
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 De namen van en m Zeist Nu het in 1978 verschenen boekje &quot;De straatnamen vanZeist&quot; uitverkocht raakt en een tweede druk niet teverwachten is, lijkt het moment aangebroken een over-zicht te geven van noodzakelijke verbeteringen en aan-vullingen. Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken enkele ande-re onderwerpen met betrekking tot de namen van Zeist aande orde te stellen en wel een overzicht van oude namenvan land, huizen en hofsteden in Zeist, zoals die onderandere voorkomen in de delen I, II en III, aflevering I,van de Bronnen voor de geschiedenis van Zeist. Vervolgens een momentopname van denamen van huizen enz. op-gesomd in het adresboek van Zeist en De Bilt van 1909. Mocht iemand een ouder adresboek van Zeist bezittenen af willen staan aan onze Stichting, dan houden wijons van harte aanbevolen. Tenslotte een opgave van een aantal

bijnamen van Zeis-tenaren met het verzoek om medewerking bij een inventa-risatie van deze namen. In de Ie jaargang (1971) nr 3 schreef de toenmaligeconservator van onze Stichting, dr K.W. Galis, overzeister familienamen. Een herhaling van dit artikel m.eteen aanvulling vindt u op de pagina's 52 t/ra 54. In de 6e jaargang (1976) nr 1 staat een artikel vanmijn hand over de naam Zeist, met de eindconclusie, dater een goede kans bestaat, dat de naam Zeist ontstaan isuit &quot;zegge&quot;, een soort rietgras, dat hier vroeger veelvoorkwam. Een conclusie, die overigens van zeer deskun-dige zijde in twijfel getrokken is. Omdat er in Zeist ongetwijfeld al heel lang geledenzegge groeide wil ik u toch de volgende toepasselijkezin niet onthouden, die ik na de voorlaatste regenpe-riode las, n.1.: &quot;zo te zeggen is voor de zegge al dieregen een zegen&quot;, waaruit we kunnen opmaken dat zeggeaan de lage, vochtige kant van Zeist groeide. De heer Galis

heeft een vervolg geschreven op de ver-klaring van de naam Zeist die ook zeker het overdenken 41





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 geeft twee mogelijkheden wat betreft de betekenis vanseis. Ten eerste kan het slaan op het nederlands zeisen,zeis. Maar waarom nu net dit stuk land genoemd zou moe-ten worden naar een zeis is niet duidelijk. Meer voorde hand ligt dan ook, dat we hier te maken hebben methet middelnederlands seis, seins, afkomstig uit latijnscensus in de betekenis van schatting, cijns. Seis isdan de benaming voor een vroeger heerlijk land, waar-voor de gebruikers een cijns moesten betalen. Dat wehier met deze betekenis van seis te maken hebben, wordtondersteund door twee faktoren: 1) het gebied genaamdseis grenst pal aan het &quot;hoghe hof&quot;, dit is wellicht deplaats waar vroeger de curtis stond, 2) ook de naamLangeviele kan op een grondheerlijke oorsprong duiden&quot;.Einde citaat. Hoewel er te Zeist inderdaad een bisschoppelijk hof,nabij de Brink, heeft bestaan, waar van

heide en ver opbepaalde dagen in 't jaar de pacht of cijns (meestalin natura) moest worden voldaan, wordt dit hof pas voor't eerst in 1308 - misschien reeds in 1220 - vermeld.Terwijl voor het allereerst in de oudst bekende oorkon-de van 838 melding wordt gemaakt van &quot;Seist&quot;. Daaromgaat mijn voorkeur uit naar de naamsverklaring: eenaantal waterlopen, armen van de (Kromme) Rijn, die in-derdaad aantoonbaar door westelijk Zeist hebben ge-stroomd. Het artikel van de heer Van Citters (3) heb ikhelaas niet kunnen raadplegen, mogelijk staan er meerverduidelijkingen in! - Hoe het zij, de naam van onzegemeente zal wel nooit bevredigend worden verklaard. K.W. Galis 1. J. de Vries: &quot;Woordenboek der Noord- en Zuid-Neder-landse plaatsnamen&quot; Utrecht, 1962, pag. 12 2) T. Stol: &quot;De straatnamen van Middelburg&quot;. Archiefvan het Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen,1979, pag. 199 iw3'







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 geven naar de oorspronkelijke benaming van de villa Len-televen. In dezelfde vergadering heeft de gemeenteraad op ver-zoek van de justitie de expeditieweg achter het waren-huis van V & D de naam &quot;Emmadwarsstraat&quot; gegeven, hetparkeerterrein werd &quot;Weeshuisplein&quot; genoemd en het markt-terrein tussen de Emmastraat en de Torenlaan &quot;Emmaplein&quot;, Op 6 maart 1981 besloot de gemeenteraad het gedeeltevan de Kroostweg tussen de Kromme-Rijnlaan en deUtrechtseweg, Kroostweg-Noord te noemen. Op 11 januari 1982 is aan het weggedeelte, gelegen teAusterlitz, tussen de Austerlitzseweg en de gemeente-grens met Driebergen-Rijsenburg, de naam &quot;Grensweg&quot; ge-geven . Oude namen van land, huizen en hofsteden in Zeist(tussen haakjes: oudste vermelding) gelegen in de parochie Zeist(1529) Ackershoeff Aderwinkel

(Aldenwinkel) gelegen te Driebergen in het kerspel Zeist (1309) gebouwen en boomgaarden inde parochie Zeist (1316) Berghe, Ten een stuk land in het kerspelZeist (1442) ;> . =' ,;.(waarschijnlijk gelegen aande Noordkant van de Slotlaan) Birct, De Bisschopshof hoeve in het kerspel Zeist(nabij de Brink) (1453) Blickenburg (Bliekenburg) huis en hofstede (1368) Biom(men)heuvel46 hofstede bij de grens met degemeente Soest (1615)



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 land onder Zeist (1580) Block, De huis nabij de Kerkweg (laterBoogaartslust, Veel-Zigt)(1359) land onder Zeist (1580) i hofstede onder Driebergen (1601) hofstede nabij de weg naarBunnik (1406) Koelaan land onder Zeist (1545) bij deKoppelweg huis aan de Driebergseweg (1413)bij de Breullaan (gerecht) land(goed) (1409) bij deBrinkweg land nabij de Koppelweg (1480) hofstede in Stoetwegen aan deBunsinglaan > land onder Zeist (1442) r hofstede (1361)(gerecht) hofstede (1451) land onder Zeist (1564) hofstede in Cattenbroeck (1382)bij Waterigeweg/Groeneweg/Koe-laan Boghertscamp (Boemgaertscamp) BoomcampBraemdolen Brakel, De Bree, De (Het Breegje) Breul, De (Broyel, Bruedell) Brink, De Brugakker of de DelBunsing CannemaeckerslandCattenbroeck Cleyvoert Cluytenbergh Cockert shoeve (Cockaertshoeve) 47



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Conenkamp (Coenenkamp, land nabij Bunnik in het Zeis-Coynenkamp)                        ter kerspel (1382) bij de We- teringlaan land aan de Koppelweg (1347) Coppel Couwenhoven (Gouwenhoven, land(goed) (1469) Goudenhoef)                             (in het gerecht Cattenbroeck) Crosa (ten Kroese, Croest) land(goed) (1259) (gerecht) Dinslo (Dingslo, Dijnsel, land(goed) (1277) Dysseloe) Dolreberch EemskerckenlandEygen Elscam, De Goer (de Goor) Goudakker Haecxlant (Haex virdel) Hare Hardenboll Hedeweghen (Heerewegen) m (uithof van het Vrouwenkloos-ter) hofstede in Cattenbroeck(1388) aan de Wersweg land onder Zeist (bij de Vin-kenbuurt) (1259) land onder Zeist (1630) land in de Kroost (1310) bijde Koppelweg land onder Zeist (1442) bij deUtrechtseweg/Sanatoriumlaan land (op de Zeisteroever)(1529) bij de Hackwetering? land in de parochie Zeist(1265) land (op de

Zeisteroever)(1580) land(goed) (1368) aan deDriebergseweg



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 heide onder Zeist (1556) idem land onder Zeist (1580) land in de Vierhoeven inkerspel Zeist (1388) land onder Zeist (1409) huis (1377) land onder Zeist (1442) land onder Zeist (1580) hofstede in de Kroost land onder Zeist (1580) land onder Zeist (1580) de LageGrond? land onder Zeist (1580) land in Couwenhoven (1580) bijde Hackwetering? land onder Zeist (1545) land(huis) onder Zeist (1477) a. aan de Koppeldijk, thanswinkelcentrum De Clomp b. aan het begin van de Amers-foortseweg land onder Driebergen (1382)bij de Loolaan land onder Zeist (1556) HeetveldHoeff (Hoefft)Hogeland Hoge Geer Kersbergen (Karsbergen,Catsbergen) Kip Lange Engh Landlust Langhen Huge Leeghe Ackeren Leeghe BirckLeegher Haeck Leen, 'tKIomp, De Loo, het (Loe) Meent, De 49



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 land onder Zeist bij De Klomp(1529) hofstede onder Zeist (1414) inhet gerecht Cattenbroeck land onder Driebergen (1607) land onder Zeist (1562) nabijde Oirschotlaan hofstede onder Zeist (1310) land en hofstede nabij degrens met de gemeente Soest(1615) herberg aan de Amersfoortse-straatweg (1685) land onder Driebergen (1628) hofstede aan de Waterigeweg(1580) Meer, TerMiddelbroeck Molacker, De Ooievaarsnest(Cyevaersnest) Oude Gerthoef Overhees Panhuis Papencamp, De St. Petronellenhofstede Philips Jansz hoefje. Het hofstede in het gerecht Stoetwegen (1630) hofstede nabij Schoonoord(1566) veen onder Zeist (1446) land onder Zeist (Dijnsel-burg) (1277) Preekstoel, De RydderveenRintveld Roemst (Rumst, Roemster- landgoed onder Cattenbroeck (1455) bij de Kromme Rijn,Koelaan veld) 50



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 land onder Zeist (1442) landgoed (gerecht) onderZeist (1600) aan de Utrecht-seweg land onder Zeist (1554) tus-sen Cattenbroeck en Stoetwe-gen, nabij de &quot;Pan&quot; aan deAmersfoortseweg bosch nabij Blikkenburg (1368) Sandeken, HetSchaerweijde ScheeIheynkens camp Schorrenbosch, (Schoer.Schor) Sebeeck (Seebeek) land (1603) en hofstede (1615)in Overhees gerecht en hofstede (1279) bijde Tiendweg land nabij de Kroostweg/Koppel-weg land op &quot;Seysteroever&quot; (1616) land onder Zeist (1349) land onder Zeist nabij Rijnwijk land onder Zeist (1489) Stoetwegen Stuifnestje Tolacker, De Vierhoeven, De Weerdorp (Werdorp,Wairdorp) Woerdt, De Wulvenrehorst (Wulper-horst) Zeisteroever hofstede in het gerecht Catten-broeck (1601) hofgoed van de St. Paulusabdij(1400) Zeisterschoor (Zeister-scoer) land onder Zeist (1432) 51



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Familienamen(uit: Bulletin Van de Poll-Stichting, 1971-3) In 1967 verscheen te Assen als deel IV in de serie&quot;Nederlands Repertorium van Familienamen&quot; het deel, ge-wijd aan de provincie Utrecht (andere delen betreffenFriesland, Groningen, Arasterdam, enz.). In dit lijvige boekwerk staan interessante zaken, ookvoor ons Zeistenaren; een en ander moge hieronder volgen, Het is opvallend dat een aantal personen met dezelfdenaam in grote getale alhier woonachtig is; volgens deRepertoriumsamenstellers zou dit er op wijzen dat zulkefamilies reeds zeer lang in Zeist ingezeten moeten zijn.Dit behoeft mijns inziens niet per se zo te zijn; eensnel-groeiende familie bijv. welke zich ca 1900 hiervestigde kan in voornoemde groep vallen, terwijl omge-keerd een familie die al eeuwen hier woonachtig is (o.a.Enk(e)laar, (Van) Smo(o)renburg, Verdonk) thans - doorvertrek naar elders

en/of uitsterven - nog maar weinigleden telt. Eerst het lijstje met &quot;grote&quot; families. N.B.: de gege-vens zijn ontleend aan de volkstelling van 1947!!Naam Aalten 96 x in prov. Utrecht, waarin 55 x in Zeist&quot; Bleyerveld 92 x in prov. Utrecht, waarvan 53 x in Zeist&quot; Van Denderen 153 x in prov. Utrecht, waarvan 117 x in Zeist&quot; Van den Dolder 96 x in prov. Utrecht, waarvan 52 x in Zeist&quot; V. Doleweerd 50 x in prov. Utrecht, waarvan 27 x in Zeist&quot; Donath 52 x in prov. Utrecht, waarvan 34 x in Zeist&quot; Doornkamp 107 x in prov. Utrecht, waarvan 67 x in Zeist&quot; Gadella 60 x in prov. Utrecht, waarvan 33 xin Zeist&quot; Greeven 88 x in prov. Utrecht, waarvan 55 xin Zeist&quot; Van Grondelle 90 x in prov. Utrecht, waarvan 57 x in Zeist&quot; Ten Haaft 56 x in prov. Utrecht, waarvan 45 x inZeist 52



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Naam Van 't Hoenderdaal 70 x in prov. Utrecht, waarvan 36 X in Zeist&quot; Mens 54 x in prov. Utrecht, waarvan 42 x in Zeist&quot; Overhorst 60 x in prov. Utrecht, waarvan 31 x in Zeist&quot; Ruyssenaars 116 x in prov. Utrecht, waarvan 87 x in Zeist&quot; Van Tellingen 209 x in prov. Utrecht, waarvan 108 X in Zeist&quot; Van Veldhuyzen 105 x in prov. Utrecht, waarvan 89 x in Zeist.Tot besluit volgt een aantal namen van Zeistenaren(met tussen haakjes het oudste jaar van vermelding), tevinden in de &quot;Bronnen voor de geschiedenis van Zeist&quot;,dl I en II. Of de huidige naamgenoten alhier van hen af-stammen, zal nader onderzoek moeten aantonen. Mogelijkkan te zijner tijd dit boeiende onderwerp nog eens na-der worden behandeld. Inmiddels houdt schrijver dezeszich voor inzage van oude familie-papieren e.d. aanbevo-len. (van)Amerongen (1529), Bloc(k) (1336),

(van) Brakel(1328), Couwenhoven (1597), Cremer (1685), Cruyff (1529),(van) Dam (1426), van Dort (1427), van Da(a)tselaar(1685), van Dompselaar (1600), van Doorn (1685), vanDorresteyn (1685), van Ee (1529), van Garderen (1685),Loef (1398), van Oosten (1685), van Oort (1559), Overeem(1685), van Rijn, Rhijn (1576), van Rijnsoever (1685),Spaen (1426), Sas (1427), Stael (1685), van Soest (1685),Spruyt (1600) van Schay(c)k (1534), (van) Smo(o)renburg(1745), Voskuyl (1409), van Vulpen (1685), de Wilde (1403),Wingelaar (1677), Wolfswinkel (1745), van Wijck (1389),van Zijll (1597), (van) Achterberg(h), enz. Tot zover de tekst van 1971. Enige opmerkingen wil ikdaar nog bijvoegen. 1) Het is mij opgevallen dat in Zeist bij &quot;oude&quot; fami-lies dikwijls een naam met &quot;Ver&quot; (een samentrekking van&quot;van der&quot;) wordt aangetroffen. Verhoudingsgewijs meerdan elders? Ik noem hier bijv.: Verbeek, Verhoekend,Verboom,

Verburg, Verdonk, Verduijn, Vergeer, Verhagen,Verheul, Verhoef en Verhoeff. Verhoek, Verkade(?), Ver- 53





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Van Soest, Baren, Van Doorn, Van Reenen, Van Renswou, maar dat is een hoofdstuk apart. K.W. Galis Van Woudenberg, enz. Namen van huizingen, villa's, buitenverblijven, hotels,vergaderlokalen, enz. Voor we de postcode hadden was het voldoende wanneerbehalve de naam en de woonplaats de straat en het huis-nummer werden vermeld. Toch werd hier niet altijd aan voldaan, omdat inplaats van de straat en het huisnummer vaak alleen denaam van het huis werd opgegeven. Dat is dan ook de reden, dat we in oude adresboekenbehalve een alfabetische opsomming van de bewoners eneen naamlijst van ingezetenen, gerangschikt naar stra-ten en wegen, ook een lijst met namen van huizen vinden,met daarbij vermeld de namen van de woners met straaten huisnummer. Een dergelijke lijst uit het adresboek van Zeist en DeBilt van 1909 is hierna afgedrukt. Namen van

Huizingen, Villa's, BuitenverbliJTen,Hotels, Vergaderlokalen, enz. enz. NAAM: STRAAT. No. BEWOOND DOOR: Adriana Adriana Agatha Agatha Albertine Alexanderhoeve Aiida Amsterd.. winkel Anna Anna Anna Lewina Anna Margaretha Steniaweg Boschlaan Slotlaan Steinlaan Boschlaan Soestd.weg Bergweg Emmastraat Slotlaan Woudenb.weg Wilhelm.laan Boschlaan 93423813121021 19 5 5 31 G. Vermeer. Mevr. de Wed. Mr. F. W. A. En- G. J. van Verseveld. [geimann. P. C. van Os.E. Westening.C. L. Doorman.J. Mollee.H. van Loghem.Jkvr. de Geer.Mevr. Gerlings.H. L. Rijnink 55

















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 de ezelin ter plekke molk en de melk als medicijn gratisbeschikbaar stelde- De eerbiedwaardige politieagent J. Cloo, met een baardwaar Sinterklaas jaloers op zou zijn, heette &quot;De Kinder-diender&quot;. Mocht u bijnamen weten met eigen naam en eventueel toe-lichting over het ontstaan van de bijnaam dan houd ik mevan harte aanbevolen voor enig bericht. L. Visser De bijnaam van L.C. Dudok de Wit (1843-1913) wonende opSlangevecht te Breukelen was zo bekend, dat hij als Keesde Tippelaar staat vermeld in de beknopte Nederlandseencyclopedie van K. ter Laan met de toelichting &quot;ver-maard om zijn wandeltochten door heel de wereld&quot;. 63


