
Tussen Rijn en Lek 1973 2-3. - Dl.7 2-3 Zeist en Zeisteroever Kort geleden las ik het artikel van D.R. Klootwijk: &quot;DeZeisteroever in de Middeleeuwen&quot; ( juni 1972, nr. 2).Bij zijn poging tot een nadere plaatsbepaling van dit gebiedkwam de schrijver tot de conclusie, dat dit gebied zich uit-strekte tussen de Kerkhoogte te Zeist en Rijnauwen. DeZeisteroever ligt noordelijk van de huidige Kromme Rijntussen Rhijnauwen en de Tolakkerlaan en wordt verder naarhet noord-oosten begrensd door een voormalige Rijnarm(een onderdeel hiervan vormt de &quot;Kouwenhovense v-etering&quot;).De naam &quot;Zeisteroever&quot;, soms geschreven als Zeisterscore ofZeisterschoer kwam hij voor de eerste keer tegen in 1236(Seisterover). Klootwijk wijst erop, dat de naam waarschijn-lijk ouder is aangezien de plaatsnaam Zeist al in de eerstehelft van de 9de eeuw bekend was. In

het Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse Plaats-namen van Dr. J, de Vries ( aula 85 p. 197) vindt men bijZeist het volgende: &quot;Sedert 838 steeds Seist gespeld. .Menkan vergelijken de westfaalse naam Seeste, die in 1129Segesten heette. Het Is stoutmoedig, om deze laatste vormmet de venetische plaatsnaam Segesta te verbinden en danverder op grond van de uitgang- este aan een il lyrische naamte denken. Maar duister is de naam zeker&quot;.Het is algemeen bekend, dat het nogal eens voorkomt, dat denaam van een water plaatsnaam wordt, waarna het water enigetijd onbenoemd blijft. Passen wij dit hier toe dan krijgen wij de volgende hypothese:De nu verlande Rijntak langs Zeist ( zie kaartje juni 1972, nr.2pag 6) droeg eens de naam Seist. Deze naam ging over op denederzetting en op de in cultuur gebrachte gronden langs ditwater. De Rijntak verlandde,

waarbij andere namen gingenoptreden. Zo past de naam &quot; Kouwenhovense wetering&quot; zeerwel bij een rationeel afwateringspatroon.Deze hypothese zalwel moeilijk te bewijzen zijn, omdat in de bronnen over het9e eeuwse Seist het water langs de nederzetting onbenoemddan wel een andere naam heeft aangenomen.Mogelijk kunnen etymologen in &quot;Seist&quot; een waternaam ontdekken. Drs.H. J .M.Thiadens.


