








Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 13 - en we ontvingen van hem de volgende notities. a. Ruim 2 jaar na het schrijven van zijn hiervoorgenoemde artikel nam ds Kuijper contact op met de,thans reeds lang overleden vakman op het gebiedvan de plaatsnamen, de heer H,J. Moerman (schrijvervan het hoofdstuk &quot;De plaatsnamen&quot;, in G.J. Muldere.a.: &quot;Handboek der Geografie van Nederland&quot;, deelII (1951) en eveneens van het afzonderlijke werk&quot;Nederlandsche plaatsnamen&quot; (1956). Deze deed hembij schrijven van 30 dec.1952 diverse aanwijzingenen overwegingen aan de hand, die in dit opstel vanbetekenis kunnen zijn. b. De heer Moerman was van oordeel, dat de geopper-de verwantschap tussen de toponymen Zeist en Soestgeen bijdrage kan geven bij het speuren naar de be-tekenis van elk van deze beide namen, omdat zowelde naam Zeist als de naam Soest van de oudst

beken-de schr^fwijzen af de verschillende klinkers hebbengehad, die ze thans nog hebben. Het enige punt van(vermoedelijke) overeenkomst is de -t aan het slotvan beide namen, die in beide gevallen wel de aan-duiding van het collectivum zal zijn, d.w.z. dat we het aan die -t voorafgaande woord als een ver-zameling van het daardoor aangeduide moeten nemen. c. Wat deze op een collectivum duidende -t aan hetslot betreft, deze komt in onze Nederlandse plaats-namen (en ook buiten onze grenzen) nogal veelvul-dig voor. Wie de moeite neemt het vorengenoemdeboek van prof. De Vries (Nd- en Zd - Nederl.plaats-namen) een half uurtje door te bladeren, zal erdan zeker al ettelijke tientallen hebben gevonden.Zeer dikwijls is dan zulk een naam (inclusief de-t) een aanduiding van de natuurlijke gesteldheidof van de flora of fauna ter plaatse. Om een klei-ne selectie te geven: Biert (Z.H.) van beer: mod-dergebied; Heult (N.B.) van hol: plaats met

kuilen;Moorst (Utr.) van moer: moerassig gebied; Wildert(N.B.) van wild: wildernis; Aalst (N.B.) en Eist .(Gld en Utr.) van els: elzenbos; Hasselt (0.) enHesselte (Dr.) van hazelaar: streek met hazelaars;Braamt (Gld) van braam: braamstruiken, braambos;





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 15 - bij elkaar gelegen toponymen: Langst (uit Langen-seist), Nierst (uit Niederseist) en Kierst (uitKirchseist); aldus.bij K. Heek: Geschichte von Kai-serswerth, 1925, S.22. En tenslotte is er dan ooknog het Seeste in de Kreis Tecklenburg, dat DeVries (sub Zeist) vermeldt, en dat in 1129 voor-komt onder de naam Segesten (zie hierv55r bij 6).f. Dit laatste is van groot belang, omdat we hiereen plaatsnaam Zeist hebben, die (in tegenstellingmet ons Zeist) wel in een oudere vorm bekend is,en die dus als voorbeeld kan dienen voor de her-komst van ook onze plaatsnaam Zeist. Volgens Jel-linghaus (Westf.Ortsnamen,pag.13) is in dit Seges-ten het centrale lid segg, ons zegge; hard gras(zie hiervoor sub 5). In Drente ligt ook een dorpZeegse, dat in 1426 als Zegese vermeld wordt. DeVries vertelt dat het nog bestaande woord &quot;zegge&quot;de naam is voor

een grassoort, genoemd naar descherpe snede van de bladeren, zodat &quot;zegge&quot; welzal samenhangen met het latijnse werkwoord &quot;seca-re&quot; = snijden. Hetzelfde woord komt ook voor inde plaatsnamen Zegge (L.) en Zegveld (Utr.).^. De vraag is nu, of het aanvaardbaar is, dat deontwikkeling van het woord zegge, bijv. via eenuit het Tecklenburgse bekende vorm Segeste, totde naam Zeist heeft geleid, in welke laatste naamimmers de letter g is weggevallen. Maar... dezevraag is immers in feite al beantwoord, nu we ge-zien hebben, dat de oude naam Segesten in hetTecklenburgse eveneens in de loop der eeuwen tothet g-loze Seeste is teruggevallen (zie hiervoorbij e). Het assimilatie-proces van ege of eggetot ei is trouwens een zeer veelvuldig voorkomendverschijnsel in de taai-wereld. Algemeen bekend Vis bijv., dat de werkwoordsvormen &quot;zeide&quot; en&quot;leide&quot; vervoegingen zijn van de

werkwoorden zeg-gen en leggen; ook hierbij is dus de g verdwenen.En zo geeft prof. De Vries in zijn genoemde woor-denboeken nog tal van voorbeelden van hetzelfdeverschijnsel; woorden als breien, brein, feil,kei, steil, teil (van tegel), trein, zeil, zeis.



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 16 - en nog veel meer, gaan op een oorspronkelijkevorm met een g erin terug. Als plaatsnaam noemtDe Vries onder meer ook nog Pleegst (Ov.)> waar-van de oudste schrijfwijze Plegeste is geweest.Het ligt in ieder geval dus in de rede, dat ookde naam Zeist uit een oudere vorm met een g isontstaan. h. Onze conclusie is, dat er een goede kans bestaatdat ook de naam van ons Zeist is ontstaan uit zeg-ge, hard gras, rietgras, met de toegevoegde -t omaan te duiden, dat er veel van dit gewas voorkwamop de plaats waar Zeist is ontstaan en z'n naamheeft gekregen. En die kans is zeker groot geweestin de oude tijden, toen de grote Rijn hier nog vol-op en met allerlei takken stroomde en hier de eer-ste boeren-nederzettingen zijn ontstaan. - En wan-neer het nu juist is, wat De Vries veronderstelde,dat de rietnaam &quot;zegge&quot; uit het latijnse secare(snijden)

is af te leiden, en indien dat latijnsewoord secare geen verwant equivalent heeft in eengermaans of v65r-germaans woord uit deze streken,dan wordt het tevens onwaarschijnlijk, dat de naamZeist al eerder dan in de romeinse tijd zou zijnontstaan. Wij zijn ds Kuijper erkentelijk voor deze uiteen-zetting over de vraag, die ons bezig heeft gehou-den, en die waarschijnlijk nog wel eens weer indiscussie zal komen. . .                                    L. Visser


