
teristieke van dat stukje steden-schoon oog heeft, terwijl de bedrei
ging van het aanzien van de Maliebaan, veel makkelijker als slechts 
,,een kwestie van een paar bomen minder" aanvaardbaar lijkt te kun
nen worden gemaakt. 

Ernstiger ook, wijl Utrecht zich nog minder dan Amsterdam ver
oorloven kan iets van hetgeen het karakter van de stad bepaalt, prijs 
te geven, wil er althans iets méér dan grachten en kerkgebouwen 
overblijven. 

De vorstelijke Maliebaan is een speciaal aspect van het utrechtse 
stadskarakter. Niet alleen omdat zij zo lang en zo breed is, maar ook 
omdat zij er breed-uit ligt, gelijk zij er ligt: met die drie trotse bomen
rij aan weerszijden. 

Het zijn die drie bomenrijen (juist méér dan waarmede men nuch
terweg voor weg-scheiding zou kunnen volstaan) welke de Malie
baan uniek maken in Nederland. 

Het zijn die bomenrijen (grootser en royaler van aanblik dan langs 
welke steedse verkeersweg) welke de voorbijganger verrast op doet 
kijken. In het voorjaar als de linden met pril groen zijn getooid, 's zo
mers als de rijbanen door een onwezenlijke corridor van groen zijn 
overkoepeld; in het najaar als de bloesem een feestelijke geur ver
spreidt; 's winters wanneer sneeuw de bomen op onnavolgbare wijze 
siert. 

Een rijtje bomen aan weerskanten minder zou de schoonheid van 
dit alles niet slechts met een derde verminderen. De Maliebaan zou 
de Maliebaan niet meer zijn. 

V E L D N A M E N i ) 

Onder het begrip veldnamen verstaat men de namen van percelen 
bouw-, tuin- en grasland, van woeste gronden en moerassen, van 
hoogten en laagten in het landschap, kortom van alle stukken land 
buiten de bebouwde kom van dorpen en steden die een naam dra
gen. Het woord veld heeft hierin dus de ruime betekenis van: al 
datgene dat buiten steden en dorpen ligt (vgl. veldwachter, een 
leger te velde, enz.) 

Hoe groot hun aantal zelfs in een klein land als het onze is, is 
moeilijk te schatten. Dr M. Schönfeld, die een monografie schreef 
over Veldnamen in Nederland (Amsterdam, 1949; 2e druk: 1950), 
is met zijn schatting van een millioen misschien nog wel aan de lage 
kant. Alleen al voor het eiland Wieringen schat dr J. C. Daan het 
aantal op 4 â 5000. 

De veldnamen zijn natuurlijk oeroud, maar diegene die ons 

1) Korte samenvatting van een voordracht, gehouden voor de jaarvergadering 
van „Oud-Utrecht" op 26 Maart 1954. 
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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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