
Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -22- I De toponiemen: Seisterover, Seisteroever en Zeisterscore ofZeisterschoer De naam &quot;Zeisteroever&quot;, soms geschreven als Zeisterscore ofZeisterschoer kwam Klootwijk (1) talrijke malen tegen in deMiddeleeuwse bronnen. Hij vond de naam voor het eerst in 1236in een charter van het kapittel van St-Jan te Utrecht ( &quot;duodecimjugera sita in Seisterover&quot;). Men neemt gewoonlijk aan, dat in de Middeleeuwen met Zeister-oever bedoeld wordt het gebied ten noorden van de huidige KrommeRijn tussen Rijnauwen en de Tolakkerlaan. D.R. Klootwijk maakteaannemelijk, dat het gebied zich ook nog uitstrekte tussen genoem-de laan en de Kerkhoogte te Zeist. Wat werd er nu eigenlijk in 1236 met &quot;over&quot; bedoeld ? HetDrentse Oversinge heette in 1313 Overessingen hetgeen betekende:&quot;het land dat aan de overzijde van de es (bouwland) gelegen is.De

Bisschopshof lag bij de Brink te Zeist vlakbij de Koppelbrug(voormalige Zeisterbrug). Het gebied behorend tot Zeist over deze brug kan dus mijns in-ziens in 1236 zijn aangeduid met de naam Seisterover. Het lagimmers van Zeist uit gezien over de oude Rijntak, die omstreeks1361 met Zeister Wetering werd benoemd. Deze oude Rijntak kanzelf eens met de naam Zeist (Seyst) zijn aangeduid. Waternamengaan vaak over op de plaatsnaam, waarna het water een tijdlangonbenoemd blijft om later een andere naam aan te nemen, waarinsoms toch nog de oude naam bewaard blijft. Het werd ZeisterWetering=Grift. Ik stel mij voor, dat het gebied tussen de Zeisterbrug en Rynauwenvoor het in cultuur brengen werd aangeduid als Seisterover. Daarnazal de term oever zijn opgekomen, omdat men langs een Rijntak,langs de oever ervan binnen Seisterover het land in cultuur gingbrengen. Zo kon ook de naam Oever Rijn ontstaan. Het wordt

danbegrijpelijk, dat over en oever door elkaar gebruikt werden.De bestanddelen-score of-schoer duiden op schoor in de betekenisvan een stuk land dat aan een rivieroever is gelegen, vgl.eng.shore= oever.



Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 ?23- Daarnaast komt echter schoor ook voor in de betekenis vanbruggetje. Het gebied tussen de Zeisterbrug en Rynauwen noemdeik Seisterover, omdat het gelegen is over de oude Rijntak. DeberKiming Zeisterscore duidt mijns inziens het gebied aan in deomgeving van de Zeisterbrug, omdat schoor ook in verband ge-bracht kan worden met bruggetje (schoor = ook rijbruggetje overeen smalle waterloop) (2) Wij hebben hier te Zeist te maken met een smalle waterloop bijde Zeisterbrug, zodat het bestanddeel &quot;brug&quot; in Zeisterbrug enBrugakker eens met de naam schoor kan zijn aangeduid.De brugakker hoorde dus tot Seisterover, Seisteroever en Seister-score. Het door elkaar blijven gebruiken van deze benamingenin de Middeleeuwse bronnen is dus eigenlijk niet onlogisch.De Waterige weg zal ook wel met een bruggetje gegaan zijn overde oude

Rijntak gezien de benaming Scorrenbosch in deze omgeving, (1)   D.R. Klootwijk: De Zeisteroever in de Middeleeuwen I en IIIn: Tussen Rijn en Lek nr. 2, 1972 en nr. 3 1972 (2)  A.P. De Bont. Dialekt van Kempenland deel III Assen 1969p. 6 en 37





Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -25- Deze Brenck lag toentertijd waar hij nu nog ligt, zoals onsduidelijk wordt uit een pachtovereenkomst van een stuk land:&quot;oen den Brink beneden de Croosterwech naistgelant&quot; (3) (1)     D.R. Klootwijk: De Zeisteroever in de Middeleeuwen IIpag. 7 Tussen Rijn en Lek, 1972 nr 3 (2)    A.P. de Bont: Dialect van Kempenland deel III Geografischenamen Assen 1969 p. 177 (3)     D.R. Klootwijk: De Zeisteroever in de Middeleeuwenp. 11 Tussen Rijn en Lek, 1972 nr. 2



Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2 -26- III Het toponiem &quot;de Preeckstoel&quot; In nr. 2/3 1977 van het Tijdschrift Tussen Rijn en Lek besteedtD.R. Klootwijk veel aandacht aan het terrein en de omgeving vanhet &quot;Lyceum Schoonoord&quot;, alias de Preeckstoel. Hij doet hierbijeen poging de naam te verklaren en denkt tenslotte deze gevondente hebben in de vorm van het bij de boerderij behorend land. (^): &quot;De smalle strook land naar de Blikkenburgervaart, het klankbordvan de Preeckstoel, zal eerst licht gebogen naar beneden gelopenhebben om zich dan in een rechte lijn voort te zetten tot aan degenoemde vaart&quot; . Geheel zeker is hij van deze verklaring echter niet. We lezenimmers: &quot;We hebben hiermee deze typische naam van de Preeck-stoel&quot; wat dichter bij zijn verklaring gebracht te hebben&quot;Ik wil bij mijn verklaring van het toponiem vooral de nadruk leg-gen op het tweede

bestanddeel. Immers we hebben te maken meteen samenstelling en hierbij preciseert het eerste element in verre-weg de meeste gevallen slechts de uiterlijke hoedanigheden van deplaats. Het Vrouwenklooster bezat in de 15de eeuw een vrijwel aaneenge-sloten grondgebied tussen de Driebergse Weg en de Kromme Rijn,aan de oostzijde begrensd door de Bunsinklaan= &quot;steech van dehey aff&quot; = in 1848 nog de Stoetweger dijk. D.R. Klootwijk maakt er melding van, dat het Vrouwenklooster deverantwoordelijkheid droeg voor deze weg en zijn pachters dwong om die te onderhouden.....ende dat hij gehouden blijft de steech van de hey aff tot oen Stoetwech toe alle jaer neven Cor-nelis Everts ende anderen behoorlyk de maecken ende uuyt deSchouwe te houden. Het gebied van de Preekstoel wordt in het oosten begrensd doorDe Bunsink. Onder verstoeling van een dijk verstaan we het toewijzen van dedijksgedeelten

aan de onderhoudsplichtigen. Het tweede bestand-deel van Preekstoel nl. stoel wil ik dan ook gezien de ligging vanhet gebied in verband brengen met verstoeling.




