide het DelBandsche deel op 885 morgen wordt berekend . 

2) Vergelijk den aanslag in de kohieren der verponding in de 18e ee uw voor 748 mor
gen 239 roe.len (Tegen w. St . VII 36), waaruit volgt, dat die aan _' lag het watersta at
kundige, niet het politirke ambacht betrof. 

3) Zie boven pag. 30, 48. 
4) Volgens het kadaster ( VAN IJEIl A .I, Aardr. Woord. X 169) is de met het voorma

li ge politieke a 111 bach t nagen oeg 0 vercenstemm ellde burger! ij ke gemeente Schiebroek 
615,0208 bunders groot , d. i. ru im 722 morge n. 

5) Van daar dat het in de kohieren der verponding in de 18e et uw voor 4068 mor
gen 35 roeden was aangeslagen (Tegenw. St. VII 32). Dit stemt volkomen ov ereen met 
de som der waterstaatkundige ambachten Rotterban (3870 morgen) en Berchpolre (210 
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hoorde. Het had een eigenaardigheid, waarin het van alle andere 
ambachten afweek, namelijk dat het voor het onderhoud van het 
gedeelte van den zeedijk, waarmede het belast was, voor zijn 
" hoef~lach", lliet als de andere ambachten één geheel vormde doch 
gesplitst was in een aantal "hoefslagen" 1). Waar elk van deze 
gelegen was, is nog on bekend 2) doch doet hier ook weinig ter zake. 
Wel echter kunnen wij het voor hoogstwaarschijnlijk houden, dat 
die splitsillg in verballd moet hehbell gestaan met het reeds boven 3) 
vermelele feit, dat het o01"sprou!telijlce waterschap verdeeld was in 
twee groepen van ambachten, die BOg in de ] 5e eeuw bestondell, 
en dat de Oostambachten gevormd werden dool' "een deel van 
Rotterban , Bleijswijc, Zevenhuijssen ende Zegwaert", waaruit blijkt, 
dat Rotterban ten deele tot de West-, ten eleele tot de Oostam
bachten behoorde. Hoe die verdeeling was, is onbekend, doch de 
gissing schijnt lllij niet gewaagd, dat daarin de oorzaak te zoekelI 
is van de spitsing van het ambacht in S of 9 4) hoefslagen. 

Van de overige ambachten is weinig te zeggen. Voorzoover wij 
kunnen nagaan, stemdell zij alle, met uitzondering alleen van Zeg
waert en Zuid-Waddinxveen, overeen lllet de gelijkllamige politieke 
ambachten en parochies. Het Schielnndsche ambacht van Zegwaert 
omvatte blijkells het charter van ;"2, Juni 1373 van de "gemeene 
buieren vanden Zegwerde" 5) alleen het deel van het politieke am
bacht beoosten "den wech streckellde van Benthu~issen an die lant 
~cheijdinge van Berekei" 6), welken zij beloofden "dichte te houden, 
ende van <laen voirt aen die l:ijdwijn VHn Bleljswijck, ellde van der 
scheijdinge van Benthuijssen Illede dichte te honden ellde op te 
brengen aenoe zijdwijn vall Bleijswijck voirs., met sulcken water
keringen ende caoen sa datter geen vreelIlt water binnen comen 
en sel mogelI." M. a. w. er werd een nieuwe lalldscheiding oru 
het bij Schielalld gevOE'gde deel van het ambacht heell gemaakt. 

morgen ), omdat van het laatste de ruim 13 morgen groote strook langs de noordzijde 
van den Bloemaertsdijc moet worden af!{etrokken, die politiek tot het ambacht Bokels
dijc (later Cool genaamd) behoorde (zie boven pag. 30). 

1) Zie Bijl. C. 
~) Natuurlijk · was Ommoorden de latere polder van dien naam en W olfvoppen hoef

slach het tot Rotterban behoorende deel van den lateren polder, welks naam later in 
Wollefoppen verbasterd werd . 

3) Zie pag. 18. 
4) In het eene lüstje komt Ommoorden voor als eé n hoefslag, terwijl het er in het 

andere twee vormt. 
5) VA N MIERIS UI ~79. 
G) Uit de laatste woorden blijkt, dat niet de geheele tegenwoordige BinnenwegsclJe 

polder, maar alleen het deel hiervan ten oosten van den Rockeveenschen weg toen 
onder Schieland is gekomen. 
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En , wat Zuid- Waddinxveen betreft, zoo behoorde daa r waarschijnlijk 
ook toe het ten westen der Gouwe gelegen stukje der heerlijkbeid 
Bloemendael. 

De aanslag van Zevenhllzen wenl in 1496 met 800 morgen 
verminderd 1). Dit moet in verband hebben gestaan met de ver
vening van bet noordelijke deel van het ambacht, d e 'Wlldevenen , 
het latere Moerkapelle; want reeds in den oudstelI bekenden aan
slag van 1420 was het ambacht van Rleiswijc op dezelfde wijze 
voor 7 hoeven minder aangeslagen dan de werkelijke grootte 2). 

Dat ook de andere, later bij het oorspronkelijke waterschap-ge
voegde ambachten slechts voor een deel van hun werkel ~ike grootte 
waren aangeslagen, berustte echter, zooals we gezien hebben, op 
een anderen grond; doch het zal wel aan dien lagel'en aallslag te 
wijten zijn geweest, dat de vermindering van hun morgentalen teil 
tijde del' verveningen niet ook op hen is toegepast. Die maatregel 
schijnt alleen voo r Bleiswijc en Zevenhuzel~ te hebben gegolden, 
,,-elke trouwens de eerste am baehten van Schieland geweest z~in , 

waar de vervening op groote schaal heeft plaats gehad. 

Ik keer teil slotte weder terng tot het heemraadschap. Wij hebbell 
gezien, dat het oorspron kei ijke waterschap alleen bestond uit de pfll'ochies 
Schie (met Roderij s of Berkel) , Rotte, Bleiswij c en Zevenhuzen, 
en later is nitgel))'eid : 1 0. dool' de bedijking van ee n aantal polders 
aan de zuidzijde, waarvan de laatste , die va n Cool , vermoedelijk 
ni et lang VOor 1283 plaats had, 2°. dool' de toevoeging van de 
parochies laJlgs (len IJssel, CraliJlgen , Capelle , Nieu werkerc en 
Moordrecht, 3°. daamft met Zuid-Waddinxveen, dat nooit geheel 
met Schielnlld is vereenigd geworden , 4°. in 1 357 in enkele op
zichten rnet " de viel' a lllbacht.en" Alfen , Hazerswollde, Boscoop en 
(Nool'd-)\Vaddinxveen, en 5°. in 137 3 met het oostelijk deel van 
Zeg waert, De vraag l'~i s t Illl , of niet mee l' data zijn te vinden voor 
de wording va n het hee mraadschap , en dit is inderdaad het geval. 

W' ij moeten daarvoor nogmaals terll gkeeren tot het reeds meer
malen ve rm eld e charter va n 1 28 1. Dit betrof, zooals wij zagen , 
het oorspronkelijke waterschap en de daaraan aangedijkte nieuw e 
polders behalve Matenes en SchooJlrelo. Doch in den aanhef en 'aJl 
wordt gezegd, dat "subditi nost l'i inter Seye et Gonde terras et 
possessiones habentes" te VOreJl een ander charter van den graaf 
hadden gekregen, dat gebleken was mincler goede bepalingen ovcr 

1) Zie Bijl. A , kolom 1. 
~) Ibidem, kolom 1 en 4 . 
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het dijkrecht te bevatten, welke daarom nu '"v eder werd en vervangen 
door die, wel ke vroeger hadden gegolden. Dat andere charter was 
dat van 14 Mei 1 273 I), over welks inhoud , en speciaal over den 
daarin voorkomendelI term "vredeban" vroeger zooveel geschrevell 
is 2). Op dien inhoud ga ik thans Jliet in, daar die reeds afdoende 
is opgehelderd; waarop ik wensch te wijzen, is dit, dat het stuk 
gericht was "ballivo intra Schie et Guuclarn ceterisque nobilibus et 
igllobiliblls infra dictum terminllm commornntiblls." FIWINS gevolg
trekking uit die woorden, <lat Sehieland destijds reeds een afzon
derlijk baljuwschap vormde, schijnt voor de hand te liggen, en 
toch komt roe mij bij nader onderzoek voor onjuist te zijn. 

De balju wen waren, zooals bekend is, van Fransehen oorsprong 
en in de J 3e eeuw over Vlaanderen 3) in Holland ingevoerd. Be
stond hUil werkzaamheid in het algemeen in de vertegenwoording 
van den graaf, het meest kw a.m die uit bij de rechtspraak der 
hoogere rechtscoll eges . N u vormden onder deze de collegia heme
radorum een afwnderlijke groep met eigen rechtspraak over water
schapszaken. Van daar dat wij , wat voorzoover ik weet nog niet 
is opgemerkt, in de 13e eeuw baljuwen voor de waterschappen 
vermeld vinden naast de baljuwen der groote admillistratieve dis
districten, waarin het graafschap verdeeld was, del' voormalige 
comitatlls 4). 

Wat de laatste betTeft, vinden wij onder graaf W ILT."E.\l II eerst 
nog slechts haljllwen van Zeeland 5), van Holland G) en van Ken
nemerland 7), doch reeds in 1252 ontmoeten wij een onderbaljuw 
van Zllidhollalld 8) , en nog in I\ijll tijd moet Holland in twee 
baljuwschappen zijn gesplitst, Zuidholland 9) en Nool'dholland 10). 

Graaf FLORIS V schijnt deze verdeeling eerst weder te hebben op
geheveJl, want nog eenmaal, in 1266, wordt heel' DlRC VAN 'rEI

Lll\GEN baillivus Holla lldiae genoemd 11), doch althans van 127 0 af 12) 

1) VAN lJ EN BEIlGIl II nO. 2~0. 

2) Dr. G. H. M. DE I.!%\T, Over een charter van Uraaf FLOIl IS V enz. in Yerh . Kon. 
Acad. v . ' Vetenseh. (1859); Mr. A.A.J. :MEILI:\I(, Oyereen charter van GraafFLoHls V 
(1860) ; FlllJlN, Over de Beteekenis van Bnnnus Pacis (Versp. Geschr. VI 256 sq q.) ; 
cf. nog de aldaar (256 noot 1) aangehaalde sch rijnrs. 

3) P IIl EN:\E, Gesc h. y. België I 2V5 sqq. 
4) 1I1r. S. J. F OC li ElL\ Al\lJIlEAE, Bijdr. t. d. Neder!. R echtsgesch . I V 358 sqq. 
5) VAN DEN BEIlGIl I nO. 504/5 (a o. 1250). 
0) Ibidem I n°. 555 (ao. 1252). 
7) Ibidem I n°. 5VV (ao. 1254} 
8) Ibidem I no. 555. 
H) Ibidllm, Nal. nO. 39 (jaartal niet vermeld ). 

10) Ibidem Ir nO. 67 (ao. 1260 onder de voogdij van ver AI.~ YT "an Henegouwen). 
11) Ibidem II n°. 148. 
12) Ibidem Il n°. 208. Van het charter nO. 182 staat het jaartal 1269 niet vast. 
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IS ze voor goed hersteld L). Nu behoorde Sch ieland ten opzichte 
dier verdeeling destijds nog, evenals trouwens in het kerkelijke, 
tot Zuidholland , niet zooals later onder graaf VVILLEM III tot 
Noordholland. Dit blijkt afdoende uit het stuk van 5 November 
1303 2), ,vaaJ'in VRIESE VANDER. MIJE "baillu in ZutholJant" wordt 
genoemd, ,vant nit een nog ongedrukt stuk van 30 Juni 1302 3) 
weten wij, dat bij 's graven baljuw "tusscheIl Schije ende Goude" 
was, terwijl daarin naast hem FwR.IS heel' VVOUTERS zoon als 
baljuw van Zuidholland wordt genoemd . Ik meen daarom, dat 
hij onmogelijk als de baljuw van een "baljuwschap" - in den 
lateren zin des woords - tusschen Schie en Gonde kan be
schouwd worden, en alleen kan geweest zijn 's graven bailliu bij 
het h'eemraadschap van diell naam, en dat even zoo de ballivus intra 
Schie et Gandam van l273 moet worden opgevat 4) . Er is trou
wens een bekend analogon voor die opvatting, namelijk het be
roemde charter van 17 Februari 1286 ovel' den Sparendam 5), 

door FRUJN wo uitvoerig besproken in zijn verhandeling "Over de 
Opkomst van het Hoogheemraadschap van Rijnland" 6). Want daarin 
wordt "onse bailiu van RijnIant" met de "hiemraderen" (sc. van 
R\inlant) belast met de schouw van de Spaarndammersluizen en den 
Spaarndammerdijk en met de vertegenwoordiging van den graaf 
bij de rechtspraak daarover. Ook in dien ambtenaar meen ik dan 
ook, in afwij king van "FIWJN, n iet te zien den balj llW van het 
administratieve district, welke nog in 1Z!)!) balivns Northollandiae 
genoemd wordt, maal' 's graven vertegenwoordiger bij het reeds lang 
te vorell bestaande heemraadschap Rijnland, en in elk geval bli.ikt 
er afdoende uit, dat de naam bailiu, balivus, destijds mede het 
ambt der latere dijkgraven omvatte. In het kort: in al de bedoelde 
stukken meen ik, dat de balivi niet mogen worden gelijkgesteld 
en verward met de balj n wen der administratieve districten, maar 
afzonderlijke ambtenaren waren, overeenkomende met de latere dijk
graven del' hoogheemraadschappen 7). 

1) Ibidem II n°. 3 ,18 (ao. 1277), nO. 552 (ao. 1285), nO, 564 (ao.1285), nO. 814 (ao. 1299), 

alle baljuwen van Zuidholland vermeldende, en nO. 10ï6 (ao. 1299) met een baljuw 
van Nool'dholland. 

2) VA N MIERlS II 35. 
3) Bronnen v. d. G. v. R. IV nO. 163. 
-1) Cf. "den heemraders vanden bedrijven vanden dijcken ende vanden watergangen 

van den bctilliuschappe(n) tusschen Schie ende Goude" van 129!J (VAN DEN BERGII II 
nO. 1066). 

5) FRUlN, Vers!. e. Med. d. Kon. Acad . v. Wet., AfJ. Lett.., 3c R. V 275 ~qq.' 
VAN DEN BERGll II nO. 583. 

G) Verspr. Geschr. VI 193 sqq. 

7) Evenzoo is m. i. "onse hof te Delf' van het charter van 1 April 1290 (VAN DEN 
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Is dit juist, dan volgt eruit, <Int in 1273 niet het baljuwschap 
man!' wel het heemraadschap intra Sehie et Gaudam bestond. Het 
baljuwschap wordt, mcen ik, het eerst vermeld 28 April 1310 1)_ 
ongeveer in denzelfden tijd cl us, waarin wij ook voor het eerst het 
clecannat Schielandia genoemd vinden (14 December 1315 2)) -- en 
wel, zooals nog gedurende de geheeIe 14e eéuw het geval is ge
hieven, als één geheel vereenigd met Delfland. Maar in 1273 volgt 
uit den naam illtm Schie et Gaudam, dat toen de ambachten laugs 
den IJssel reeds b~j het oorspronkelijke waterschap gevoegd waren 
(waarmede overeenstemt, dat, zooals \\'~i gezien hebben 3), de IJssel
dijk niet jonger kan zijn), al bleven zoo wel dit waterschap als 
ZIJ n beide onderdeelen, de Oostambachten en de Westam bachten, 
nog tot in de 15e een w bestaan 4). 

13ERGH 1I nO. 6'13) betreffende Roderüs op te vatten in waterstaatkundigen zin , en in 
verband daarmede ook Til. DE WASSENARE, ballivus noster in Delflant in 1276 (nE 
FHE~(EHY nO. 182), als dükgraaf vau Delfland, al betrof het stuk, dat hij bezegelde, een 
administratie\'e zaak, den tolvrijdom van die van Delf, want hij was de hoogste amb
tenaar van den graaf ter plaatse en daardoor voor die bezegeling vrij wel aangewezen. 
Bezuiden de Merwede echter schijnt de baljuw van Zuidholland tevens dijkgraaf der 
heemraadschappen geweest te zijn (VAN DE:-i BERGlI II n°. 814, VAN MIEHl S II 35, enz.). 

1) Regesta Hannon. 33. 
2) Bronnen v. d. G. v. R . IV n°. 236. 
3) Zie pag. 6. 
4) Zie pag. 17/8. 





BJ.n,AGl'~ A. 

HOEFSLAGEN IN 1420. 
(Hs. A 7 "Pri"i legien 135IJ-l:iH" fO. 1"'-3). 

Dit zijn llie hoefslaghen llier gelegen siin jnder IJijemraetschijp nlD 

Schielant, daer deo hoghen hijemm!len mn Schielant jnerlix hoer pcnnine
geit of bllert I'pte meije llach . 

I. 

:2. 

3. 
·L 
5. 
li. 

== 7. g; 
8. :c 
9. i5 

10. 
11. 
12 . 
13. 
14. 
15 . 
16. 

17. 
18. 

~ s 
z 
S 

11 .... 

Mattenes ..... . 
Olldersehijc . .. . 
!ler Leck . . . . . . 

Boekels dijc ... . 

Scoenreloe .. .. . 

Coel .. . ...... . 
Blomers llijc .. . 
Ruijbroeck .. .. . 
Scijebroeck ... . 
Berch polre ... . 
Rotterban ... . . 
Cralinghen .... . 
Coppelle ..... . 

64 

7 
61/2 

31/2 

61/2 

61/2 

4 
24 

7 
129 

50 

37 
N vwerkerc.. . .. 35 
Bleijswijck. . . . . 71 
ZellenllU~'ssen .. 104 
Moenlrecht. . .. 28 

! il,egwaert . . . . .. 14 

honen 
11 

11 

hoef 

" 
" 
" 

houen 
11 

11 

" 
" 
11 

11 

11 

" 
11 

11 

13 margcn 

2 margen mlll 

eIHle 10 margen 2) 

1.'i0 111. 

1920 " 
2·2:3 " 
1 !J5 11 

105 

195 " 
195 11 

lIS " 
720 11 

210 11 

- iJ870 " 
1500 11 

liJD " 
1050 " 

2130 " 

3120 " 
840 11 

430 " 

18031 m. 

Jtem die vier ambochten~) si in ja.erlix SCUlllich te betalen den hoghen 
hijemraden van Sehielant tot huer pennincgelt Ypten meije daeh yijf gouwen 
nohelen of paijment hoerre waerde ende Jan Pieterzoon ene nobel. 

Jtem zIltende van Weensveen si in jnerlix scnll lijeh tot penninc,gelt. 4 ft: 
hollants te betalen vpte meije daeh . 

' ) ~Iet andere hand bijgevoegd: »anno (14)96 77 houen 10 margen". 
') Met andere hand bijgevoegd: »ende i pont siners tot pennynegelt." 
' ) NI. Alren , Hnzerswoude, Aoseoop en Noort· Waddinxveen. 

MORGENTALEN VAN HET HEEMRAADSCHAP IN DE lliC ElW\\·. 
(Hs. A;, IIHaUlhesten 1299-15G3" fO. ;'5-5G). 

(Hs. A. G "Register mnde Pri"ilegien Hantfestell enz." 1571 fO . 13:3). 
(Hs. L 11 "Memoriaelbouck 1600" fO. 35-3fi). 

De groote vnIHlen hOllllen enlle l'nJHle margcntaelen cOlltribllerenlle onder tlmter- ! 

schap ofte heemraetschap Ol) van Schielant. Elcke hont!" gerekent yoor dertich mOlrgen. 

I. OIHlt Mattenes . . . . . . . . . . . . . 5 honnen 
:L Ondersehie.. . . . . . . . . . . . . . . . G4 
2 . 

5. 

G. 
7. ~ 

s . ê 
9 . ~ 

10 . ~ 
11. '" 
12. ~ 
13. 
U. 
lli. 
17. 
15. 
18. 

der Leek ofte den IToegenban 
Blleekelsdijck . .. .. . ...... . . 
Schoonderloo .. . ..... ... ... . 

Coel mit West Rlommersllijck. 
Blomersdijck . .. . .......... . 
ltnijbroick .. . ... ... . ...... . 
Schiebroick ............ -.. . . 
llerehpolcler ....... . .... . .. . 
Hillegersberch mit Rotterban . . 
Cralingen .. ..... . .... . ... . 
CapeI ............ .. ...... . 
~ijeuwerkerek .. . .... . . .. .. . 
Bleijswijck ................ . 
Zeuenhnsen ........ : .. .... . 
Moerdrecht . .. . . .......... . 

l Zegwairt .................. . 

7 
fi 

3 
9 

4-

3 
2-t 

7 
129 

50 

37 
35 

71 
77 
28 
14 

" 
" 
" 
1/ 

" 
/I 

" 
" 
" 
" 
1/ 

/I 

/I 

11 

IJ margen 
15 11 

15 " 
15 11 

28 " 

10 1/ 

10 " 
Somma Totalis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5"16 bouuen ende 16 margen 

' ) In 1-1 •• AG cn L 11 a ll een ,onder theemrnetschnp". 

150 JU. 

1920 " 
22;3 " 
Ul;i " 
105 11 

285 " 
120 
11 3 

720 " 
210 " 

3870· " 
1500 " 

1110 " 
1050 11 

2130 " 
2320 11 

8,*0 1/ 

430 " 

17296 m. 

MOR(+I~NTALE:-r YAN HET WATER
SCHAP IN lfiOO . 

(Hs. L ti 11 Memorinelbonck lliOO" 
fO. 1 jO. :15-:Hi). 

(FO. 1). Ommeslach ol'er 17796 margen 
Lants onl[er twatersrhap van 'Schielnndt ge
legen. 

(FO. 35-36). il,ie de I'orige kolom; doch 
met andere inkt is er bijgeyoegd: 

IITsuyteinde vanden ambaehte van Wad

dinxveen met sestien hounen ende xx mar
gen, I'llijtbrengende te samen 500 margen." 

Terwijl het slot Inidt : 
"Somma 576 hounen ende 16 margen , 

vuijtbrengende te samen 17796 margen" (sic). 

(FO. 37;. Memorie. 
Tambncht mu Onrlerschie is groot 64 bou

nen, elke houff gereeekent voor 30 margen 
lants facit 19 20 margen. 

Sehielandt. Hyer van hebben Sestien hou
nen, clen Ouden dijek, Blijclorp, Nieupoiller, 
ende een paert mnde Spaense polder 3..j.1 / 2 

houff, clie maecken te samen 1035 JUargen. 
Delffiandt. Ende die van Ackersdijek, Schie

veen ende den Tempel hebben 291/ 2 llOUft·, 
die maeeken te samen 885 margen. 

NlEUWE METl:\G IN 1545. 
(Hs. A;) "Hillll[yestcn 1299-1563" fO. 57 ). 

(Hs . A 6 "Reg-ister I'ande l'rivilcgien Hantfeslen enz ." 
1571 fO. 139). 

De nijenwe meetinge valide groote mnlle mergentaelen 
mnde landen \'an Schielnnt gellaell bij Jasper Adriaells zoon 
Inlltmeeter volgende die gemeen!' lilJ1ts rekenillge lle anno 
XI'C I'ijt!"enveertieh . 

1 . OUllt Matthenes .... . ...... . 
3 . Ondersch ie ............... . 
2. ])en Hoegenhan . ... .. . ... . 
4 . [lneckelsd ijck . . ........... . 
5 . Schoenclerloo . .... . . . .. . . . . 

6 . Cool . ......... . ......... . 
7. Blommersdijck ......... . . . . 
8 . Huijbroiek mit Quakernaeck . 

165 
20,*1 

287 
76 

107 
294 
135 

147 
10. ::;r:h iebroick . ........ .. .. .. 748 

11. Herchpolder. . .... . ........ 197 
9 . Hillegersberch mit Hotterban . 3910 

12. Cralingen .... ....... .. . . . . 

13. Capel .. ... . . . .. . ..... . .. . 
14. Nijeuwerkerck ...... . .. ... . . 
16. Bleijswijck............ . .. 

17 . Seuenhuijsen ....... . .. .. .. . 
15. Moenlrecht ... . . . ...... .. . . 
18. Segwaert ... .. ... . . . ..... . 

Somma totalis vande nijeuwe mee-

1567 
1617 
2170 
2365 
3113 
2237 
430 

mergen 1/2 lJOnt. 

11 5 " 

" 5 

51
/2 " 

11 '* 
2 11 

" 1/2 

" 

" 

11 

" 
" 
" 
" 
11 

21
/2 " 

ij 11 

1 " 
31

/ 2 " 

" 
11 

" 

" 

" 

tinge .. . .... . . ...... . ...... . 216U mcrgen 21 /~ lJOnt. 



BIJLAGE B. 

Register vande repartitie , ghelegentheyt, innecOInpsten ende las
ten vanden umbachte vande vyerentzestich houffven tot Oudcrschie, 
ende in wath polders, jurisdictien ofte andere ambachten d'seltle 
s~in streckende ende res~orte l'e nde, met allen den ommestandichey
den ende aencleeve vandycn, alles' ten dyenste vall d 'seleue lxiiij 
houffven, by ordl'e ende ten overstaon vanden ambachtsbewaerder 
der seiner Ixiiij houffven, mitzgaders cleu respectiuen molenaers 
ende eenighe vande gequalificeerste ingelanden van Schieveen, Ses
thyenhouven, den Oudendyck, Nyeupolder met een gedeelte van 
Ackersdyck ende Blydorp : Alhyer vervolgens byden anderen ges telt 
int jaar onses HeeI'en duysent seshondert ende twintich, gelyck men 
tselue ten seluen tyde by naerstich ondersouck opt seeckerste heeft 
COlll1en colligel'en ende uyt den 1lI0nde van d' olldste bekeuste inge
landen ende uyt d'oudste correcste memorien verstaen ende vemo
men heeft. Actum inden amhachtshuyze tot Ouderschie j". Sbris 1620. 

De VOOI's. lxii~j houffven begrypen insich den nombre van xixC xx 
rnargen landts, wesende xxx margen tot elcke hOllff, ende zyn ge
legen onder diuerse j urisdictien ende in verscheydell polders, welcke 
massa van gecombineerde ofte t'samen gevoughde mergentalen wor
den gehouden te resorteren onder t corpus vanden heemraitschappe 
van Schielandt, ende inden register aldaer begrepen zynde onder 
den nomhre vande Schielantsche mergentalen ende mitsdyen subiect 
ende gehouden zyn neffens den anderen landen ofte mergentalen 
van Schielandt, egalycken ofte mergen mergensgelyck te contribuc
ren, dragen ende gelden inden gemeenelantscosten van Schielant 
by den Heeren Hoo: Heemraiden aldair jaerlix ommegeslagen wor
dende. 

Moeten ook daerbeneffens maecken ende onderhoudell hael'luyder 
selffs gehouff'slaeghden ambachtsdycken hyernaer gespecificeert. 

Allnyettegenstaende veele der voors. gecombineerde mergentaelen 
vande lxiiij houffven eygentlyeken resorteren ellde gelegen zyn inuen 
heemraitschappe van Delfflant, dewelcke ooek dyenvolgens mede 
aldait· contribueren, gelden ende geven moeten in allen gemene
lants oncosten van Delfflant voorl'. , weynighe uytgenomen, gelyck 
tselue mede hiernaer breedel' gel'peeificeert ende aengewesen sall 
werden. 

'l\velcke, hoeweIl vreempt, nochtans huyten alle memorie van 
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menschen, sonder oppositie, rllstelyck ende vreedelyck sulcx in ob
servantie end e geb l'Uycke is geweest, sonder dat men jegenwoordich 
reden weet te geeven, ten wat respecte ofte uyt wat oorsaecken 
d'voors. combinatie end e repartitie, sulcx geschiet mach zyn. 

Ende zyn d'voors. gecombineerde mergentaelen aldus 
gelege n , beginnende uyt den noorden suytwaerts. 

Ackersdijek. 

Inden Ackersdijckse polder, over de Sweth, behoort den geheelen 
hoeck van de Oude Leede ofte ' llloieslooth afl' zuytwaerts tot d'sehlC 
Sweth thoe, omler den voors. lxiiij houffven, streekend e uyt den 
westen vande Delffsche Schie aff , oostwaerts totte Berckelsche kaede 
th oe , wtgeseyt drye merge n mede binnen li'voors. ringh gelegen 
opten noortoost honck van dy en , dewelcke onder den ambachte 
ende verongeldinghe van Pynacker behoOl'en, noch uytgeseyt de 
Swetkaede ofte t ' Swetlant, twelcke mede daer buyten blyft, t'samen 
nytbrengende den nom bre van honderd ende taehtich mergen lants, 
so rterende eensdeels onder de jurisdictie ofte ambachte van Ouder
schie ee nsdeels onder V rou wem echt , specterende tsel ue V rou wen
recht totten convente van Rynsbmch: Behoorende voorts d ' \'oors. 
clxxx marge n beneffens de reste vande polder geheel onder den 
hee ml'aitschappe ende maer eensdeels onder den Bailiusehappe van 
Delftandt , gelyckse aldaer namentlick onder t' selne heemraitschap 
oock ega lycken, beneflens den anderen mergentaelen WUI Delffiant, 
rnergen lI1ergensgelyck , inden gemeenelandts oncosten van dyen 
contribueren , gelden ende geven moeten: Ende d'ander reste be
hoort yoirt.s onder den Bailiuschappe van llynsbul'ch. 

Schieveen. 

Voorts behoore n tot d'voors. Ixiiij houffven de geheele polder 
van Schieveen, streckende uyt den noorden van d'voors. Sweth aff 
zuytwaerts tot Doen caede toe, ten westen de Dellffsehe Sehie, ten 
oosten de landtscade, uytbrengende den nombre van seshondert 
dryentnegentieh margen lants, behalven de Swethkade die daer 
buyten blyft, sorterende eensdeels onder de .i urisdictie van V rou
wenrecht ende voorts ollCler den a 111 bachte van Ouderschie als 
vooren , welcke polder mede eygentlyek onder den heemraidtschappe, 
ellde mail' eensdeels, ll amentlyck t'meeste gedeelte, onder den Bai
liusehappe van Dellffiant gelegeIl synde, oock aldaer, te weten onder 
t'selue heemraidtschap moet contribueren, gelden ende geven in allen 
gemeenelallts oncosten van dycn, uytbesondert den oncosten vande 
ryetschuttingell end e helmplalltingen, daerinne dat Sehieveen vry 



BIJLAGE C. 

(Archief van Schielalld A 7 "Privilegien 1356-1574," fO. 2 vo.). 
Dit sijn alsu lcke roetalen d ijcx als den am bochten hier na ge

screuen leggende hebben tusschen Schiedam ende Rotterdam daer 
den hoghen hijemraden jaerlix in sinte Maertens scouwe oen am
bochten wtreijken van elke vier roede dijcx ene groten. 

Jtem tam bocht van Mattenesse 80 roeden dijcx. 

" " "Ouderschije 213 " " 

" " " der Leck 160 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" "Boekels dijck 
" "Scoenreloe 
" "Blomers dijck 
" "Ruij broeck 
" "Zevellhuij3sen 
" "Bleijswijck 

Lou werijs hoefslach 
dat Oesthoefslach 
Ommocrden 
Bcrch polre 
Scijebroer.k 
tsGrauen hoefslach 
BllemaJls 
Wolfvoppen 
Berch 

" 
" 
" 

,,'llaijssen " 
Somma beloopt 16 11; 13 sc. 8 d. 

21 
40 
21 
69 

269 
200 

92 
100 
150 

27 
21 
52 
40 
54 
54 
4.2 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" 
" " 
" " 
" " 
" " 

1 ) 

Dat alle "hoefslagen" van het bovenstaande lijstje, \",elke niet 
tevens ambachteJl van het waterschap vortllden, samen het in die 
"hoefslagen" gesplitste ambacht Rotterban vormden, blijkt uit een 
ander lijstje (Archief VHn Schieland A 7 [0. 65): 

Dit sijn die hoeuen die toebehoren Berchambacht. 
Eerst Berchpolre heeft 7 hoeuen dair toe behoirt dat Hoeclant 

ende is 3 margell. 

1) Met andere hand bygevoegu : "ende noch 100 roen met hoer hel pers ende 5i roeden". 



II BIJLAGE C. 

Jtem Berchhoefslach heeft 20 hoeuen 14 margen 2 hondt dair 
behoil't toe enz .. . . 

J tem Lauwerijs hoefslach in Rotten 15 hoeven G margen dai I' 
behoirt toe enz .... 

Jtem Faijsell hoefslach 1 tl hoenen G margen dair behoirt toe enz ... . 
Jtem Ellemall s hoefslach 15 hoenen G mal'gen dair hehoirt toe enz . .. . 
Jtem <lat Oisthoefslach in Rotten 16 1/ 2 hoenen ende G margen 

landts. Hier behoirt toe enz .. .. 
Jtem tot Om moerden dat Westhoefslach 13 hoefuen ende 11 

mal'gel1. 
J tem dat Oisthoefslach van Ommoerden 13 hoefuen ende 6 

margen. 
Jtem Wolfhoppen 5 hoefuen. 1) 

1) Zonder Berchpolre, dat een afzonderlijk ambacht was, bedraagt het totaal der 
bovengenoemde hoefslagen 1151/2 hoe\'en 56 morgen 2 hont = 3521 morgen 2 hont. 
Er ontbreekt echter het in het eerste lijstje genoemde tsGrauen hoefslaeh, dat 52 roeden 
dijcks te onderhouden had. Stelt men dit op 11 hoeven 18 morgen, dan verkrijgt men 
de 3870 morgen, waanoor Rotterban in de hoefslagen te boek stond. - Dat Berchpolre 
in het lijstje werd opgenomen, toont, dat "Berchambacht" in de eerste zin van het 
lij stje in politieken zin bedoeld was. 



BIJLAGE B. III 

ende exempt is; ende d'ander reste , doch weynich wesende, behoort 
onder den voors. Bailiuschappe van Rynsburch. 

Den 'r e mpel. 

'rot d'selve lxiiij houffen competeren oock de twaelff mergen 
lanclts der hooffstede ende heerlicheyt vanden Tempel, gelegen onder 
de parochie van Bel'ckel , int geheel behoorende onder den heem
raetsclwppe van Delffiallt ende mede cOlltribuerende egalycken in 
all en des gemeenelants van Delffiallts oncosten, nyet wtbesondert. 

Sesth yen houffven. 

Compt noch tot d 'voors. lxiiij houffven den geheelen Sesthyen
hovense polder, streckellde uyt den 1I0ordell van Doen caede afl' 
zuytwaerts eellsdeels tot de Rotterdam s<.:he Schie ende voorts tot 
de Langhe kaede thoe, ten westen het meerendeel de Dellffsche 
ende de reste voorts de voors, Rotterdamsche Sdüevaert : Begrootet 
tot vyerhondert vyftich mergen lants, behoorende geheel onder den 
hee ll1raidtschappe vall Schielandt, maer, nopende t'Bailiuschap , ge
heel onder Dellfftant ; ende in t' geheel sorterende onder den al1l
bachte van Ouderschie. 

Oudendijcic 

Noch behoort tot d'selue lxiiij houffven de geheele polder van den 
Oudendij ck , streckeude uyt den noorden vande voors. Lange caede 
aff zllytwaerts, schrin kelende neffens d 'voors. Rottel'damsche Schie , 
ten westen d'selue Schie ende ten oosten eensdeels Schiebrouck ende 
eensdeels Berchpolder , t 'samen begl'Ootet tweehondert veertieh mer
gen lants , geheel gelegen onder cl en heerlll'aetschappe van Schielalldt, 
Ill aer, nopend e den Bailiuschappe , gebeel onder Dellffiant. Dan 
alsoo den I xii ij hoven , somen meent , hy die van Schiebrouck 
dae rvan onttrocken is dl'yentwintich mergen dicht aende Schel'pen
drechtse caede gelegen, soo blyft hyer maer ten nom bre van iy 
xv IJ margen landts, sorterende int geheel onder den ambachte van 
Ouderschie. 

Nyeupoldel'. 

Behoort noch mede tot d 'selue lxiilj hOl1ffven de geheele Nyeu
polder , streckende uyt den noorden ende oosten schrinkelachtich 
langs de Rottel'damsche Schie zuytwaerts totten l'ywegh, ende eens
deels totten havendyck thoe. Ende ten westen het dorp van Oudel'
schie, wtbrengende, mette Daeryen daerinne begrepen, den nomhre 
van hondel't eell endertich mergen landts, ten meestendeel sorterende 



IV BIJLAGE ll. 

onder den n ll1 bachte yau Ouderschic , ende de reste onder den 
Hogen ban: Behoorende , voor soo veel onder Ouderschie sorteert, 
onder den heemraidtschappe van Schielandt ellde den Bailiuschappe 
van Delffiandt: Ende t'gene sorteert onder den Hogenban behoort 
onder den Bailiuschappe ende den heemraidtschappe beyde van 
Schielandt. 

Blydorp. 

Eyntlycken compt tot d'voors. lxii\i houffven noch inde Blydorpse 
polder den geheelen westhouck vandyeJl, streckende uyt den noor
den vande Rottel'damsche Schievaert ende rydtweegh aff zuytwaerts, 
eensdeels totten havendyck ende voorts tot in Beuckelsdyck, nae
mentlyck aende Beuckelsdycxe wegh toe, oost des polders mole
slooth met de verdere raeyslooth daer recht teynden aen gelegen, 
ende west het Spaense weeghgen geseydt den Hoerewegh: Begroo
tet wesenoe o'seluen hoeck ten nombre van tweehondert veerthyen 
mergen lanots, geheelycken behoorende onder den heemraidtschappe 
van Schielandt ende t'meestendeel onder den Bailiuschappe van 
Delffiandt., ende sorterende onder de j urisclictie ofte ambachte van 
Ouclerschie, doch int zuyen voor een cleyn gedeelte ofte smal 
stroockgen onder I3euckelsdyck. 

Macckende d'voors . mergentaelen, t'samen gecombineert, d'voors. 
vyerentzestich houffven ende Ilytbrengcllde alsvooren xi XC xx mergen 
landts. Affgetrocken d'voors. affgebroocken xxiij mergen inden Ouden
dyck, soomen meent, soo blyft de masse der seluer gecombineerde 
mergentalen 1I0ch zuyvers ten nomhre van xviij~ xcV\i mergen : Dan 
moet gelycke wel tegens de volle Ixiiij houffven enoe sulcx tot 
xix" xx mergen inde gemeenelants Ol1Costen van Schielandt, nament
lyck penning geIt, contribueren, gelden ende geven als voore!l. 

Sonder dat go et ofte raetsaem wcrdt gevonden, omme weder te 
procederen tot recouvremcnt der voors. affgebroocken xxiij mergen , 
gemet·ct off men schoon obtineerde, dat men maer coste ende 
::chade soude genyeten, vermits d'innecomstel1 der lxiiij houffven 
de lasten n u verre overtreffen, ende aparentelycken geschapen is 
jaerlicx overschoth te sullen hebben, ende en geen collectatie van 
achterstall te sullen behouffven, ende mitzuyen en canmen geen 
prouffyt maeI schaede genyeten als geseyt is. 

(Afschrift uit een perkamenten kwarto boekje, berustende in het 
huisarchief der familie Bolle te Amersfoort.) 
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