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Voorwoord
De aanduiding Nieuw Zeist is een uitdrukking die we in de
geschiedenis van Zeist nogal eens tegenkomen. De eerste keer
is dit het geval bij de bouwtekening van Johann Wilhem Heck
van de pleinen van de Evangelische Broedergemeente uit 1749
getiteld “Ontwerp van Nieuw Zeist”.
Toen in het begin van de negentiende eeuw Nooitgedacht werd
bebouwd kreeg deze buurt al spoedig de naam Nieuw Zeist.
Enkele jaren later was het nieuwtje er af en werd Nooitgedacht
De Buurt genoemd.
Inmiddels was er een nieuwe uitbreiding in Zeist gekomen en
wel langs de Voorheuvel en de Achterheuvel, de latere
Emmastraat. In het Koninklijk Besluit van 13 oktober 1838
werd machtiging verleend tot oprichting van een tol in Nieuw
Zeist, voor of aan de begraafplaats aan de Bergweg.
Daarna zijn er steeds weer stukken Nieuw Zeist bijgekomen.
Rond 1900 komt het Transvaalpark tot ontwikkeling, gevolgd
door het Patijnpark, Hooge Dennen-Kerckebosch, Lyceumkwartier, Kersbergen, Griffensteijn, Indische Buurt, Staats liedenkwartier, Verzetswijk, Valckenbosch en Vogelwijk.
Vervolgens komen er drie grootschalige wijken van de grond,
namelijk de flats Zeist-Oost, Vollenhove en Zeist-West.
Bij het verschijnen van het boek “De straatnamen van Zeist” in
1988 was de nieuwbouw in het centrum en op het terrein van
het voormalig zwembad Mooi Zeist in volle gang.
Daarna werd uitgekeken naar bouwlocaties om aan de nog
steeds groeiende behoefte van woningen te voldoen. Dat is
blijkbaar gelukt, want tussen 1988 en 2003 zijn er in Zeist ruim
zestig nieuwe straatnamen bijgekomen.
In deze publicatie, die feitelijk een aanvulling is op het
straatnamenboek uit 1988, heb ik behalve een beschrijving van
de nieuwe straatnamen ook foto’s opgenomen van Nieuw Zeist.
Verder zijn er afbeeldingen geplaatst van personen uit Zeist
naar wie een straat is genoemd en van gebouwen waarvan de
naam is gebruikt voor een nieuwe weg.
Tenslotte vindt u enkele nieuwe omschrijvingen van eerder
beschreven straten in Austerlitz met dank aan de aldaar
wonende heer R. Loenen voor de verstrekte gegevens.
Marjolijn Visser dank ik voor haar hulp bij de tekst- en
beeldverwerking.
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Kardinaal Alfrinkhof
Op 4 oktober 1993 is aan één van de
wegen, welke zijn aangelegd ter
ontsluiting van een bouwterrein nabij de
Korte Bergweg, de naam Kardinaal
Alfrinkhof gegeven.
Bernardus Johannes Alfrink (1900-1987)
aartsbisschop van Utrecht en kardinaal,
werd in 1924 tot priester gewijd.
Hij promoveerde in 1930 te Rome in de
bijbelwetenschappen. Kardinaal Alfrink
maakte deel uit van de centrale
commissie van voorbereiding en van het
presidium van het Tweede Vaticaans
Concilie. Na het concilie gaf hij met visie
en beleid leiding aan vernieuwingen in de Nederlandse
kerkprovincie en beijverde hij zich zeer op oecumenisch gebied.
Hij woonde van 1976 - 1987 in een bungalow op het landgoed
Dijnselburg.
Archipel

Op 30 oktober 2001 is t.b.v. de nieuwbouw van woningen
tussen de Bergweg en de Borneolaan, in de directe nabijheid
van de Indische buurt, aan vijf korte verbindingswegen
tezamen de naam Archipel gegeven.
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Dirkje van Barneveldweg
Op 12 december 1994 is aan één van de drie nieuw aangelegde
wegen in Austerlitz de naam Dirkje van Barneveldweg gegeven.
Dirkje van Barneveld- Veenendaal (1882 - 1989) was zeventig
jaar lang, van haar twintigste tot haar negentigste jaar, de
baker in Austerlitz. Zij hielp in al die jaren ruim 1000
Austerlitzsers het levenslicht aanschouwen. Daarnaast was zij
driekwart eeuw een vraagbaak en sociale steun voor veel
gezinnen in Austerlitz.

Boschlust
Op 8 augustus 2000 is aan de openbare weg ter ontsluiting van
het in 1993 door brand verwoeste cultureel centrum Boschlust
de straatnaam Boschlust gegeven.
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Breitnerlaan
Op 11 juni 1996 is aan de nieuw aangelegde weg bij de Vincent
van Goghlaan de naam Breitnerlaan gegeven. George Hendrik
Breitner (1857 - 1923) Nederlands schilder, tekenaar en
aquarellist was de belangrijkste der Amsterdamse
impressionisten, uitbeelder van het actieve leven in donkere,
warme kleuren, verlevendigd door felle lichtflitsen en vaak
door helder rood of blauw.
De naam past uiteraard in deze omgeving waar meer wegen
naar schilders zijn genoemd. Daarbij komt dat de weduwe van
de schilder G.H. Breitner geruime tijd, tot aan haar dood, in
Zeist heeft gewoond.
Cicerolaan
Op 8 augustus 2000 is aan één van de nieuw aangelegde
wegen in het Lyceumkwartier de naam Cicerolaan gegeven.
Marcus Tullius Cicero (106- 43 v.Chr) was een Romeins
staatsman, advocaat, prozaïst en filosoof. Cicero is de grote
taalvormer en -vernieuwer, wiens Latijn terecht als het
klassieke Latijn bij uitstek wordt beschouwd. De grote invloed
van zijn filosofische geschriften bestempelt hem als een der
grote opvoeders van de mensheid. Zijn grote verdienste is, dat
hij de ideeën van zijn Griekse bronnen onder het bereik van
zijn land- en tijdgenoten bracht en daarvoor een geheel nieuwe
Latijnse terminologie schiep.
Coornhertlaan
Op 8 augustus 2000 is aan één van de nieuwe wegen in het
Lyceumkwartier de naam Coornhertlaan gegeven. Dirck
Volckertszoon Coornhert (1522-1590) was een Nederlands
dichter, prozaschrijver, polemist, graveur, theoloog en
wijsgeer. Hij was aanvankelijk notaris en stadssecretaris te
Haarlem, maar vestigde zich in verband met godsdiensttwisten
tenslotte in Gouda. Hij was sterk humanistisch gezind, afkerig
van kerken als instituut en trok te velde tegen zowel te
dogmatisch calvinisme als dogmatische politieke ideeën. De
"Zedekunst dat is Wellevenskunste”(1586)”, een praktische
ethica, wordt als zijn belangrijkste werk beschouwd.
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Willem Coxlaan
Op 11 juni 1990 is aan één van de
twee nieuw aangelegde wegen op een
terrein tussen de Dolderseweg en de
Nieuwe Dolderseweg de naam Willem
Coxlaan gegeven. Dr. Willem Hendrik
Cox (1861 - 1933) was de
geneesheer-directeur (1902 - 1926)
die de leiding had bij de vestiging van
de W.A. Hoeve in Den Dolder.

Deltapad
Voor een in 1990 in Den Dolder uitgevoerd woningbouwplan is
een nieuwe weg aangelegd vanaf de Dolderseweg die, versmald
tot fiets/voetpadbreedte, aansluit bij de voetgangers/fietsbrug
over de Nieuwe Dolderseweg en in het bijzonder naar het
Deltahuis van de W.A. Hoeve. Gezien de relatie van het
bouwplan met de W.A. Hoeve heeft de gemeenteraad op 1
oktober 1990 aan deze weg de naam Deltapad gegeven.
Descarteslaan
Op 8 augustus 2000 is aan één van de nieuwe wegen in het
Lyceumkwartier de naam Decarteslaan gegeven. René
Descartes (1596-1650) was een Frans mathematicus en
wijsgeer, de grondlegger van de moderne filosofie. Via de
twijfel aan alles kwam hij tot de overtuiging, dat één ding zeker
was, namelijk dat hij twijfelde, dus dacht. Vanuit dit "cogito,
ergo sum” (ik denk, dus ben ik) kwam hij tot zijn vertrouwen in
de rede en zijn rationalisme. Descartes' invloed op de moderne
wijsbegeerte, maar ook op de meet-, natuur- en geneeskunde
is moeilijk te overschatten. Hij bracht vele jaren van zijn leven
door in Nederland.
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Douglaslaan
Op 9 januari 1989 is aan
de nabij de Populierenlaan
aangelegde weg de naam
Douglaslaan gegeven
omdat de douglas, een
Amerikaanse spar, in het
gebied van Huis ter Heide
veel voorkomt. De naam
is ook in
overeenstemming met de
straatnamen in deze
omgeving.
Doudart de la Gréehof
Op 5 april 1993 is aan de nieuwe weg ter ontsluiting van een
bouwterrein nabij de Van Reenenweg en liggend nabij de
schrijversbuurt de naam Doudart de la Gréehof gegeven. Marie
Louise Frederica Catharina Doudart de la Grée (1907- 1981)
woonde en werkte ruim vijftig jaar in Zeist. In die jaren schreef
zij niet alleen, maar was zij ook actief betrokken bij het
culturele leven in Zeist. Zij publiceerde een groot aantal romans
waarvan het boek 'Zondaressen' het meest spraakmakend is
geworden. Van de vele toneelstukken die zij schreef is de
monoloog 'Het
fenomeen' over het
leven van de
kunstschilder Han van
Meegeren de bekendste.
Marie Louise Doudart de
la Grée was een
enthousiaste
medewerkster en
bezoekster van het Klein
Slottheater in Zeist. Ze
was ook één van de
oprichters van de
Zeister Literaire Kring.
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Dr. Willem Dreeslaan
Op 12 juni 1995 is aan één van de vier nieuwe straten in het
Staatsliedenkwartier de naam Dr. Willem Dreeslaan gegeven.
Willem Drees (1886 - 1988) staatsman, was van 1907-1919
stenograaf bij de Staten-Generaal. Daarnaast had hij voor de
S.D.A.P. zitting in de Haagse gemeenteraad. Van 1919-1933
was hij wethouder. In 1933 werd hij lid van de Tweede Kamer.
Tijdens de bezetting, waarvan hij één jaar als gijzelaar in
Buchenwald doorbracht, was hij illegaal werkzaam.
Na de bevrijding was hij een der leidende figuren van de
politieke vernieuwingsbeweging waaruit de Partij van de Arbeid
voortkwam.
In juni 1945 formeerde hij samen met Schermerhorn het
kabinet van herstel en vernieuwing waarin hij minister van
Sociale Zaken werd. Hij bleef in functie tijdens het eerste
kabinet Beel (1945 1948) en bracht in 1947 de Noodwet
Ouderdomsvoorziening tot stand.
Van 1948 - 1958 was Drees minister-president.
Hij werd daarna minister van Staat en trok zich uit het politieke
leven terug.
Duifhuis
Op 2 december 1996 is aan één van de drie nieuwe wegen
nabij de Kroostweg-Noord de naam Duifhuis gegeven. Voor de
wegen aangelegd ten behoeve van de nieuwbouw aldaar zijn
historische namen gebruikt van in dat gebied gelegen percelen
grond, genoemd in transportakten uit de achttiende en
negentiende eeuw.
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Emmaplein
Op 8 april 1991 is aan het nieuwe winkelcentrum de naam
Emmaplein gegeven. Burgemeester en wethouders hadden
voorgesteld dit gebied De Hoogt te noemen, maar een
meerderheid van de gemeenteraad gaf de voorkeur aan
terugkeer tot de naam Emmaplein in het centrum van Zeist.

Emmastraat
Op 1 oktober 1990 heeft de gemeenteraad besloten de naam
Emmastraat voor het gedeelte van deze straat tussen de
Weeshuislaan en de 1e Hogeweg te laten vervallen en hiervoor
in de plaats de naam Voorheuvel te geven.
Het gedeelte tussen de Jagerlaan en Weeshuislaan kreeg de
naam Achterheuvel.
Erasmuslaan
Op 8 augustus 2000 is aan één van de nieuwe wegen in het
Lyceumkwartier de naam Erasmuslaan gegeven..
Desiderius Erasmus (1469 – 1536) was een beroemd
Nederlands humanist die als geleerde wereldfaam genoot. Met
alle grote figuren in staat, kerk en wetenschap stond hij in
briefwisseling.
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Meer dan iemand anders heeft hij de stoot gegeven tot de
uitbloei der klassieke filologie. Zijn "Adagia" (uitspraken) en
"Colloquia familiaria” (samenspraken) deden lang dienst als
schoolboeken.
Zijn meest bekend werk is de "Lof der zotheid”, opgedragen
aan Thomas Moore en door Holbein geïllustreerd. Luchtig en
spottend geschreven, maar met een ernstige ondertoon, is het
een pleidooi voor de waarde en functie van hetgeen dikwijls
dwaasheid is voor het logisch redenerend verstand.
Wilhelmina van Essenlaan
Op 11 juni 1990 is aan één van de twee nieuw aangelegde
wegen op een terrein tussen de Dolderseweg en de Nieuwe
Dolderseweg de naam Wilhelmina van Essenlaan gegeven.
Wilhelmina Aleijda Catharina van Essen (1898 - 1953) was als
afdelingsgeneeskundige verbonden aan de Willem
Arntszstichting. Samen met drie andere leden van de medische
staf weigerde zij in 1943 gegevens te verstrekken over Joodse
patiënten. Zij heeft daarvoor een maand in de gevangenis
gezeten.
Finsponglaan
Op 6 februari
1995 is aan de
nieuw
aangelegde weg
op een terrein
aan de Boulevard
waar het tehuis
voor visueel
gehandicapte
bejaarden 'de
Finspong' was gelegen, de naam 'Finsponglaan' gegeven.
Finspong is een dorpje in Zweden. Jonkheer Gilles Egbert de
Geer (1862 - 1942), gemeenteraadslid van Zeist van 18911909, bouwde in 1912 een huis aan de Boulevard dat hij de
naam gaf van dit Zweedse plaatsje.
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Galgeveld
Op 3 juli 1995 is aan één van de wegen welke zijn aangelegd
op het gebied tegenover het Sanatorium aan de Oude
Arnhemseweg, de naam Galgeveld gegeven.
De gerechtsplaats van het Hof van de provincie Utrecht was
vroeger in Zeist gelegen en wel daar waar tegenwoordig het
Sanatorium staat. Lang werd dit stuk grond aangeduid als
Galgeveld.

 V.A.M. van der Burg, De galgen onder Zeist, Bulletin
van de Van de Poll-Stichting, 1983, blz.24-25.
Gandhilaan
Op 2 december 1996 is aan één van de drie nieuwe wegen ten
behoeve van de nieuwbouw op een terrein aan de Boulevard de
naam Gandhilaan gegeven. Mohandas Karamtsjand Gandhi
(1869-1948) was een Indisch vrijheidsstrijder. In 1919
beheerste hij het Congres in India.Tot 1921 leidde hij de eerste
burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging. In die jaren verkreeg
hij de titel Mahatma (“Grote ziel"). Gandhi wees principieel elk
geweld af en bediende zich in zijn strijd voor vrijheid en
rechtvaardigheid uitsluitend van geweldloos verzet, o.a.
hongerstakingen. Door vasten probeerde hij een verzoening
tussen moslims en hindoes te bewerken. Hij werd door een
hindoes extremist vermoord.
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Van Gheselhof
Op 11 juni 1996 is aan de
nieuwe weg in het verlengde
van de zijpoot van de
Walkartweg de naam Van
Gheselhof gegeven. De grond
waarop de woningen zijn
gebouwd behoorde in de
negentiende eeuw tot de
buitenplaats "Veelzigt",
waarvan mevrouw A.C. van Ghesel-Boudaen (1765 – 1831)
eigenares en bewoonster was.
 R.P.M. Rhoen, De historie van de buitenplaats Veelzigt
te Zeist, Cascade, 1996, blz. 20-42.
Graskamp
Op 2 december 1996 is aan één van de drie nieuwe wegen
nabij de Kroostweg-Noord de naam Graskamp gegeven. Voor
de wegen aangelegd ten behoeve van de nieuwbouw aldaar zijn
historische namen gebruikt van
in dat gebied gelegen percelen
grond, genoemd in
transportakten uit de
achttiende en negentiende
eeuw.

Hertenlaan-West
Nadat de Nieuwe Dolderseweg de Hertenlaan doorsneed
ontstonden er problemen met het vinden van het juiste
weggedeelte.
Daarom besloot de gemeenteraad op 11 juni 1990 de naam
Hertenlaan voor wat betreft het gedeelte ten westen van de
Nieuwe Dolderseweg te wijzigen in Hertenlaan-West.
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Hubertweg
Op 12 december 1994 is aan één van de drie nieuw aangelegde
wegen in Austerlitz de naam Hubertweg gegeven.
François Antoine Hubert werd in 1812 als gepensioneerd
kapitein van het Franse leger benoemd tot garde-generaal in
het arrondissement Amersfoort, waartoe ook Zeist behoorde.
Hij woonde in Austerlitz en deed daar in 1813 al belangrijke
grondaankopen. Als eigenaar van de buitenplaats Heidelanden
deed hij veel voor de werkgelegenheid aldaar.
Hij richtte een pottenbakkerij op en begon met de ontginning
van heidegronden.
In 1836 verkocht hij zijn buitenplaats met de daarbij behorende
gronden aan J.B. Stoop.
Karsseboomsplaats
Op 6 februari 1995 is aan de
nieuw aangelegde weg achter
de Karpervijver de naam
Karsseboomsplaats gegeven.
Mr. Jeronimus Mattheus
Karsseboom (1773 - 1819)
was, van 1812 tot aan zijn
overlijden, notaris te Zeist.
Hij was de eerste notaris
welke Zeist heeft gekend en
hij was tevens van 1817 tot
aan zijn overlijden gemeentesecretaris van Zeist.
Het achtervoegsel plaats is gekozen omdat dit goed aansluit bij
de historische naam van dit gebied dat al in 1832 bekend stond
als 'de plaats van de heer Karsseboom' en past bij de wijze
waarop de huizen aldaar zijn gegroepeerd.
Kerklaan
Op 2 december 1996 is ten behoeve van de nieuwbouw in het
grensgebied met Soesterberg aan een aldaar aangelegde weg
de naam Kerklaan gegeven.
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Martin Luther Kinglaan
Op 2 december 1996 is aan één van de drie nieuwe wegen ten
behoeve van de nieuwbouw op een terrein aan de Boulevard de
naam Martin Luther Kinglaan gegeven.
Martin Luther King (1929-1968), Amerikaans negerleider, werd
in 1954 baptistisch predikant in Montgomery (Alabama), waar
hij in 1955 de leiding op zich nam van een boycot van negers
tegen de slechte behandeling in de stadsbussen. Hij bestreed
niet alleen de discriminatie ten aanzien van de zwarte
bevolking, maar ook de wereldwijde armoede en de oorlog in
Vietnam.
In de gehele wereld werd hij bekend door zijn rede bij de mars
naar Washington op 28 augustus 1963 ("I have a dream"). Hij
werd in 1964 geëerd met de Nobelprijs voor de vrede.
Op 4 april 1968 werd hij tijdens een actie ten behoeve van de
vuilnismannen van Memphis door een sluipschutter
doodgeschoten.
Meester de Klerkstraat
Op 7 maart 1994 is aan de verbindingsweg tussen de 1e
Hogeweg en het Emmaplein de naam Meester de Klerkstraat
gegeven. Everardus de Klerk (1893 - 1984) was van 1915 tot
1959 verbonden aan het onderwijs in Zeist waarvan 43 jaar
aan de Slotlaanschool. Hij was de
laatste 23 jaar hoofd van deze
school. Meester de Klerk was een
markante persoonlijkheid die een
onuitwisbaar spoor in de herinnering
van zijn leerlingen heeft nagelaten.
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Marga Klompélaan
Op 12 juni 1995 is aan één
van de vier nieuwe straten in
het Staatsliedenkwartier de
naam Marga Klompé gegeven.
Margaretha Albertina Maria
Klompé (1912 - 1986) werd in
1948 voor de K.V.P. lid van de
Tweede Kamer; in 1949 werd
zij lid van de raadgevende
vergadering van de Raad van
Europa en in 1952 van het parlement van EKGS. Van 1956 tot
1963 was zij (als eerste vrouwelijke minister in Nederland)
minister van Maatschappelijk Werk, van 1963 tot 1966 weer lid
van de Tweede Kamer en van 1966 tot 1971 minister van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
Koeburgweg
Op 5 maart 1990 is aan de ontsluitingsweg nabij het sportpark
“Phoenix” aan de Driebergseweg de naam Koeburgweg
gegeven. De aldaar gelegen boerderij draagt de naam Koeburg
terwijl de voetbalvelden, die
daar jarenlang hebben gelegen,
ook onder deze naam bekend
stonden.

Korte Steynlaan.
Op 26 januari 1998 is i.v.m. nieuwbouw aan de even zijde van
de Steynlaan voor het gedeelte van die weg tussen de Slotlaan
en de Antonlaan de naam
Korte Steynlaan gegeven.
Motief voor deze naamgeving
was de anders noodzakelijke
vernummering van een groot
aantal panden aan de even
zijde van de Steynlaan.
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Nelson Mandelalaan
Op 2 december 1996 is aan één van de drie nieuwe wegen ten
behoeve van de nieuwbouw op een terrein aan de Boulevard
de naam Nelson Mandelalaan gegeven. Hiermee werd een in
januari 1988 gedane belofte ingelost om bij de uitvoering van
het bouwplan aan de Boulevard dat grenst aan de zg.
Transvaalbuurt een nieuwe weg in dit gebied te noemen naar
een Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder.
Nelson Rolihlala Mandela was één van de vooraanstaande
leiders van de bevrijdingsbeweging African National Congres
(ANC). Op 12 juni 1964 werd hij tot levenslange
gevangenschap veroordeeld wegens zijn leiderschap van de
militaire vleugel van het ANC. Na zijn vrijlating in 1990 voerde
hij als leider van het ANC onderhandelingen met president F.W.
de Klerk over totale afschaffing van de apartheid. Hij ontving in
1993 samen met president De Klerk de Nobelprijs voor de
Vrede. Na de verkiezingen in mei 1994 werd Mandela voor een
periode van vijf jaar gekozen tot president van Zuid Afrika. In
1999 droeg hij het presidentschap over aan Mbeki .
Markt
Op 7 november 1988 is aan het plein waar de bibliotheek en
muziekschool zijn gelegen en dat als centrum van Zeist
functioneert de oer- Hollandse naam Markt gegeven.
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Daniel Marotplein
Op 29 september 1998 is voor een bouwplan aan de
Blikkenburgerlaan hoek Zinzendorflaan de naam Daniel
Marotplein vastgesteld. Daniel Marot, die in 1686 met vele
andere Hugenoten uit Frankrijk uitweek, was interieurarchitect.
Een van zijn eerste werken in Nederland was vermoedelijk het
trappenhuis en de Willemszaal in Slot Zeist. Zijn belangrijkste
werk in Den Haag, waar hij werkte in opdracht van de
toenmalige stadhouders, was de Trèveszaal (1698).
Meent
Op 4 maart 1991 is aan één van de twee nieuw aangelegde
wegen nabij de Brink de naam Meent gegeven omdat daar
voorheen de gemeenschappelijke gronden waren gelegen. Ook
de naam Meent wijst in die richting.

Noordweg- Noord
Op 18 januari 2001 is aan het gedeelte van de Noordweg dat
zich ten noord-westen van de Kromme Rijnlaan bevindt, de
naam Noordweg-Noord gegeven.
Aanleiding tot deze naamgeving was het feit dat de Kromme
Rijnlaan de Noordweg in twee aparte delen verdeelde waardoor
het onmogelijk werd om rechtsreeks van het ene deel naar het
andere te komen.
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Oranjerie
Op 11 juni 1996 is aan het nieuwbouwcomplex achter de
Choisyweg de naam Oranjerie gegeven. Wanneer we weten dat
hier gebouwd is op het terrein
van de gemeentelijke kwekerij
en dat daar de oranjerie staat,
die nog afkomstig is uit het
Walkartpark dan is de
naamgeving duidelijk.

Paduahof
Op 5 februari 1990 is aan de nieuwe wegen uitkomende op de
Paduaweg, waaraan acht woningen in de vorm van een hofje
zijn gebouwd, de naam Paduahof gegeven
Parmentiersvak
Op 3 juli 1995 is aan één van de wegen welke zijn aangelegd
op het gebied tegenover het Sanatorium aan de Oude
Arnhemseweg de naam Parmentiersvak gegeven. Blijkens een
notariële akte van 1 november 1901 kocht de 'Vereniging tot
Christelijke Verzorging van Zenuwlijders' een stuk bosgrond
van P.J. van den Brink genaamd het Parmentiersvak. Deze
grond was in de 17e eeuw eigendom van de heer A.C.
Parmentier, heer van Heeswijk, die in deze omgeving ook
andere stukken grond bezat. Deze gebieden werden in Zeist de
'Pallemetiersvakken' genoemd. 1)
Noot: 1) K.W. Galis, De herberg 'Het Huis ter Heide', Bulletin
van de Van de Poll-Stichting, 1971, blz.73.
Pauwlaan
Op 2 december 1996 is aan de nieuwe weg in de Vogelbuurt in
aansluiting op andere namen van loopvogels de naam Pauwlaan
gegeven.
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Albert Plesmanring
Op 4 oktober 1993 is aan één van de wegen ter ontsluiting van
een bouwterrein nabij de Korte Bergweg de naam Albert
Plesmanring gegeven. Albert Plesman (1889 - 1953),
Nederlands luchtvaartpionier, kwam in 1915 als beroepsofficier
in dienst bij de militaire luchtvaartafdeling te Soesterberg. Hij
was de stichter van de K.L.M. waarvan hij later directeur en na
1945, president-directeur werd. Plesman heeft van 5 oktober
1917 tot 1 april 1919
in Zeist gewoond. Hij
trouwde te Zeist op
27 december 1917
met Susanna Jacoba
van Eijk.

Ruusbroecklaan
Op 23 oktober 2001 is aan een nieuwe openbare weg in het
Lyceumkwartier de naam Ruusbroecklaan gegeven. Johannes
van Ruusbroeck.(1293-1381) was een Vlaamse mysticus. Hij
was aanvankelijk kapelaan van de St.Goedele te Brussel, later
prior van het augustijnenklooster Groenendaal. Zijn mystiek
draagt een sterk persoonlijk karakter. Zijn proza, in de taal van
zijn volk, is van hoge literaire waarde. Van hem is onder andere
bekend het Egidiuslied.
Schapendrift
Op 3 juli 1995 is aan één van de wegen welke zijn aangelegd
op het gebied tegenover het Sanatorium aan de Oude
Arnhemseweg de naam Schapendrift gegeven. Eeuwenlang had
de huidige Sanatoriumlaan deze naam die herinnerde aan de
schapen die over deze weg naar de heidevelden van Zeist
gedreven werden. Op 17 november 1910 werd de naam
Schapendrift gewijzigd in Sanatoriumlaan. Thans is deze oude
naam weer terug als officiële straatnaam, weliswaar niet voor
dezelfde weg, maar toch in de onmiddellijke nabijheid van de
oude Schapendrift.
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Badmeester Schenkpad
Op 12 juni 1995 is aan de toegangsweg vanaf de Panweg naar
het nieuwe zwembad de naam Badmeester Schenkpad
gegeven. Hendrik Johannes Schenk (1868 - 1936) was de
eerste badmeester in (vaste) dienst der gemeente Zeist aan de
openbare
zwemplaats
aan de
Blikkenburg
erlaan.
Hij vervulde
deze functie
van 1906 1933.

(Zwembad Blikkenburg met op de loopplank badmeester Schenk.)

Johannes Schepsplantsoen
Op 12 juni 1995 is aan één van de vier nieuwe straten in het
Staatliedenkwartier de naam Johannes Schepsplantsoen
gegeven. Johannes Scheps (1900 - 1993) speelde zowel in de
Zeister als in de landelijke politiek een belangrijke rol. Van
1935-1941 en van 1945-1970 was hij lid van de gemeenteraad
van Zeist namens de S.D.A.P./
P.v.d.A.
Hij was in de jaren 1940-1945
ook actief in het verzet, o.a. door
zijn illegale uitgeverij in Den
Dolder waaruit tienduizenden
pamfletten tegen de bezetter
over het land werden verspreid.
Hij was ook een geliefde en veel
gevraagde ambtenaar van de
burgerlijke stand. Tussen 1945
en 1990 voltrok hij meer dan
2000 huwelijken.
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Schipsloot
Op 20 april 1999 is de nieuwe weg ontstaan door woningbouw
aan de Kroostweg Schipsloot genoemd. Deze sloot, die in het
begin van de twintigste eeuw bijna een kilometer lang was liep
oorspronkelijk van de
Biltse- en Zeister Grift tot
aan de Kroostweg. Later
werd ze doorgetrokken tot
aan de Utrechtseweg De
sloot was bevaarbaar voor
pramen en had een
losplaats en een draaikom.
De sloot is gedempt in
1957. Alleen een muurtje,
naast het inmiddels
gesloopte pand Kroostweg
35, met een steen waarop
het jaartal 1957 staat
herinnert aan de Schipsloot.

Senecalaan
Op 8 augustus 2000 is aan één van de nieuwe wegen in het
Lyceumkwartier de naam Senecalaan gegeven. Lucius Annaeus
Seneca (ca 5 vC - 65 n C) was een Romeins wijsgeer,
staatsman en dichter afkomstig uit Spanje. Hij was opvoeder
van Nero, op wiens bevel hij later zelfmoord pleegde. Hij
schreef vele moraal filosofische werken in stoïcijnse geest,
zoals “De brevitate vitae” (over de kortheid van het leven) en
de “Vita beata” (over het gelukzalige leven). Van de "Epistolae
morales" (zedekundige brieven) zijn er 124 bewaard
gebleven.Het thema is : alleen filosofie leidt tot een gelukzalig
leven.
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Petronella van Seijstplaats
Op 4 november 1991 is
aan het terrein ten westen
van de Godfried van
Seijstlaan waaraan twaalf
woningen zijn gebouwd,
de naam Petronella van
Seijstplaats gegeven.
Petronella van Seijst was
de dochter van Godfried
van Seijst. In de
veertiende eeuw had zij als priorin van het Vrouwenklooster in
De Bilt een hooglopend conflict met de abt van het
mannenklooster over de gezagsverhouding tussen hen beiden.
In dit conflict trotseerde zij de pauselijke uitspraak die voor
haar nadelig uitviel. In het verleden was er een Petronellaweg
en een Petronella-altaar in de Oude kerk van Zeist.
Haya van Somerenlaan
Op 12 juni 1995 is aan
één van de vier nieuwe
straten in het
Staatsliedenkwartier de
naam Haya van
Somerenlaan gegeven.
Haya Victoria van
Someren-Downer (1926 1980) was voor de V.V.D.
lid van de Tweede Kamer
van 1959-1968 en van de
Eerste Kamer van 1974-1980. Zij hield zich in de Tweede
Kamer vooral bezig met mediazaken en onderwijs en in de
Eerste Kamer met onderwijs en koninkrijkszaken. Vanwege
haar ziekte moest de V.V.D. er in 1977 van afzien haar voor te
dragen voor het ministerschap van Onderwijs en
Wetenschappen.
Sparrenheuvel
Op 4 september 1997 is aan de toegangsweg tot de deels
nieuwe kantoren op het terrein aan de Driebergseweg de naam
Sparrenheuvel gegeven.
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Sparrenlaan
Op 5 februari 1990 is aan de aangelegde weg, nabij de
Dennenweg te Bosch en Duin, de naam Sparrenlaan gegeven.

Spinozalaan
Op 8 augustus 2000 is aan één van de nieuwe wegen in het
Lyceumkwartier de naam Spinozalaan gegeven. Baruch of
Benedictus Spinoza (1569 - 1630) was een Nederlands wijsgeer
van Portugees-Joodse afkomst. Geboren te Amsterdam was hij
om zijn vrijzinnigheid uit de synagoge gebannen. Hij woonde
vanaf 1670 in Den Haag en was een der leidende denkers van
de 17e eeuw, wiens invloed na zijn dood nog voortdurend is
toegenomen. Zijn leer is panthetisch: er is slechts één
oneindige, absolute zelfstandigheid, oorzaak van zichzelf, gelijk
te stellen met God als met de natuur. Alles is en geschiedt met
noodzakelijkheid. Van de goddelijke attributen kent de mens er
slechts twee: Denken en uitgebreidheid. De hoogste
gelukzaligheid is gelegen in de intuïtieve kennis van God, die
samenvalt met de liefde tot God.
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Stalhouderij
Op 11 juni 1996 is aan het terrein aan de Laan van Beek en
Royen, waarop appartementen zijn gebouwd en waar vroeger
de stalhouderij van J.P. van Arkel was gevestigd de naam
Stalhouderij gegeven.

Johannes Stoopweg
Op 12 december 1994 is aan één van de drie nieuw aangelegde
wegen in Austerlitz de naam Johannes Stoopweg gegeven.
Johannnes Bernardus Stoop (1791 - 1865) was bankier,
grootgrondbezitter en heide-ontginner. Hij was stichter en
bewoner van de buitenplaats Molenbosch. Als heide-ontginner
had hij een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de
Austerlitz omringende
bossen. In 1844 richtte hij
in Austerlitz een school op.
Hij was de vader van Anna
Aleida Stoop die gehuwd
was met Arnoud Jan de
Beaufort.
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Tuin van Schellinger
Op 20 april 1999 is aan de
nieuwe weg ten behoeve
van de bebouwing aan de
Lageweg achter de 1e
Dorpsstraat de naam Tuin
van Schellinger gegeven.
De tuin van Schellinger was
eigenlijk de tuin van Sophia
Schellinger die zelf op het
Broederplein nummer 27 in
het zogenaamde Schellingerhuis woonde. Het terrein gelegen
tussen Het Rond, Lageweg en Waterigeweg en de sloot achter
de huizen van de 1e Dorpsstraat stond bekend als de "Tuin van
Jufvrouw Schellinger"
Ester Vas Nuneslaan
Op 14 november 2000 is aan één van de nieuwe wegen in het
Lyceumkwartier de naam Ester Vas Nunes gegeven. Ester Vas
Nunes (1868 – 1929)was een van de weinige Nederlandse
filosofen. Zij was een van de beste leerlingen van de filosoof
G.J.P.J. Bolland (1854 – 1922). Zij heeft minstens 25
publicaties op haar naam staan. Zij was aanhangster van de
Hegeliaanse-Bollandistische leer. Ze was hoofd van een lagere
school in Amsterdam.
Willem Versteeghstraat
Op 4 oktober 1993 is aan één van de wegen welke zijn
aangelegd ter ontsluiting van een bouwterrein nabij de Korte
Bergweg, de naam Willem Versteeghstraat gegeven. William
Carel Johan Versteegh
(1886 - 1975) was als
instructeur op de vliegbasis
Soesterberg de leermeester
van veel vliegers.
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Vinkenlaag
Op 2 december 1996 is aan één van de drie nieuwe wegen
nabij de Kroostweg-Noord de naam Vinkenlaag gegeven.
Voor de wegen aangelegd ten behoeve van de nieuwbouw
aldaar zijn historische namen gebruikt van in dat gebied
gelegen percelen grond genoemd in transportakten uit de
achttiende en negentiende eeuw. De naam Vinkenlaag verwijst
naar een soort van lichte turf die in dit gebied gevonden werd.
Vroonhof
Op 4 maart 1991 is aan één van de twee nieuw aangelegde
wegen nabij de Brink de naam Vroonhof gegeven naar aanleiding van het feit, dat de bisschop van Utrecht in de 14e eeuw
aldaar een landgoed had, waar hij regelmatig te gast was.
Omdat de aanleg van deze weg nimmer zal worden
gerealiseerd is de naam ingetrokken.
Weeshuisplein
Deze naam is ingetrokken na realisering van het winkelcentrum
Belcour.
Zeyster Zand
Op 3 juli 1995 is aan één der wegen welke zijn aangelegd op
het gebied tegenover het Sanatorium aan de Oude
Arnhemseweg de naam Zeyster Zand gegeven.
Dit terrein, waarop de provinciale galg stond, werd in de 17e
eeuw het Zeyster Zand genoemd. Zie ook bij Galgeveld.
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Overige naamgevingen
Behalve namen aan openbare wegen heeft het college van
burgemeester en wethouders ook namen gegeven aan wegen
op particulier terrein. Op 15 augustus 1995 en 17 september
1995 zijn in overleg met de eigenaren van bouwkavels in de
hoek Dennenweg en Duin aan aldaar aan te leggen wegen resp.
de namen Larikslaan en Taxuslaan gegeven.
Op 28 september 1998 zijn aan een aantal wegen en paden op
terreinen van de Willem Arntszhoeve in Den Dolder en van de
Stichting Abrona (Sterrenberg) te Huis ter Heide namen
gegeven en wel de volgende: Vijverhof voor een weg op het
terrein van de Willem Arntszhoeve en Zonnenlaan,
Sterrenlaan, Universum, Stierpad, Steenbokpad,
Leeuwpad, Boogschutterpad en Kreeftpad voor wegen en
paden op het terrein van de Sterrenberg.

- 29 -

- 30 -

Nieuwe omschrijvingen van straatnamen Austerlitz
Austerlitzseweg
Genoemd naar de ligging van de weg in de richting van de
buurtschap Austerlitz. Voordien werd deze weg Kampweg,
Kamper(grint)weg en Kampspoor genoemd. Austerlitz dank zijn
bestaan aan twee Franse en een Bataafse divisie, die in het
voorjaar van 1804 op de heide bij Zeist gelegerd waren onder
leiding van de generaal A.F.L. Viesse de Marmont. Het kamp
was ongeveer 3 km lang en 1 km breed en strekte zich uit in
N.W.-Z.O. richting van het Noordhout langs de Kamperlinie tot
aan de Odijkersteeg.
Toen Marmont zag dat de kolonie rond het ongeveer 20.000
man tellende leger zich uitbreidde kwam hij op het idee in de
buurt van de pyramide een dorp aan te leggen. Hij kocht het
land van de toenmalige eigenaar Jan Hermensz van Ginkel . De
bewoners noemden het dorp Marmontberg naar de pyramide
die Marmont had laten opwerpen.
Na de drie-keizersslag op 2 december 1805 werd het dorp
herdoopt en genoemd naar het Moravische stadje Austerlitz,
waar Napoleon de Russische en Oostenrijkse legers versloeg.
De bewoners bleven het dorp evenwel nog lange tijd
Marmontberg noemen.
Bij koninklijk decreet van 17 augustus 1806, nr. 7, verhief
koning Lodewijk Napoleon de plaats Austerlitz tot stad. Bij
keizerlijk decreet van 21 oktober 1811 werd de stad Austerlitz
bij het dorp Zeist ingelijfd.
Ten zuid-oosten van de Grensweg, waar deze het
Moordenaarspad kruist (de grens tussen Zeist en Driebergen)
lagen vanaf 1827 twee groepjes hutten: de Smullebuurt en de
Stroobuurt.Eerstgenoemde groep lag ten zuiden van de
genoemde gemeentegrens, de tweede groep iets oostelijker ten
noorden van dit grenspad. De dakbedekking van de hutten
bestond uit ligstro, dat gemengd met de meer dan een meter
lange bloemenstengels van een grassoort die in grote pollen op
de heide groeide, de Smele. Vandaar de namen Smeele-,
Smeule- en Smullebuurt of Stroobuurt.
Op de beheerskaart van Staatsbosbeheer, houtvesterij Utrecht,
boswachterij Austerlitz van 1864 wordt de Stroobuurt nog
aangeduid als Strooienbuurt. Ook het al in 1809 genoemde
Moordenaarspad komt op deze kaart voor.
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Dorpsplein
Op 10 april 1972 heeft de gemeenteraad op verzoek van het
bestuur van de Vereniging Austerlitz Belang aan het gedeelte
van de Schoolweg dat om de dorpspomp ligt de naam
Dorpsplein gegeven omdat deze benaming in de volksmond
reeds voor deze plaats werd gebruikt. Vroeger werd dit plein
ook Schoolplein genoemd. De oudste bekende naam is
overigens Markt of Marktplein. Op 10 juni 1941 vroeg een
aantal inwoners van Austerlitz aan de gemeenteraad op het
Marktplein een pomp te plaatsen. Deze naam verwijst naar de
plaats waarheen Marmont de kooplieden verwees die tussen de
soldatententen hun waar aan de man probeerden te brengen.
Marmontweg
Op 29 oktober 1925 genoemd naar de Franse generaal Auguste
Frédéric Louis Viesse de Marmont, Hertog van Ragusa (1774 –
1852).
Generaal Marmont diende reeds onder Bonaparte in Italie en
Egypte. In 1804 en 1805 commandeerde hij de Franse en
Bataafse troepen die op de hei bij Zeist gelegerd waren. In juli
1806 kreeg Marmont het opperbevel over Dalmatie. Hij
vestigde zich in Dubrovnik, toen Ragusa geheten. Napoleon
vereerde hem in 1808 met de titel Hertog van Ragusa. In 1809,
na de slag van Wagrain, werd hij bevorderd tot maarschalk. In
datzelfde jaar werd hij gouverneur van de Illyrische provincies
en in 1811 werd hij opperbevelhebber in Portugal.
Na zich aan Lodewijk XVIII te hebben onderworpen werd hij
pair in Frankrijk. Bij de juli-revolutie (1830) leidde hij de
vergeefse tegenactie en vluchtte hij met Karel X naar Engeland.
(zie ook Austerlitzseweg)
D.J. van Nieuwenhuizenweg
Op 3 augustus 1959 genoemd naar Dirk Jan van Nieuwenhuizen
(1873-1941) .
Van Nieuwenhuizen, van wie gezegd mag worden dat hij zijn
leven in dienst van de gemeenschap stelde, was van 1913 –
1939 lid van de gemeenteraad, van 1935 –1939 wethouder en
na 1930 enige jaren lid van de provinciale staten van Utrecht.
Hij was de man die in 1905 de stoot gaf tot de oprichting van
het particuliere ziekenfonds “Draag elkanders lasten”. Hij was
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in 1906 mede-oprichter van het fanfarekorps ”Erica” en in
1935 nam hij het initiatief tot de oprichting van de
Floraliavereniging. Van beide verenigingen was hij vanaf de
oprichting tot aan zijn overlijden voorzitter. Te zijner
gedachtenis werd een monumentale bank geplaatst op het
dorpsplein in Austerlitz.
Oude Postweg
Deze weg komt voor op de kaart van het kamp van Utrecht
(Van Marmont) uit 1805 en eindigend in het kamp. Marmont
had voor de winter van 1804/1805 zijn hoofdkwartier naar
Amsterdam verplaatst. Met de toen dagelijkse
diligenceverbinding van Austerlitz naar Amsterdam werden er
ook brieven en pakjes verzonden. De route eindigde bij het
kamppostkantoor. Na opheffing van het kamp was de weg
“oude postweg” geworden.
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Verantwoording foto’s
Pagina
Omschrijving
1
Voorpagina. Part. Collectie
5
Kardinaal Alfrink. Part. collectie.
5
Archipel. Part. collectie.
6
Dirkje van Barneveld. Collectie gemeenterachief Zeist.
6
Boschlust. Part. collectie.
8
Willem Cox. Collectie gemeentearchief Zeist.
9
Marie-Louise Doudart de la Grée. Collectie
gemeentearchief Zeist.
10
Duifhuis. Part. collectie.
11
Emmaplein. Part. collectie.
12
Finsponglaan. Part. collectie.
13
Galgeveld. Part. collectie.
14
Van Gheselhof. Part. collectie.
14
Graskamp. Part. collectie.
15
Karsseboomsplaats. Part. collectie
16
E. de Klerk. Part. collectie.
17
Marga Klompélaan. Part. collectie.
17
Boerderij De Koeburg. Part. collectie.
17
Korte Steynlaan. Part. collectie.
18
Markt. Part. collectie.
19
Meent. Part. collectie.
20
De Oranjerie in het Walkartpark. Part. collectie.
21
Albert Plesmanring. Part. collectie.
22
Badmeester H. J. Schenk op de loopplank in zwembad
Blikkenburg. Part. collectie.
22
J.H. Scheps. Collectie gemeentearchief Zeist.
23
Schipsloot. Part. collectie.
24
Petronella van Seystplaats. Part. collectie.
24
Haya van Somerenlaan. Part. collectie.
25
Sparrenlaan. Part. collectie.
26
Stalhouderij Van Arkel. Part. collectie.
26
Johannes Stoopweg. Part. collectie.
27
Tuin van Schellinger. Part. collectie.
27
Willem Versteeghstraat. Part. collectie.

- 34 -

- 35 -

- 36 -

