


Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 28 - uit Plegeste, zie De Vries: Noord- en Zuid-Nederland-se Plaatsnamen) enigszins anders dan bij Zeist (ont-staan uit Segeste). Raadplegen we De Vries in zijngenoemde boek, dan noemt deze daar, behalve Pleegst(met de g), ook Pleest (zonder de g), en hij ver-meldt deze beide toponymen alsof het om twee ver-schillende buurschapsnamen gaat, wel beide inOverijssel gelegen, maar niet identiek. Ik hebechter, ondanks allerlei navraag, geen plaatsnaamPleest (hoe ook geschreven) in Overijssel kunnenontdekken, en ik heb dan ook een sterk vermoeden,dat De Vries zich hier vergist heeft 1); het zal inbeide gevallen wel om het tegenwoordige Pleegste on-der Raalte gaan. Nu vinden we in het Oorkondenboek van Overijssel,deel I, regest 89 (blz. 73), dat er in 1206 sprakeis van enige tienden in Pleist (zonder g), onderRaalte, welke naam in deel II, regest 391

(blz,94) als Piest wordt gespeld. Het gaat dus inbeide gevallen om dezelfde buurschap, die nadienPleegste is komen te heten, en die vandaag nogzo heet. De Vries heeft stellig gelijk, wanneerhij deze naam van het oorspronkelijke woordPlegeste afleidt, maar we zullen bij de gang vanzaken moeten bedenken, dat de schrijfwijze van deplaatsnamen (zoals trouwens ook van de persoons-namen) oudtijds zeer onstabiel is geweest: er wasgeen norm en er was geen controle, en men schreefgewoonlijk maar op de klank af. In die tijden konde ontwikkeling van een plaatsnaam zich zeergrillig en alle kanten uit voltrekken. En al werdPlegeste langzamerhand tot Pleist (Piest) samen-getrokken, toch zal in diezelfde tijd het oor-spronkelijke Plegeste ook zijn blijven bestaan,en deze laatste naamsvorm moet in dit geval op denduur dominerend zijn geweest en gebleven. HetPleist en Piest, dat we uit de 13e eeuw kennen,heeft het tegen het Pleegst

(met de g) van nadienen van nu nog afgelegd. En het oorspronkelijke



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 29 - Segeste werd (parallel met het geval van Plegeste),in tijden waar we geen weet van hebben, tot Seist,maar (in tegenstelling met het geval van Pleist)kwam de oorspronkelijke g hier nimmermeer terugIEen dergelijke verschillende ontwikkeling vanelkaar toch zo na verwante woorden of namen zaluiteraard wel aan de &quot;spraakmakende gemeente&quot; moe-ten worden toegeschreven. In wezen is echter devergelijking van Plegeste met Segeste, en dus vanPleist (uit 1206) met Zeist (van nu) vanbelang,omdat in beide gevallen blijkt, dat het wegvallenvan de g in dergelijke woorden en namen oudtijdsniets ongewoons is geweest. Tot zover reikt mijn lekenkennis over dit onder-werp; mocht er van welke zijde ook, nog eens be-tere informatie over komen, dan houd ik mij ui-teraard bijzonder aanbevolen. P.K. 1) Ook de vermelding bij De Vries van een

plaats-naam Nierst in de provincie Utrecht (die we nooiten nergens aangetroffen hebben), welke naam DeVries verklaart als een samentrekking van Nieder-seist (I), lijkt ons een abuis te zijn. Dit toponymkomt wel in dezelfde contractie in Rijnland (Duits-land) voor (zie Bulletin van maart 1976, blz. 15),maar is in de provincie Utrecht alleen daarom alondenkbaar, omdat zulk een plaats in ons land geenNiederseist, en dus geen Nierst, maar Nederseist,en dus Neerst zou hebben geheten. Maar ook dezenamen komen naar ons beste weten niet in de pro-vincie Utrecht voor.


