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: Naam Buurt Ede en Veldhuizen

De naam Buurt Ede en Veldhuizen
Buurt Ede-Veldhuizen
In het oudste Buurtboek (1596) van de Buurt Ede en Veldhuizen schrijft men op het voorblad
“Buirspraecke in der dorp Ede und buirschap Velthuisen” geen grote afwijking dus van de in deze
tijd gevoerde naam Buurt Ede en Veldhuizen. Daarna komen in de Buurtboeken ook de andre schrijfwijzen
voor en verschilt dit regelmatig. Hiermee kan dus beslist NIET worden vastgesteld dat er een uniforme
“historische” naam of schrijfwijze voor de Buurt bestaat.
Even terug in de tijd, schrijven was alleen weggelegd voor een kleine groep van de bevolking en dan
schreef men vaak op wat men meende te horen. In 1804 kwam de eerste officiële spelling uit
(prof.Siegenbeek) en in 1851 verscheen het eerste woordenboek der Nederlandse taal. Pas in 1863
verscheen een ontwerp “Spelling” van Te Winkel die in datzelfde jaar door de Belgische regering werd
overgenomen, de Ned. ministerraad heeft deze spelling eerst in 1883 formeel overgenomen.
Door op te schrijven wat men “hoorde” veranderde de schrijfwijze met grote regelmaat, en vaak werd dit
dan weer in andere stukken en geschriften overgenomen. Zo komen we de schrijfwijze Ede bijvoorbeeld
tegen als Edhe, Eeden, Eden, Eede enz. Ook Veldhuizen kent zo z’n eigen weg hierin en komen we tegen
als Velthuijzen, Velthuysen, Velthuijsen en Veldhusen.
In 1877 wordt voor het eerst, na jaren van overleg op de Buurtspraak, een reglement voor het beheer van
de Buurt opgesteld met als titel “Reglement voor het beheer van de Buurt: Ede-Veldhuizen. In 1912 wordt
op de gewone Buurtspraak op 19 september in het koor van de Herv. Kerk door de geërfden met een
aantal kleine aanpassing het reglement aangepast
Wijziging naam Buurt Ede en Veldhuizen
Tijdens de Buurtspraak 15 september 2016 stond de wijziging van het Buurtreglement 1912 op de agenda
en daarnaast de wijziging van de officiële naam van de Buurt van Buurt Ede-Veldhuizen in Buurt Ede
en Veldhuizen. Deze wijziging van de naam gaf reden tot een discussie over de reden, het verschil
maken tussen de historische Buurt en de wijk met dezelfde naam, en de te kiezen schrijfwijze. Vanuit de
geërfden kwam naar voren om bij een wijziging van de naam mogelijk te kiezen voor een historische
schrijfwijze.
Het toevoegen van “en” leidde niet tot problemen wel het feit dat, om het onderscheid te maken met de
naamgeving van de wijk Ede-Veldhuizen, het kiezen van een historische schrijfwijze mogelijk een betere
optie zou zijn. Naar aanleiding van de discussie hierover werd aan het Buurtbestuur mandaat verleend om
zich hier na de Buurtspraak nader over te buigen en te onderzoeken welk naam voor de Buurt het best
officieel gehanteerd zou kunnen worden.
Na uitgebreid onderzoek in de buurtboeken en overleg met de Gemeentearchivaris werd door het
Buurtbestuur in haar vergadering van 20 oktober 2016 vastgesteld dat er ook historisch geen uniforme
schrijfwijze was en het besluit genomen, in in van de test op het 1 e buurtboek de naam vast te stellen op
“Buurt Ede en Veldhuizen. Op 10 januari 2017 werd in een akte verleden bij notaris D. Bahlman van van
Putten van Apeldoorn notarissen voor de aanpassing van het reglement en de officiële schrijfwijze van de
van de naam vastgelegd als Buurt Ede en Velhuizen.

