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     NOTITIE Buurt Ede en Veldhuizen 
Aan : Buurtbestuur 
Van : Geen Broere / Buurtrichter 
Datum : 18-10-2016 
Betreft : Aanpassen schrijfwijze naam Buurt Ede en Veldhuizen 

 

Tijdens de Buurtspraak 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 hevige discussie over de reden en de 
te kiezen schrijfwijze. Vanuit de geërfden kwam naar voren om bij een wijziging van de naam te 
gaan 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. 
 
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 dat 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. 
 
In het oudste Buurtboek 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 tot op 
heden gevoerde naam Ede-Veldhuizen. Daarna komen in de Buurtboeken ook de eerder genoemde 
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.  
 
Met het eventueel aanpassen van een schrijfwijze van Veldhuizen in bijv. Veldhuisen maken we 
geen kenmerkend onderscheid misschien wel zichtbaar voor een oplettende lezer maar in de 
spreektaal is dat onderscheid zeker niet. Daarnaast zorgt het aanpassen van de schrijfwijze in 
bijvoorbeeld “Veldhuijsen” er voor dat via de moderne zoekmachines de Buurt niet snel meer wordt 
gevonden. Zo kom je bij deze naam bijna uitsluitend terecht in de genealogie over de familienaam 
Veldhuizen met al z’n verschillende schrijfwijzen. 
 
Ook heb ik deze vraag nog voorgelegd aan Peter van Beek, Gemeentearchivaris Ede.  
Hij heeft wat naspeuring gedaan en geeft als reactie: 
“Natuurlijk is het zo dat de spelwijze in de loop van de tijd zeer divers is geweest. Dat komt zeker 
ook door de diverse schrijvers door de eeuwen heen en de mate van hun geschooldheid. In het 
reglement van begin 20e eeuw wordt aangegeven de Buurt Ede-Veldhuizen. Dat vind ik op zich een 
goede referentie. 
 
Ik heb ook nog naar de formele status gekeken en bedacht dat ik die in het kadaster terug zou 
kunnen vinden. Daar staat als eigenaar van het buurtbos aangegeven de naam Buurt Ede en 
Veldhuizen. En eigenlijk vind ik (persoonlijk) dat het meest doorslaggevend. 
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Uiteindelijk is natuurlijk niets fout, maar ik ben geneigd om te adviseren om deze meest formele 
aanduiding door de overheid aan te houden.” 
 
Met deze memo hoop ik een basisstuk te hebben kunnen geven voor discussie over dit onderwerp en 
om als Buurtbestuur tot een juiste besluitvorming te kunnen komen. 
 
Opmerking: 
 
BESLUIT: 
In de bestuursvergadering van 20 oktober 2016 heeft het bestuur op basis van de beschikbare 
informatie definitief besloten de naam Buurt Ede en Veldhuizen te gaan voeren. In een akte 
verleden bij VPVA Notarissen is op 10 januari 2017 deze naam vastgelegd gelijk met het 
aangepaste Buurtreglement. 
 
 

 
 
 
 
        
 

 


