
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1972 . - Dl. 2 - 33 - L.S. Ditmaal wordt ons Bulletin geopend met een artikelvan de heer D.R. Klootwijk, uit Bunnik, die in hetorgaan van de buur-vereniging, de Historische Kring&quot;Tussen Rijn en Lek&quot;, - n.1. in 6e jrg. 1972, nr.2 - een interessante bijdrage plaatste, welke ookvoor ons van belang is. De auteur en redacteur hr.Graafhuis gaven dadelijk toestemming, dit artikelin ons kwartaalblad over te nemen, toen hun datwerd verzocht. Daarvoor onze oprechte dank. De Zeisteroever in de Middeleeuwen. Poging tot een nadere plaatsbepaling van dit ge-bied. De naam &quot;Zeisteroever&quot;, soms geschreven als Zeis-terscore of Zeisterschoer, komt in Middeleeuwsebronnen talrijke malen voor. We vonden hem voor deeerste keer in 1236, toen in een charter van hetkapittel van St. Jan te Utrecht gesproken werdover: &quot;duodecim jugera, sita in Seisterover&quot; (l).Maar de naam is waarschijnlijk ouder, aangezien

deplaatsnaam Zeist al in de eerste helft van de Seeeuw bekend was. De samenstelling met -oever duidt op een strookland, begeleid door een waterloop van enige omvang.Dat kan in deze omgeving alleen de Rijn of een takervan zijn. In talrijke akten omtrent de Zeister-oever wordt trouwens gesproken over de &quot;Oever Rijn&quot;.Men zoekt de naam Zeisteroever tevergeefs op onzemoderne kaarten, maar men neemt gewoonlijk aan,dat er in de Middeleeuwen een gebied mee bedoeldwerd dat zich, ten noorden van de tegenwoordigeKromme Rijn, uitstrekte van Rijnauwen tot de Tol-akkerlaan. Inderdaad behoorde dit gebied tot deZeisteroever. Dat die zich uitstrekte tot bij Rij-nauwen blijkt uit het Manuaal van het morgengeldin het Overkwartier van Utrecht uit 14/0. Daarwordt als bezit van de Abdij Oostbroek onder het









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1972 . - Dl. 2 - 37 - Bodemkundig kaartje van Zeist met diverse voorma-lige Rijnarmen. Men ziet hierop o.a. de Brugakker,de Zeisterbrug en de Breesteeg. 1. Waterigeweg, 2. BI ikkenburgerlaan, 3. Kouwenho-vense wetering, 't. Vi nkenbuurt, 5- Tolakkerl aan , .6. &quot;Kibbruggerwech&quot;. N.B. De &quot;oude&quot; Blikkenburglag dichter bij het Slot. heden stuifzand lag. &quot;Haex virdel, op t'Ouver&quot; zalvrij zeker gelegen hebben in de buurt van de zand-gronden van de Heuvelrug. Uit het voorgaande volgt, dat een deel van de Zeis-teroever lag ten N. van de tegenwoordige Kromme --Rijn en dat het andere gedeelte gezocht moet wor-


















