
bekend zijn, zijn vrij nieuw; het overgrote deel dateert namelijk uit 
de 11de tot de 16de eeuw. Alleen in oudere plaatsen zijn een aantal 
oudere veldnamen bewaard gebleven. Ze komen overal voor waar 
oudtijds sprake is geweest van bewoning en ontginning; alleen in 
de omstreeks 1600 ontgonnen groninger veenkoloniën, die tevoren 
vrijwel onbewoond waren, ontbreken ze. Ook in de nieuwe Zuider-
zeepolders zijn tot dusver nog geen veldnamen ontstaan. 

Dr Schönfeld heeft de veldnamen ingedeeld in veertien groepen, 
waarbij hij o.a. als kenmerk genomen heeft de bodemgesteldheid, 
de begroeiing, het gebruik dat van de bodem wordt gemaakt, de 
grootte, de vorm. de ligging, de dieren die er huisden of die men 
er liet grazen, enz. Van al deze groepen levert ook de provincie 
Utrecht een aantal voorbeelden, als de Hoge Woerd (Vleuten), 
het Broek (= moeras) (Leersum, Zeist, enz.) 't Hemeltje (Ben
schop), de Bloemkampjes (Bunschoten), de Bunt (naar het Bunt-
gras) (Soest), de Hogeboomskamp (Maarseveen), de Vlasakkers 
(Amersfoort), de Baggerwei (Maarn), de Meeuwenkamp (Bun
schoten), de Pinkenweide (Zeist), de Varkenskamp (Bunschoten), 
de Ossenwaarden (Cothen), de Geer, (de utrechtse stadsweide in 
1407), de Kromhals (Bunschoten), het Over-, Neer- en Middel-
blok (Eemnes, 1607), het Klaphek (Vreeswijk), enz. Meermalen 
ook vindt men in straatnamen oude veldnamen terug, als in de 
Neude (= groef, spleet), de Kamp, de Donkere gaard (alle te 
Utrecht) en de Breul (= laag, drassig) (een wijk van Amersfoort). 

De studie van de veldnamen is voor verscheidene andere weten
schappen (taalkunde, geschiedenis, sociologie) van betekenis. Zo 
komt het feit dat de veldnamen in het west-utrechtse veengebied 
zozeer onder hollandse invloed staan, overeen met het feit dat de 
ontginning van dit gebied in de 13de eeuw een grote vlucht heeft 
genomen. De veldnaam 't Slot te Bunschoten kan er op wijzen, dat 
daar het slot Ter Ee heeft gestaan -) . P. J. MEERTENS. 

2) Het Naamkundebureau der Kon. Nederl. Akademie van Wetenschappen 
(Nieuwe Hoogstraat 17, Amsterdam-C.) zal graag opgave ontvangen van belang
stellenden, die bereid zijn de vragenlijsten in te vullen. 

DE GRENS GOOI-STICHT V A N 1535 

Het zal misschien enkele lezers van onze bijdragen over „Hof
stede van Elten" en „Soeststapel" opgevallen zijn, dat vele kaarten 
van het Sticht, bijvoorbeeld die van Hornhovius (1599), van 
Berckenrode (1628), F. de Wit (± 1685) en Güssefeld (1787) en 
ook de kaart van Sinck van 1619 van de grenzen van het Gooi 
(Rijksarchief), en enkele bladen in Historische Atlassen, zoals die 
van Prof. Mees, een grens Gooi-Sticht geven die wat Eemnes 
betreft met de tegenwoordige grens samenvalt, maar voor het zuide-
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lijker gedeelte met de veronders te lde oude grens van + 1100; al
thans voor zover deze ten tijde van de Sententie van den Secreten 
Raad van Mechelen van 15 October 1535, waarop het bedoelde 
kaartbeeld gegrond is, nog te reconstrueren was. Daar de Hofs tede 
van El ten toen onvindbaar was heeft men toen de grenshoek bij 
W a r n a e r s Hofstede (Drakens te in -Lage Vuurse ) geplaatst. In prof. 
Enklaars Geschiedenis van Gooi land (deel I pag. 109) vindt men 
een omschrijving van deze grens; ook in V a n de W a t e r s P lacaa t -
boek dl I blzl 109 e.V.. He t merkwaard ige is dat deze grens, wa t 
het Baarnsche gedeelte betreft, reeds in 1538 herroepen is en voor 
het overige bij de sententie van 1541, welke door V a n de W a t e r 
geheel ten onrechte is betiteld als d ienende tot Interpretatie en 
Confirmatie van de voorsz. Sentent ie van 1535", en welke de tegen
woordige, in 1351 en 1356 vastgestelde grens weer herstelde. 

H o e komt het nu da t deze zo korts tondige, grens van 1535 eeu
wenlang het kaartbeeld bleef beheersen? W i j kunnen hier slechts 
naar gissen. 

Waarschijnl i jk gaan al deze kaar ten op Hornhovius terug en zal 
deze, net als V a n de W a t e r , maar véél minder excusabel, de zeer 
onduidelijke grensomschrijving van 1541 voor identiek gehouden 
hebben met de zeer duidelijke van 1535, en de laatste dus maar in 
beeld gebracht hebben, zodoende ongeveer 1130 ha. te veel bij het 
Gooi rekenende. 

He t is haast onbegrijpelijk dat eeuwenlang de gebruikers van 
deze kaar ten dit niet duidelijk beseft hebben. In verband hiermede 
geeft een rapport betreffende deze grens, van 1619 (Arch. S ta ten 
van Utrecht Inv. N o . 304-85) aanleiding tot twee opmerkingen. 
Ie . He t blijkt wel dat men toen begreep dat de grens van 1535 in 
1541 herroepen was, maar toch niet een geheel duidelijk beeld van 
deze grenzen voor ogen had, want men schrijft daar over de 
, ,nyeuwe (1541 ) raye ofte gruppel commende van W a r n a e r t s hoff-
stede tot aenden uuyters ten boom aen de suytsyde van Goyerbosch" 
zodoende de grenzen van 1535 en 1541 weer dooréén halende! 
2e. He t is historisch niet onbelangrijk dat het mogelijk is da t de 
kaar t van Hornhovius een rol gespeeld heeft in de in dit Rappor t 
genoemde grenstwisten van de jaren 1617 e.v. (men zie ook H e e -
ringa: Inv. Arch. Kap. t. Dom N o . 3681) . Deze twisten gingen ge
paard met omvangrijke roof van turf en schapen (voor schepen 
leze men bij Heer inga schapen!) door de Gooyers , waar tegen weer 
met zéér zware straffen gedreigd werd . He t ligt voor de hand te 
veronderstel len dat de Gooyers op grond van de kaart van Horn
hovius meenden in hun recht te zijn, wan t reeds in 1525, toen het 
kaar tgebruik nog veel minder ingeburgerd kon zijn geweest, vertelt 
Pieter Aalmansz dat de Stichtschen bij de Leeuwenpaal met een 
kaar t werkten bij grensonderzoek; toen nog een eigenhandige copie 
natuurlijk. M. RAVEN. 
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