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Alsoo eenigen tijt door 
de swevende oorloghen ende 
ander ravages 1 gee- 
ne buijrspraeck tot Ede ende Velt- 
huijsen geholden is, soo is ten over- 
staen van Celiman van Ommeren, 
buijrrichter van de voornoemde plaetsen, 
naer gedane publicatie in het bij- 
wesen van de ingesetenen als anders 
nae older gewoonte op den 25 mar- 
tij 1675 wederom buijrspraeck 
geholden en geresolveert als volght: 
 
Voor eerst is geresolveert dat 
vandage, zijnde den 25sten over 14 
dagen die buijrheckens ende buijr- 
vreeden sullen moeten gehangen 
en dichtgemaeckt 2 zijn 
en sullen alsdan die straeten mee- 
de naer older gewoonte meede 
door die buijrtschouwe door 
buijrrichter en aenwesende 
buijrmeesters geschouwt worden. 
Die resolutien van de bergen ende rijs- 
mijten blijven gecontinueert. 
 
Alsoo geklaeght wort datter 
groote schaede in die enghen 
rontom Ede geschiet met de 
schaepen, soo in het afweijden van 
coorngroen als anders, Soo is ver- 
staen, dat die schaepen met hee- 
le off halve troppen off anders wil- 
len worden gehoedet dat sij alsd[an] 

                                                 
1 Doorgehaald onleesbaar woord. 
2 Doorgehaald: “worden”. 
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ijder reijs sullen verbeuren eenen 
gulden, en sulcx anders bij abuijs 
mochte geschieden, sal het olde 
schot te weten een schelling 
weesen, behalven den eijge- 
naer sijn actie. 
 
Alle koeijen, peerden die langs 
die gemeene wegen gaen, sul- 
len moeten wesen versien met 
eenen goeden herder en in een- 
ighe vallen ongekluijstert 
zijnde schaede doen, sullen van 
ijder verbeuren twee gulden 
behalven den eijgenaer sijn actie. 
 
Die slooten en grijpen 
uijt die Meulensteege 
en over den Brinck sullen door 
ordre van den buijrrichter 
gemaeckt worden. 
 
Niemant sal gemeene berg- 
strekken3 van die schapen4 
op eenighe plaetsen ge- 
bruijcken, daer sulcx van 
outs niet is gewoonte ge- 
weest, en geene schaepen hoe- 
den alsoo als op haer landen. 
 
Die resolutien van den schoor- 
steenen blijven gecontinueert. 
 
Alle heulen, soo eijgener als 
gemeene, sullen binnen drie 
weecken moeten gemaeckt 
zijn bij poene als voor. 
 
Vermits de Jonghste5 klaegt, 
dat vermoedet dat over sijn lant 
boven den Hollen wegh niet 
langer sou connen uijtwee- 
gen, soo zijn Jacob van 

                                                 
3 Dit woord is gegist, vanwege vlek, naar analogie van deel 4, 1675-1901. 
4 idem. 
5
 Bedoeld wordt: Henrick Joachimsz den Jongsten. 
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Ommeren, Carel Philipsen en 
Jan Crolboom neffens den buijricht- 
er gecommitteert om oculaire 
inspectie te nemen en te resol- 
veren off sulcx op die volle 
buijrspraeck geschae, als mee- 
de sloote van den Jonghsten ach- 
ter den Brouwers schot. 
 
Jan Everts met sijne naeco- 
melinghen wort toegestaen in 
vollen eijgendomb te gebruijcken 
en bepooten soodane gebouw- 
de lant achter sijn huijs lig- 
gende, edoch met reserve dat hij 
noch de sijnen het voornoemde lant 
niet sullen mogen vercoopen, 
beswaeren als anders. 
 
Vorders is geresolveert, dat ij- 
mant geschut zijnde om plag- 
gen off ijetwes anders van de ge- 
meente sonder consent gehaelt 
hebbende, sal door buijrrichter, 
buijrmeester en eenige naebue- 
ren aenstonts worden geex- 
cecuteert. 
 
Blijven de resolutien van 
1664 en soo voorts gecon- 
tinueert. 
 
 Suijrmont 
Buijrmeesters  
 Aert Aertssen 
 
Die scheuters zijn gecontinu- 
eert. 
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Anno 1676 
Volgents older gewoon- 
te is nae voorgegane publica- 
tie wederomme tot Ede buijr- 
spraeck gehouden ten over staen 
van Celiman van Ommeren als 
buijrrichter, buijrmeesteren en 
verdere presente ingesetenen ende 
geerfden in Ede en Velthuij- 
sen. 
 
Voor eerst is vastgestelt 
dat tegen den eersten donder- 
dagh naer aenstaende Pae- 
schen alle buijrheckens ge- 
hangen en alle buijrvree- 
den dicht sullen moeten wee- 
sen en meede die schaepen 
niet sullen moghen gehoedet 
worden op gemeene steegen 
en brincken naer aenstaen- 
de sonnendagh, als meede 
dat niemant eenighe plag- 
gen van gemeene steegen 
off brincken sal mogen mae- 
ijen sonder consent off pachtin- 
ge. Is vorders verstaen, dat de 
straten sullen moeten ge- 
maeckt zijn elcx tegens sijn 
erff op haere eijgene 
kosten des donderdaegs 
daeraen, 6 waer 
over dan des donderdaeghs daer 
aen de schouwe bij buijrrich- 
ter als voor sal worden 
gevoert. Voorders dat die bee- 
sten, peerden en schaepen 

                                                 
6 Hier doorgehaald, maar nog leesbaar: “wesende”. 
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uijt de gemeene hoijlan- 
den sullen blijven midden april. 
Alles bij poene van schuttinge 
ordinaris van tevooren daer 
toe staende volgens buijr- 
spraeck. 
 
Vorders is verstaen dat van nu 
voortaen, noch in die Meulen- 
pollen, noch in het dorp binnen 
die heckens, noch op eenighe 
plaetsen omtrent het dorp 
eenich sant sal worden gegra- 
ven, bij poene van twee schillin- 
gen. Sullen die olderen voor 
de kinderen, meesters voor de 
boden moeten caveeren, en 
bij den scheuter uijt buijr- 
recht worden geexcecuteert. 
 
Het sant bij den Lutteken 
enck sal worden afgebaeckt 
waerdoor de schaepen alleen 
sullen moeten passeeren, waer 
meede over geschut sal worden 
nemptlijck 6 à 12 schaepen 
een daelder en elcx nae advenant 
en meer. 
 
Vorders is vastgestelt dat 
die tochtslooten in en aen de 
Civitsch meen binnen acht dagen 
à dato deses sullen worden be- 
sichticht en soo gauw moge- 
lijck worden uijtgegraven op 
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gemeene costen waertoe 
worden gecommitteert neffens 
den buijrrichter sampt buijr- 
meesters Jan Gerritssen ende Gijs- 
bert Gerritssen ende wat in doen. 
 
Lambert, timmerman, sal bij 
poene van een ton biers, 
als die wech boven en bene- 
den bequaem is gemaeckt, t’ 
eijndens die Meulensteegh 
en beneeden sijn tocht sloot 
opgraven. 
 
Vorders is vast gestelt, dat 
men met den eersten die ge- 
meene velden sal besichtigen. 
 
In die weecke nae Paeschen 
sullen door buijrrichter samt 
buijrmeesters ende gecommitteer- 
dens uijt de gemeente, 
nemptlijck capitein Ommeren, 
Derck Timmer in plaets van 
sijn broeder, Jan Crolboom in 
plaets van de brouwer, Hen- 
rick Jochems, Suermont, 
Jan Gerritssen en Aelbert 
Janssen besichtight worden 
alle die aengegraven en be- 
poote plaetsen van die ge- 
meente en daerover een dag 
gestelt te worden om daer 
over afdracht te maecken ende 
eene recognitie daervoor te 
geven, en bij verweijgeringe 
vandien deselve gepooten 
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als anders inne werpen. 
Blijvende niet te min alle 
voorgaende resolutien in haer 
geheel. 
 
 Carel Philipsen 
Buijrmeesteren  
 Rutger Gerritssen. 
 
Scheuter Jan Evertssen. 
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Volgents older gewoonte is 
naer voorgaende publicatie we- 
deromme tot Ede buijrspraeck 
geholden ten overstaen van Ce- 
liman van Ommeren als buijr- 
richter, buijrmeesteren en vordere 
presente geerfden van 
Ede ende Velthuijsen op den 
2 aprilis 1677. 
 
Vooreerst is vastgestelt, 
dat niemant eenige coeijen, 
peerden, schaepen off eenig 
vhee in die gemeene hoij- 
landen sal mogen doen weijden 
naer resolutie deses, bij poene 
van schot van olts daertoe 
staende. 
 
Vorders is meede vastgestelt 

7 dat vandaghe binnen drie we- 
ken alle houten op die straten 
binnen Ede liggende, sullen moe- 
ten weghgenomen wesen 
en tenminsten binnen die gooten 

8 moeten leggen, soodat den loop 
van het water onverhindert blij- 
ve. Sullen meede alle de hec- 
kens en buijrvreeden moe- 

9 ten zijn gemaeckt, sullen 
meede alsdan die schouwe daer 
over werden gevoert. Meede 
wort gevraeght off men althans 
niet eenen vasten dagh sal stel- 
len om buijrspraeck te houden 
en op wat dagh. 

                                                 
7 Hier in de marge: “Nob” (nota bene?). 
8 Idem. 
9
  Hier in de marge: “Fiat”. 
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Is verstaen dat de aenstaende 
buijrspraeck althans sal ge- 
schieden op den 1 martij indien 
die niet op een sondag comt. 
 
Meede wort verstaen, omdat 
van desen dag vermits verscheijden 
reedenen die buijrspraeck 
niet finalijck can worden afgedaen, dat 
men soo noodigh met de eerste 
gelegentheijt wederom buijr- 
spraeck sal houden. 
 
Blijvende alle voorgegane re- 
solutien in dese comparitie niet 
geannuleert, specialijck het be- 
sichtighen van de aengegravene 
landen in haer geheel ende mee 
die daertoe gecommitteerden. 
 
Zijn ende blijven buijrmeesters 
ende scheuters gecontinueert. 
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Anno 1678 
Volgents older gewoon- 
te is naer voorgegane pub- 
licatie wederom tot Ede buijr- 
spraeck geholden ten over- 
staen van Celiman van Om- 
meren als buijrrichter, 
buijrmeesters en vordere præ- 
sente geerfden van Ede en 
Velthuijsen. 
 
Vooreerst de resoluten 
van 1675, 76 ende 1677 blij- 
ven gecontinueert behalven dat 
in desen soude moghen worden 
geannuleert. 
 
De buijrvreden ende buijr- 
hecken sullen van nu af aen 
moeten gehangen en dicht ge- 
maeckt worden, en de straeten 
gemaeckt waerover de schouwe 
over 14 daghen nae dato deses 
sal worden gehouden. 
 
En is geresolveert bij de 
gemeente in qualite als vooren 
dat de gecommitteerden 
in voorgaende buijrspraeck 
genomineert binnen drie weecken 
sullen finalijck ten eijnde bren- 
gen alle afgegravenen ende gepoote 
landen. 
 
Aengaende de Edermeen 
is geresolveert dat dat nie- 
mant sal moghen weijen off 
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doen weijen dan op haer eijgen 
gront sonder dat se over ijmant 
anders gront sullen moghen 
drijven, alsoo van der gemee- 
ne brincken ende straten op haer 
eijgen lant konnen comen. Sullen 
andersints moghen worden ge- 
schut, bij poene als vooren. 
 
Is geresolveert, dat van Grietjen 
Jan Philips huijs af langhs 
de Schaepsteegh alle bergen 
ende santplecken tot aen het 
Maendersant sullen moeten 
worden verstroijt ende belett 
van aenwas worden aenge- 
daen naer behooren, den onwil 
lighe bij poene van een halff 
vatt biers. 
 
Is meede vastgestelt, dat door 
geen buijtenbuijrsche dan 
op haer eijgen gront als vooren 
eenighe schaepen sullen mo- 
gen doen weijen, bij poene 
van geschutt te worden. 
 
Is geresolveert als dat aenstaen- 
de woensdagh de wegh aen 
de Meulensteegh door de 
gemeente als van olts vol- 
gents buijrspraeck sal wor- 
den gemaeckt, bij poene als 
van olts. 
 

10Lambert Berents sal gehou- 
den zijn voor sijn huijs soo met 
geuten11, gruppen als anders 

                                                 
10 Hier staat in de marge: “N.b” (nota bene). 
11 “goten”. 
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nae older gewoonte het water 
sijn behoorlijck cours te geven, 
bij poene daertoe staende. 
 
Is meede vastgestelt, dat in 
4 dagen nae dato deses het Creel- 
sche sant sal worden besichtigt, 
afgepaelt en dat nae behooren 
geschiet als van olts. Insge- 
lijcks meede aen het Maendersant. 
 
Is Jan Everts in qualite als 
scheuter voor sijn tracte- 
ment den Sueringhs hoff 
toegeleijt tot revocatie. 
 
Is geconditioneert, dat Willem 
Maessen de Buijrsteegh sal 
moghen weijen, mits op sijne 
kosten hangende een hecken 
t’ eijndens aen de Cerckesteegh 
en op sijne costen te houden. 
 
En tot buijrmeesters zijn 
gestelt Ott Willemssen 
en Evert Aertssen van Velthuijsen 
 
De scheuters blijven geconti- 
nueert namentlijck Jan 
Evertssen ende Geurt van 
Soest. 
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Anno 1679 den 
12den aprilis 
 
Volgents older gewoonte is 
nae voorgegane publicatie weder- 
om tot Ede buijrspraeck geholden 
ten overstaen van Celiman van 
Ommeren als buijrrichter, buijr- 
meesters ende vordere præsen- 
te geerfden ende ingesetenen 
van Ede ende Velthuijsen. 
 
Vooreerst de resolutien 
van het jaer 1678 blijven 
gecontinueert. 
 
Is geresolveert datter een 
nieuw buijrboeck sal ge- 
maeckt worden, maer den ont- 
fanck sal zijn bij de buijrmeesteren 
die daervan jaerlijcx haere re- 
keninghe sullen doen, blijven- 
de het buijrboeck ende vorde- 
re recht aen den buijrrich- 
ter als van olts. 
 
Is geresolveert, dat de van de 
gemeente aengegravene 
landen sullen moeten be- 
taelt worden op den 24 deses 
loopenden maents april. 
Sal men alsdan meede sitten 
om te vercoopen eenighe landen 
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van de gemeente tot 
betalinghe van desselffs lasten. 
Sal den buijrrichter alsdan 
meede sijne reeckeningh 
van ontfanck en uijtgaeve 
nae dato van de laetst gehou- 
dene liquidatie meede doen. 
 
Dat de Eder en Kivitsen 
meen soodanigh sullen moe- 
ten gevreet worden nae de 
veencant aen datter geen ge- 
spannen peerde daer deur 
en comen. Sullende soodani- 
ghe peerden zijnde nae be- 
hooren schutbaer zijn, maer 
tot laste van degeene de 
sijn vreen nae behooren niet 
ghemaeckt heeft. 
 
De hoffsteede daer Ger- 
rit Smith gewoont heeft, 
sal nae behooren moeten ge- 
henght worden. In cas van 
naelaetigheijt van dien salmen 
allen daer door gecauseerden 
schaede aen den gebreeckighen 
moeten wederom verhaelen. 
 
Meede sullen de buijr- 
vreen en heckens, specia- 
lijck aen de Meulensteeg, 
binnen 8 daghen moeten gemaekt 
worden. Sullen alsdan worden 
geschouwt en sal aenstonts uijt 
de gemeene hoijlanden geschut 
worden. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 3, 1675-1752. 

 15

Dat den put, die tuschen den 
Jonghsten ende des schoolmeesters 
plaetse is, wederom opnieuw 
sal moeten gemaeckt worden. 
 
En is meede verstaen dat 
de buijrrichter de goetheijt 
sal gelieven te hebben en beta- 
len aen Jan Arissen, timmerman 
soodane pennongen als deselve van 
de gemeente voorseid te 
eijschen heeft, mits dat die 
pennongen aen den buijrrichter 
uijt de eerste van de ge- 
meente comende pennongen sal 
voldaen worden. 
 
Om reedenen blijven 
de buijrmeesters en 
scheuters gecontinueert. 
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Anno 1680 den 2en april 
is nae voorgaende publicatie 
volgents older gewoonte wederom 
tot Ede buijrspraeck geholden 
ten overstaen van Celiman van Om- 
meren als buijrrichter ende buijr- 
meesters met kennisse van de edele Johan 
Otters scholtis des ampts Ede 
ende vordere præsente geerfden 
ende ingesetenen van Ede en Velt- 
huijsen. 
 
1 
Alle voorgaende resolutien die door 
desen niet worden geannulleert, 
blijven gecontinueert. 
 
2 
Alle accorten ende wat vorders dien 
aengaet, voorgevallen tuschen den 
hooghedelgeboren heere van Obdam, 
den edelen Celiman van Ommeren 
buijrrichter ende Johan Otters, 
scholtis, blijft tot op de aenstaen- 
de buijrspraeck ordinair sonder 
præjudicie van de gemeente haer 
buijrrecht. 
 
3 
Dat men gheen plaggen sal maeijen 
mogen op de Velthuijserbrinck 
soo verre die buijten verpachtin- 
ghe is volgents older gewoonte 
ende sullen alle de eijgenaeren 
t’ eijndens wiens lant deselve 
gemaeijt sullen zijn, daervoor 
moeten caveeren off nae haer 
waerheijt advertentie daervan 
te geven. 
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4 
Het sant genaemt het Maender sant 
achter Lutteken enck sal men be- 
sichtigen ende een streeck door wij- 
sen, volgents afpalinge, bij schott 
van 2 gulden indien heele troppen 
gevonden worden, andersints halff 
gelt. Insgelijcks sal met het 
Creelsse sant oock gedaen worden. 
 
5 
Den ontfanck van buijrpennongen 
tot de gemeente gehoorende 
en die noch verschijnen sullen, die 
sullen nae desen bij de buijrmeesters 
ontfangen ende uijtgegeven worden 
met kennisse van den buijrrichter, 
waervan deselve jaerlijcks 
behoorlijcke reeckeninge sullen 
op de ordinaire buijrspraeck 
gedaen worden. En de olde voo- 
rige verscheenen pennongen sullen bij 
den edelen Celiman van Ommeren, 
buijrrichter, ontfangen wor- 
den. 
 
6 
Is vastgestelt datter nu voortaen 
geen hoijlanden sullen mogen 
geweijdet worden met beesten, 
peerden, koeijen ende schaepen off 
wat beesten het mogen zijn, bij 
poene van een daelder off 3 gulden 
nae bevindinghe van saeck. 
 
7 
Tot reddingh van de schulden van de 
gemeente is geresolveert dat- 
ter eenighe sullen gecommitteert 
worden, dewelcke sullen tenteeren 
om het Creelsche veen te vercoopen 
binnen den tijt van 14 dagen. Soe 
het selve niet nae behooren conde 
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gelden off vercoft worden tot reden 
als voor, sal men de Buijrstee] 
alsdan publijcq vercopen alsser geen 
ander vercoopinghe can geschieden. 
Waertoe gecommitteert wer- 
den de buijrrichter Celiman 
van Ommeren, de buijrmeesters 
in der tijt ende de scholtis Jo- 
han Otters, de edele captein Ommeren, 
Derck Timmer, Willem Maess[en] 
ende Aelbert Janssen. 
 
8 
Maes Janssen is toegestaen de huij- 
singhe ende onderhoorighe hoff 
daer Jan Hans in gewoont heeft, 
mits dat hij jaerlijcks daervan te 
pacht sal geven een rijcksdaelder 
jaerlijcks. Sullende het jaer altijt 
expireeren op dato deses over een 
jaer ende dat voor den tijt van 
12 jaeren ende sal hij Maes Janssen 
het voornoemde huijs dack- ende want- 
dicht ende in alles behoorlijck onder- 
houden en nae expiratie van de 
voornoemde pachttijt het voornoemde huijs 
in diergelijcke voege als hij het nu 
aenvanght, moeten overleveren. 
 
9 
Is meede vastgestelt dat de 
wegh tuschen de brouwer 
ende Brant Willemssen tot nae 
Arent Stevenssen12 met steenen 
sal gestraet worden ende gemaekt 
zijnde, sullen sij voornoemt deselve op 
haere costen moeten onder- 
houden, gevende daervoer 2 ton- 
nen bier ende 12 gulden aen gelt. 

                                                 
12
 Nu het straatje Brouwershoef. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 3, 1675-1752. 

 19

10 
[De b]uijrheckens ende buijrvre- 
[de]n sullen moeten gehangen ende 
dicht gemaeckt worden binnen 
acht dagen ende de straten moe- 
ten gemaeckt zijn ende all het 
hout soo veel mogelijck binnen 
de tijt van 3 weecken van de 
straeten af te maecken waer- 
over alsdan de schouw sal gevoert 
worden  
 
11 
In plaetse van de afgegane buijr- 
meesters zijn tot buijrmeesters gestelt 
Jan Maessen ende Arien de Muller. 
De scheuters blijven ge- 
continueert. 
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Anno 1681. Op den 16e [april]13 
is nae older gewoonte ende n[a] 
voorgaende publicatie ende klep- 
pen van de klock tot Ede buijr- 
spraeck geholden. 
 
1 
Alle voorgaende resolutien die 
door desen niet worden geannu- 
leert, blijven gecontinueert ende 
de 2de articul van den jaere 1680 in 
statu geholden. 
 
2 
Dat men in den tijt van 7 dagen 
steenen sal roeijen nae older ge- 
woonte ende deselve door die van 
Velthuijsen gebracht sullen moe- 
ten worden ter plaetse, daer de 
straten gebroocken zijn ende sullen 
ijder alsdan de sijne moeten maec- 
ken daermee op hun eijgen kosten 
sonder eenighe consequentie hier 
naemaels. 
 
3 
De buijrheckens ende buijrvre- 
den sullen moeten gehangen ende 
dichtgemaeckt worden binnen 
den tijt van 8 dagen nae dato de- 
ses ende al het hout sooveel mogelijck bin- 
nen de tijt van 3 weecken van de 
straaten maecken ende bij provisie 
aenstonts binnen de geuten leggen 
waerover alsdan de schouwe mee- 
de sal gevoert worden. 

                                                 
13 Gegist naar analogie van deel 4. 
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4 
Dat Herman Janssen in het huijs al- 
waer Maes Geurtssen gewoont 
heeft, sal voor dit 1681ste jaer 
blijven woonen in gevolgh van de 
8te  resolutie van het voorleeden 
1680ste jaer op de ordinaris buijr- 
spraeck gemaeckt ende nae ex- 
piratie van dit jaer tot op behoor- 
lijcke vervaertijt, dat men dan het 
gemelte huijs in het openbaer sal ver- 
pachten den meestbiedenden. 
 
5 
Het vercoopen van het lant van 
de gemeente tot betalin- 
ghe van de schult van de gemeen- 
te is gelijck voor desen oock nu 
vastgestelt wegens de præten- 
sie van Cornelis Cornelissen cum suis. 
 
6 
Heeft de heer buerrichter nae 
gedane propositie van commissa- 
rissen tot het afdoen van de saecken 
van Cornelis Cornelissen te willen nomi- 
neeren ende te committeeren om met 
voornoemde Cornelis nae te sien sijne 
papieren ende alsdan rapport dien 
aengaende te doen. Hetwelck niet 
willende doen, heeft de heer buijrrich- 
ter van alle costen ende moeijten die 
dieswegen de gemeente mochten 
aengedaen worden, geprotesteert. 
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Anno 1681 den 24 julij 
is tot Ede wederom, vermits 
nootsaeckelijcke redenen, extraor- 
dinare buijrspraeck geholden 
ende geresolveert als volght: 
 
1 
Vooreerst zijn tot Ede en 
Velthuisen tot buijrmeesters voor 
dit 1681e jaer vercooren Derck 
Timmer tot Ede ende Rutger 
Gerritssen van Velthuijsen ende 
die niet willende Aelbert Janssen. 
 
2 
Is geresolveert, dat alle die gee- 
ne die torff gegraven off gehaelt 
hebben uijt het Creelsche veen te- 
gens wil ende verbot off consent van 
buijrrichter ende geerfdens van 
desen 1681ten jaere, dat sij sullen na 
buijrrechten geexecuteert wor- 
den, specialijck die door den scheuter 
Jan Evertssen verboden zijn, soo voor den 
torff als schade ende interesse hier 
door geleeden. Ende van die torff nu 
noch staende, dat sij sich diensaen- 
gaende niet sullen hebben te bekroe- 
den ende deselve niet te halen ende 
de vordere slijck ende gegraven 
torff, droogh off natt, sich niet 
hebben aen te matigen off te reppen, 
bij poene van executie als voor. 
 
3 
Roijen van steenen, maecken van 
de straten, buijrvreeden ende heckens 
sal sich ijder desen aengaende 
moeten reguleeren nae de 
eerste publicatie. 
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4 
Heeft de buijrrichter openbaer- 
lijck gevraeght, offer ijmant der 
geerfdens was die tegens de re- 
solutien ende articulen op de laetste 
ordinaire buijrspraeck in desen 
1681ten jaere gearresteert, ijts 
[te] seggen hadde, doch niemant 
geantwoort. 
 
5 
De scheuters blijven geconti- 
nueert. 
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Anno 1682 den 9 maji is nae 
older gewoonte ende voorgaende 
publicatie tot Ede wegens Ede 
ende Velthuijsen buijrspraeck 
gehouden. 
 
1 
Alle voorgaende resolutien 
blijven gecontinueert, die door 
desen niet worden geannuleert. 
 
2 
De gebreeckighe die tegens 
de resolutie van den 3den articul van 
het jaer 1680 op Velthuijser brinck 
en steegen plaggen gemaeijt 
hebben, sal de scheuter aenseggen 
dat se op heden over 14 dagen op de 
ordinaire schouwinge sullen hebben 
te compareeren en doen afdracht, 
bij poene van executie. Insghe- 
lijcken de gebreeckighe in het steen 
roijen, ende gecondemneerde van het 
torfgraven. 
 
3 
Wort geinhereert per 
desen dat niemant eenighe 
schapen sal mogen laten gaen 
off plaggen maeijen buijten 
verpachtinghe noch eenighe 
misten moegen halen, op de 
gemeene steegen, brincken 
off straten. 
 
4 
Dat alle dieghene, die sant gra- 
ven in de Meulensteegh, Meu- 
len pollen ende vorders, nae olts 
bij poene van 3 gulden geen sant 
sullen mogen graven. Ende sullen 
de ouders voor haere kinderen 
ende de baasen voor haere booden 
moeten respondeeren. 
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5 
Is geresolveert, dat all het 
hout omtrent off bij het huijs 
van Lamert de timmerman sal 
moeten geremoveert zijn, met 
all het hout dat buijten de geu- 
ten in het dorp bevonden wort, 
binnen den tijt van 14 dagen. 
Ende sal een padt gemaeckt 
worden bij Jennecken Sijmenssen 
tot voorbij Lubbert van Gog 
en met behoorlijckheijt, soo 
van hout als sant, versorgt 
moeten worden. 
 
6 
Dat alle straaten, buijrhec- 
kens ende buijrvreden ende alle 
houten ende vuijligheijt van de 
straaten binnen den tijt van 
14 dagen nae dato deses sullen 
moeten gereijnicht, gehangen 
ende gesuijvert worden, bij poene 
van quaatschouwinghe als van 
outs, waerover de schouwe sal ge- 
voert worden op dato deses over 
14 dagen. Ende sullen alsdan op 
dagh van de schouwinghe de plag- 
gen meede vercoft worden, waer 
van de publicatie nader sal ge- 
daen worden. 
 
7 
Dat de Velthuijser dijck een 
halve voet deurgaens sal moe- 
ten verhooght worden. De leegte 
soo hoog als de hooghte met 
sant en dat effen aen geene 
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kant van Velthuijser schut 
den affweg van Willem Rijcx 
ende Aart Aartsen soodanige 
twee hoopen moeten ge- 
leijt worden om den Velthuij- 
ser dijck suffisant te maecken. 
 
8 
De respective soo Maander 
als Creelder sanden, soo der meer 
als 4 schapen op bevonden wor- 
den, sullen aen schot verschulden 
een daelder. 
 
9 
Buijrmeesters ende scheuteren 
blijven gecontinueert. 
 
10 
Dat Hermen Janssen dit jaer in 
het huijs van de ghemeente 
sal blijven wonen voor de voor- 
gaende huijr ofte pacht. 
 
11 
Dat niemant eenighe vrou- 
luijden off jongens sal mogen 
senden daer manspersonen zijn 
om te meenwercken off steen 
te roijen, maer bequame mans- 
personen, bij poene van excecu- 
tie. 
 
12 
Dat capitein Ommeren voor 
dit jaer uijt gratie sal exempt 
zijn van steenroijen ende 
meenwercken. 
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13 
Dat alle diegheene die tot 
reparatie van de straten den 
straatmaecker van doen heb- 
ben, sullen gehouden zijn soo haest 
als haer nabuijrs straten gemaekt 
zijn, den stratemaecker aenstonts 
in haer werck aen te nemen, en 
salmen de schouwe daerover mo- 
gen voeren soo dickwijls men te 
rade bevinden sal. 
 
14 
Dat aengaende den Doesborger- 
dijck, daer die ghemeente 
van Doesborgh eenighe quæstie 
over moveeren, zijn tot die saecke 
neffens de heer Celiman van Om- 
meren ende Johan Otters, schol- 
tis des ampts Ede ende buijr- 
meesters gecommitteert Bartholt 
Suermont, om met den heer 
van Rosendael ende die van Does- 
borgh daerover te spreecken, 
ende dan de ghemeente daer 
van advertentie te geven. 
 
15 
Dat Jan Evertssen, scheuter, 
eenige recognitie sonder con- 
sequentie pro hac vite14 sal hebben. 

                                                 
14 Latijn: “voor dit leven, zolang hij leeft”. 
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Op den 12 novembris 1682 is 
wegens Ede ende Velthuijsen 
extraordinaire buijrspraeck 
geholden ter presentie van den 
hooghedelen welgeboren heere Ja- 
cob baron van en tot Wasse- 
naer, heere van Obdam et cetera nae 
voorgaende bodinge ende publica- 
tie, ende is geresolveert als volgt: 
 
1 
Is voorgedragen, vermits de ge- 
wesene buijrrichter de heer Celi- 
man van Ommeren is overleden, 
ende die plaetse daerdoor is komen 
te vaceeren, off men niet een 
nieuwen buijrrichter behoorde 
te verkiesen. Ende is verstaen van jae 
ende eenparighlijck is door de sa- 
mentlijcke presente geerfden 
tot buijrrichter verkooren den 
hoogedelen ende welgeboren heere 
Jacob baron van ende tot Was- 
senaer heer van Obdam et cetera. 
Ende heeft sijn hoogh edele op ver- 
soeck van de gemeente toe- 
gestaen, dat in val sijn hooghedele 
selffs in saecken van de gemeen- 
te niet konde præsent zijn, sijn 
hooghedele welgemelte in sijn plae- 
tse geen substituijt buijr- 
richter sal stellen, soo nochtans 
datter in sulcken val altoos sijn 
welgemelte hoogedele bij missive 
sal bekent gemaeckt 15 
sijn 16 in saecken van belang 
versocht worden. 
 
2 
Vorders is vastgestelt, dat de 
gecommitteerde in den 1676ten jare 
op de ordinnare buijrspraeck 
genomineert sullen binnen 
een seeckeren korten tijt noch- 

                                                 
15 Hier is doorgehaald: “worden ende”. 
16 Hier één woord onleesbaar doorgehaald. 
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maels oculaire inspectie te 
nemen nae de groote van de aen- 
gegravene landerijen en zijn 
in plaetse van de 17 
heere Celiman van Ommeren des- 
selffs broeder de heer Johan van 
Ommeren. Ende in plaetse van 
Jan Gerritssen sijn broeder Hen- 
rick Gerritsen genomineert. 
 
3 
In het werck van de Eder- 
meen om te vernemen off die ee- 
nichsints sou kunnen gebenefi- 
ceert worden door eenige water- 
lossinge. Daertoe zijn ge- 
committeert neffens den schol- 
tis, de heer Jacob ende Johan 
van Ommeren, Matthijs Janssen, 
Jan Crolboom, Carel Philipsen, 
Ghijsbert Gerritssen, Henrick 
Gerritssen. 
 
4 
Tot de afpalinge van het Maan- 
dersant zijn gecommit- 
teert neffens de heer scholtis 
Johan Otters, de heer capitein 
Jacob ende vendrich Jan van 
Ommeren, Derck Timmer, 
Aalbert Janssen ende Jan 
Ghijsbertsen. 

                                                 
17 Hier doorgehaald: “aengegraven”. 
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Op den 10 augusti 1683 ende heeft Jan 
Crolboom op den adelijcken huijse Kern- 
hem in presentie van den hoog- 
edelen welgeboren heere Jacob baron 
van ende tot Wassenaer, heere van 
Obdam, et cetera als buijrrichter van Ede 
ende Velthuisen, de heer capitein Jacob 
ende veendrich Johan van Omme- 
ren, ende buijrmeesters Derck Timmer 
ende Rutger Gerritssen aen de- 
selve welgemelte heere buijrrichter, 
ende heeren Ommerens ende buijr- 
meesters overgelevert het oude 
buijrboeck beginnende 
anno 1633 tot den jaere 1652 in- 
cluijs in het gemelte buijrboeck ge- 
schreven, ende dan vervolgens de 
vordere buijrspraecken de anno 1654 
tot 1672 incluijs, uijtgesondert 
van 2 jaeren als van 53 ende 57, die 
niet gevonden zijn, welcke los in 
het gemelte buijrboeck liggende oock 
zijn overgelevert, ende vorders bij 
welgemelte heere buijrrichter 
ende de andere geordonneert, dat de school- 
meester de losse buijrspraecken 
als voorseid vorders in het oude 
buijrboeck soude inschrijven. 
 
Op den 12 augusti 1683 
is nae voorgaende publicatie 
wederom wegens Ede ende Velt- 
huijsen buijrspraeck geholden 
ter præsentie van den hoogedelen 
welgeboren en gestrengen heere Jacob 
baron van en tot Wassenaer, 
heer van Obdam, et cetera als buijrrich- 
ter, ende buijrmeesters sampt ge- 
meene geerfdens, ende geresol- 
veert als volgt: 
 
Dat de gecommitteerdens over de 
limitscheijdingh met die van 
Manen in bijwesen soo mogelijck van 
de heere buijrrichter noch eens 
het selve sullen tenteeren, waervan 
die van Manen kennisse sal gege- 
ven worden en den dag bekent sal 
gemaeckt worden. 
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Alsoo de gecommitteerdens 
in de saecke tusschen Cornelis 
Cornelissen qualitate qua ende de gemeente 
met denselven Cornelis hebben 
geaccordeert voor de summe 
van 375 gulden ende dienaengaende 
voor desen volgens het oude buijr- 
boeck oock een accoort soude 
gemaeckt zijn, soo is wel het 
laetste accoort bij de gemeente 
geapprobeert, soo nochtans, dat 
de gecommitteerden sullen sien off 
sij met denselven voornoemde Cornelis 
niet een naeder accoort tot 
proffijt van de gemeente konnen 
treffen. 
 
Dat alle diegeene die landerijen 
van de gemeente hebben 
aengegraven waervan dat bij 
de gecommitteerdens een pertinen- 
te lijste is gemaeckt ende de ge- 
meente voorgelesen, zijn ge- 
taxeert off op goet, off middel- 
baer, off slecht, sullen hebben 
voor ijder roede die goet ge- 
æstimeert is, te geven ses stuijver 
ende die op middelbaer geæstimeert 
is op 5 stuijver, die op slecht ijder 
roede op 4 stuijver; en sulcx nae 
den inhout van de lijste voorseid. 
Maer in val ijmant deuchdelijck 
met gelofweerdige mannen kan 
daerdoen dat sijn aengegraven 
lant voor het jaer van 1633 
is aengegraven, die sal met de 
helffte van de getaxeerde pennongen 
kunnen volstaen. Waervan hij 
de bewijsen binnen 14 dagen nae 
dato deses sal hebben aen te brengen 
ende wie weijgerigh is te voldoen, 
sal men alsdan al sijn aengegraven 
lant wederom in werpen. 
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Alsoo den hoogedelgeboren heere 
Jacob baron van ende tot Wassenaer, 
heere van Obdam, et cetera als buijrrichter 
wegens de aengegravene hoecken oock 
meedeplichtigh was, soo is de gemeen- 
te voorgestelt ende afgevraegt, off men 
de voldoeninghe deswegen niet be- 
hoorde te stellen aen de discretie van 
sijn hooghedelen die daervoor reets een 
recognitie gepresenteert heeft. 
Ende dat omdat de aengravinghe van 
de gemeente, voor soo veel sijn hoogedele 
lant ende goederen aengaet, wel voor meer 
als tachtentigh jaeren geschiet moet 
zijn, ende lichtelick bij desselffs prædecesseu- 
ren voldaen ende principalijck 
ten reguarde van de groote diensten 
ende beneficien die de gemeente 
ende bijsonderlijck de cerck ende custerije 
soo van welgemelte heere vader zaliger 18 als 
oock van de heer buijrrichter selve 
tot noch toe soe rijckelijck geproffi- 
teert hebben ende noch dagelijcx meer- 
der an nooden ende oock van welgemelten 
heere te verwachten zijn. Ende oversulcx 
is voor soo veel de aengegraven hoec- 
ken van sijn hooghedelen sonder consequen- 
tie van ijmant anders hetselve als 
voor gearresteert ende bij niemant ge- 
contradiceert, dat 19 sijn hoo- 
gedele volgens de gedane propositie en 
tot voldoeninge daervoor eens een 
recognitie sal geven. 
 
Dat niemant sal senden 
vrouwluijden off jongens soo der 
gemeenwerckt wort volgens re- 
solutie, genomen op de buijr- 
spraeck anno 1637 articul 4 ende van 
tijt tot tijt gerenoveert, oock 
noch op de buijrspraeck geholden 
1682 articul 11, bij poene daertoe 
staande. 
 
Dat alle breuckhaftighe die niet be- 
talen binnen den tijt van 14 dagen, 
sullen geexecuteert worden, welcke 
executie gelijck als van olts en 
nae buijrrechten gebruijckelijck is, 
bij den buijrrichter, buijrmeesters 

                                                 
18 Hier is bovengeschreven een woord dat niet duidelijk geïdentificeerd kan worden, maar 
dat waarschijnlijk is: “pre mem:” en dat “pre memorie” kan betekenen. 

19 Hier doorgehaald: “het selve”. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 3, 1675-1752. 

 33

sampt scheuter sal gedaen worden 
die oock wel sullen mogen den scheu- 
ter alleen senden ten huijse van de quaat- 
willige om panden te halen ende die quaet- 
willighe de scheuter resistentie doende, 
die sal behalven de boete waerom hij 
geexecuteert is, verbeurt hebben 4 
rijcxdaelders. 
 
Wort meede nu vastgestelt, dat de 
meulenaer wel sal hebben te besorgen 
dat den bestialen door de meulen geen 
schade worde aengedaen, en sal hij 
op 1mo20  maij altijt de heijninge om 
de meulen gemaeckt hebben. Bij 
verbeurte, van een beest daerdoor 
verongeluckt zijnde, de summe van 
42 gulden ende van een vercken 
24 gulden volgens resolutie 
meede voor desen op de buijrsprake 
genomen als 1644, ende naderhant 
dickwijls geitereert. 
 
Dat alle buijrheckens, buijrvreden 
ende straten binnen de tijt van 14 dagen 
nae dato deses sullen moeten gehangen, 
gevreet ende gesuijvert worden, bij 
poene van quaetschouwinghe. 
 
Alle voorgaende resolutien, door 
desen niet geannulleert, blijven ge- 
continueert. 
 
Dat soo der gemeenwerckt sal worden 
ende daer gebodet is, alle diegeene die 
te laat ter bestembder plaetse com- 
pareeren off in het meenwercken sonder 
consent te vroeg wegvaren off gaen 
sullen, verbeuren voor ijder persoon 
1 gulden 10 stuijver ende die gans uijtblij- 
ven, sullen verbeurt hebben ijder 3 gulden. 
 
Dat niemant nae desen eenige lande- 
rien van de gemeente sal hebben 
aen te graven, tensij dan dat hij sulcx 
op de buijrspraeck versocht ende van 
deselve toegestaen worde, bij verbeur- 

                                                 
20 “primo”. 
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te van 25 gulden tot hondert 
roeden toe en daerenbooven noch van 
ijder hondert 25 gulden ende sullen 
den landerijen daerenboven noch ge- 
slecht worden. 
 
Alle diegeene die sedert de metinghe 
hout hebben affgehouwen van de 
gemeente ende de voornoemde taxatie 
niet sullen willen voldoen, die sullen 
daervoor executabel zijn. 
 
Aengaende dat de kerckmeesters kla- 
gen, dat de jongens ende andere dage- 
lijcx aen den kerck, toorn ende op de 
kerckhoff met smijten als andersints 
het leijdack en glasen komen te breken 
alsmeede met schieten aen deselve, soo 
refereert men sich desen aengaende 
volgens de resolutie op de buijr- 
spraeck geholden anno 1665, alwaer 
sulcx verboden is ende nu meede verboden 
wort, bij een poene van een daelder. 
Ende sullen de ouders voor de kinderen, basen 
voor haer knechts en boden moeten 
caveeren. 
 
De schapen, die in de hoijlanden bevonden worden, 
daervan sal het schott zijn 3 gulden. Vide21 buirspraeck 1671. 
 
Dat de beesten sullen moeten uijt 
de hoijlanden blijven soolange alsser 
hoij off gres in het velt is, bij verbeurte 
van alle diegeene die er in bevon- 
den worden, dat die sullen geschut 
worden als van olts, ende soo der ander 
beesten in bevonden worden, die in het hoij- 
lant niet geerft zijn, die sullen dob- 
belt schott geven. 
 
Aengaende het gaen van de scha- 
pen, beesten off peerden in het Creel- 
schesant wort gestelt, tot schot 
een daelder alss er 12 en meer schapen 
tot onder de 25 ingaen, ende drie gulden 
alss er een trop van 25 ende meer in 
bevonden worden. Ende voor de uijt- 
heemschen dobbelt, sullende de schapen 
buijten de bepalinge moeten bljven. 

                                                 
21 Latijn: “zie”. 
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Anno 1684 den 29 julij 
is bij den hoogedelen welgeboren ende gestrengen 
heere Jacob baron van ende tot 
Wassenaer, heer van Obdam ende 
Kernhem et cetera, buijrrichter, sampt 
buijrmeesters, de heere scholtis ende 
de heeren Jacob ende Johan van 
Ommeren wederom nae older 
gewoonte buijrspraeck gehol- 
den, ende geresolveert als volgt: 
 
1 
Soo heeft Derck Timmer, buijr- 
meester, sijn reeckeninghe van sijn ont- 
fanck ende uijtgave gedaen soo van de 
aengegravene landerijen van de 
gemeente, als anders, ende is bevon- 
den meer ontfangen als uijtge- 
geven te hebben de sum van 1 gulden 
3 stuijver die hij ten naesten sal hebben 
te verantwoorden. 
 
2 
Tot het besichtigen van de slooten 
t’eijndens de Civits mheen ende E- 
dermeen ende het uijtgraven van 
dien, ende om te sien waer men be- 
quaemst een waterlossinge sou ma- 
ken konnen, zijn daertoe gecommit- 
teert neffens de tijtlijcke buijrmeesters, 
den scholtis, Carel Philipsen ende 
Ghijsbert Gerritssen ende Aelbert 
Janssen. 
 
3 
Aengaende het werck van de 
Edermeen, ende het beneficeeren 
met water, zijn daertoe de voorseide 
gecommitteerde oock gecom- 
mitteert. 
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4 
Is de resolutie aengaende het 
hout sampt teijen ende bant- 
gerden 22  snijden wederom gereno- 
veert volgens den 7 articul 1645 
op de buijrspraeck als in het olde 
buijrboeck te sien is. Ende sal daer 
van publicatie gedaen worden. 
 
5 
Van gelijcken den 1 articul 164523 
aengaende het inleggen van 
hennep off vlas in het Velthuijser 
schut, off bij Willem Janssen 
dat wort oock mits desen gerenoveert. 
Ende hiervan sal oock publicatie 
gedaen worden. 
 
6 
Oock wort gerenoveert den 5 
articul 1647 aengaende den scheu- 
ter sijn schot. Ende die onwillig 
zijn, daervan sal hij het schott bij 
den scholtis op den weerpenninck versoecken 
ende het selve ontfangen. 
 
7 
Alsmeede den 6 articul 1647 aen- 
gaende het torffgraven in het Creel- 
sche veen. 
 
8 
Dat men die van het Veen sal laten 
aenseggen, dat se hare kade sullen 
behoorlijck opmaken. Wordt den 
scholtis aenbevolen om daervoor 
sorge te dragen. 
 
9 
Is geresolveert, dat niemant, die 
nae desen wederom nieuws tim- 
meren willen off oock het geene verval- 
len is, ende men in het toecomende 
nieuws weder mochte willen ophalen, 
met stroijdack sal mogen decken. 

                                                 
22 Dit woord is waarschijnlijk verwant met het moderne “bindgaren”, maar wordt niet als 
zodanig gevonden in de woordenboeken. Vermoedelijk gaat het hier om materiaal dat 
gebruikt werd om “docken” (zie woordenlijst) te maken. 

23 Hier staat boven geschreven: “1645-12 meij”. 
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Maer sullen alle te samen sulc 
moeten met pannen doen, oock 
deselve met calck bestrijcken 
sonder te mogen docken. 
 
10 
De scholtis ende buijrmeesters 
worden gecommitteert om te 
sien off sij de saeck aengaende den 
nieuwen opbou van het verbrande 
huijs van Derck van Aalen 
waertegens sommige nabuijren 
protesteeren, in der minne kun- 
nen doen accordeeren. 
 
11 
Gosen Otten heeft belooft, volgens 
coopcedulle sijn huijs van de gemeen- 
te gekocht, niet te verhuijren dan 
met consent. 
 
12 
Is geresolveert, dat men alle jaer 
eenmael de schoorsteenen in het 
dorp sal visiteeren ende die geen schoor- 
steenen hebben, sullen die ophalen 
moeten soo haest haer mogelijck. 
 
13 
Men sal uijt de gemeene pennongen 
branthaecken laten maecken, oock 
sal ijder huijsgesin een brantem- 
mer moeten hebben. Sullende ijder 
sijn emmer op Sint Martensdag 
168424 moeten toonen, ordinaris groote 
nae de Arnhemse maate. 
 
14 
Is geresolveert, dat de Buijr- 
steeg bij de voor dees gecom- 
mitteerde neffens de buijrmeesters 
ter naester gelegentheijt sal 
getenteert worden om te vercoo- 
pen. 

                                                 
24 Heiligendag van St. Maarten is op 11 november (Grotefend, 1982, p. 78). 
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15 
De oude buijrmeesters blijven 
gecontinueert. Waertoe nu meede 
nieuws geassumeert worden 
Ghijsbert Gerritssen van wegens 
Ede ende Aelbert Janssen van 
Velthuijsen. 
 
16 
En alsoo Geurt van Soest, 
gewesene scheuter tot Velt- 
huijsen, wegens sijn officie de ge- 
meente bedanckt heeft, soo is in 
plaets vandien voor dit jaer 
te Velthuijsen tot scheuter aen- 
genomen Jan Brantssen ende 
Jan Evertssen gecontinueert, 
sullende Jan Brantssen genie- 
ten hetgeene Geurt van Soest 
in die qualité genoten heeft. 
 
17 
Jan Evertssen is wederom 
als scheuter voor dit jaer 
toegestaen van de gemeente 
acht gulden. 
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Anno 1685 den 12 december is 
ordinaris buijrspraeck gehouden 
wegens Ede ende Velthuijsen bij den 
hooghedelen welgeboren heere Jacob 
baron van ende tot Wassenaer, heere 
van Obdam, Kernhem, als buijr- 
richter, ende tijtlijcke buijrmeesters 
sampt gemeene geërfdens. 
 
1 
Dewijl bevonden wort, dat in het 
olde buijrboeck op den 5 februarij 1671 
een accoort getroffen is tuschen de 
erffgenaemen van Gosen van Ommeren, in 
sijn leven scholtis van Ede, als 
buirrichter ter eenre, ende buijr- 
meesters ende verdere geerfdens ter 
anderen sijden, waerdoor ter weder- 
sijden gequiteert wort soo van 
ontfanck als uijtgave tot dato als 
voornoemt, mits dat den voorgemelten 
scholtis noch sal kunnen vorderen 
tot sijnen proffijte het geene in de 
restanten van de verpachte steegen, 
alsmeede dat hij van toecomende 
pertinent reeckeninge soude moe- 
ten doen. Welcke pennongen tot noch toe 
niet zijnde ontfangen, noch oock de 
gestipuleerde reeckenonge is gedaen. 
Soo worden de respective buijrmeesters 
in der tijt hiermeede gelast, hierop 
sich met den aldereersten naukeurig 
te informeeren, ende sal oock de heer veen- 
drich Ommeren als erffgenaem van sijn 
broeder zaliger gelieven nae te sien het 
gheene hij hiervan noch onder sijn 
papieren soude mogen berusten, op 
dat bij maniere van reeckenonghe 
off anders klaerlijck aen de ghemeen- 
te magh blijcken wat ontfanck 
off uijtgave hierop sou mogen ge- 
daen wesen. Opdat hiervan op de 
naestcomende buijrspraeck rapport 
gedaen zijnde daerop nader magh 
worden geresolveert. Wordende de 
affgaende buijrmeesters versocht omde tijtlijcke 
buijrmeesters soo nodig te assisteeren. 
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Alle de reeckeninghen die er 
noch mogen wesen tot laste van de ghe- 
meente, sullen de tijtlijcke buijrmeesters 
moeten overgelevert worden om daer 
van een pertinente lijste te forme- 
ren ende naukeurigh te ondersoecken 
op de deuchdelijckheijt van de schulden, 
daer van sij meede op de naestcomende 
buijrspraeck sullen hebben rapport 
te doen. 
 
Door dien hiervorens goet gevon- 
den is, dat alle de tochtslooten in 
die Civits mheen soude op- 
gegraven worden tot afflossinge 
van het water, en dat sommighe 
daervan in gebreken zijn ge- 
bleven, welckers slooten evenwel 
door de buijrmeesters in der tijt zijn 
aenbesteet tot laste van de gebre- 
kige, daer van de arbeijts loon tot 
noch toe niet en is voldaen, soo wor- 
den voorseide buijrmeesters hiermeede ge- 
last de gebrekige tot de betalin- 
ge te houden. Alsmeede aen te manen 
die geene die hare slooten noch niet 
opgegraven hebben met de eerste 
bequame gelegentheijt op te graven 
ende bij faute vandien deselve mee 
als vooren aen te besteeden tot laste 
van de eijgenaers, ende die dan tot die 
betaling te houden. Doch soo hierover 
eenich dispuit soude moghen ko- 
men te rijsen tuschen de eijgenaers 
ende eenige naebuijrige landen, sul- 
len de voorseide buijrmeesters haer best 
doen om het selve bij te leggen. Ende bij 
ontstentenis van dien het noodig 
werck evenwel aenbesteeden tot 
costen van ongelijcken. 
 
Dewijl het zedert eenighe jaren 
herwaerts verscheijde maalen in 
consideratie 25 is gekomen, hoe dat men 
de Edermheen sou kunnen benefi- 
ceeren met het overvloeijen van 
eenich water. Soo worden de tijtlijcke 
buijrmeesters nochmaels gelast 
de voorige resolutien in de 

                                                 
25 Hier staat letterlijk “gsideratie”. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 3, 1675-1752. 

 41

buijrboecken hierop nae te sien 
ende met aenmercking te inspecteren 
hoe men op de bequaemste maniere 
het selve sonder ijemants preju- 
dicie sal connen in het werck te stellen. 
 
Alsmeede hierover te confereeren 
met alle die gheene die in de Eder 
ende Civits mheenen, ende het aen- 
gelegen Eder vheen, off daerom- 
trent souden mogen geinteresseert 
zijn, ende hoe dat men het best de Cadijk 
achter de Eder mheen soude konnen 
bequaem maken om het water 
te beletten in het Eder vheen te loo- 
pen, gelijck hoe men de Mheengraeffs 
wall tot gemeene besten sal kun- 
nen opmaecken ende de slooten 
te verdiepen. Wordende de buijr- 
meesters gerecommendeert om de 
resolutien in het werck te stellen. 
 
Ten reguarde van de Wiltgrave 
worden de respective buijrmeesters 
mede gelast een goede ordre te 
beramen hoe men deselve op het best 
suffisant sal maecken ende onder- 
houden tot affweeringhe van het wilt 
ende hetselve alsdan te executeeren. 
Ende soo der eenige thientheeren 
souden mogen onwillig zijn hare 
portie in de oncosten tot de Wilt- 
grave te dragen, sullen de boven- 
gemelte buijrmeesters alle debvoir 
aenwenden om deselve daertoe hou- 
den. 
 
Op de klachte die der gedaen wor- 
den, dat eenen Ghijsbert Ceelen 
den dam die der vergunt is bij gra- 
tie om op sijn lant te varen, niet 
affheijnigt, worden de buijrmeesters 
gelast denselven daertoe te con- 
stringeeren off de dammen te doen 
uijtsmijten. 
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De buijrmeesters worden gelast 
om nae te sien de lantschaps 
resolutien aengaende de doode bee- 
sten ende krengen, om deselve 
te weeren van gemeene wegen en daer 
tegens een boete te stellen, alsmeede 
een publijcque plaetse te despicieeren  
die niemant te nae is. Ende in het re- 
guard van de buijtenluijden deselve 
te houden om de doode beesten te begra- 
ven daer se best konnen, op poene 
daertoe te statueeren. 
 
Op het versoeck van Gosen Otten 
om een kleijn hoeckijen lants bij 
sijn huijs nieuwelijcx van de ghe- 
meente gekoft van deselve sou mo- 
gen huijren voor een ijaerlijckse 
recognitie, worden de scholtis ende 
buijrmeesters gecommitteert om een 
hoeckijen lants sonder ijmants 
præjudicie van de ghemeente 
voor hem uijt te sien, ende daer 
over met hem te transigeeren. 
 
De buijrmeesters sullen oock sorge- 
dragen dat de puijnhoopen, die 
op onbehoorlijcke plaetsen leggen, 
sullen worden geremoveert, op 
een poene van 2 schellingen. 
 
De ordre die van wegen het 
quartier gestelt is op het toemaken 
van de cleuffkuijlen 26, sullen de 
buijrmeesters exactelijck doen exe- 
cuteeren. 
 
De buijrmeesters in der tijt wor- 
den geordonneert om te overleggen 
wat men aen de buijrschrijver 
sal geven voor sijn genomen 
moeijten in het schrijven soo van 
ordinaire als extraordinaire saken 
aengaende de ghemeente. 

                                                 
26 Lees hier: “kloofkuil”, waarschijnlijk langwerpige diepe kuil in de weg. 
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Alle resolutien op voorgaende 
buijrspraecken genomen, wor- 
den hiermeede gerenoveert, ende 
die noch ongeexecuteert souden 
mogen zijn gebleven, worden de 
buijrmeesters gelast deselve 
als noch sonder tijt versuijm soo 
veel mogelijck is ter executie 
te leggen. 
 
Bij de buijrmeester Ghijsbert 
Gerritssen uijt Ede wort uijt 
Ede geassumeert Matthijs 
Janszen ende bij Aelbert 
Janssen uijt Velthuijsen 
Evert Maessen. 
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Anno 1689 den 9 maij. 
is er in absentie van den weledel 
geboren heere buijrrichter, bij den edelen 
scholtis des ampts Ede Johan 
Otters, tijtlijcke buijrmeesters en de 
gemeene geerfdens wegens Ede ende 
Velthuijsen buijrsprake ge- 
holden. 
 
1 
Is voorgedragen, dat de crediteu- 
ren van de bekende schult in het Veen 
wegens de noch onbetaelde restee- 
rende pennongen om betalinge ern- 
stig de buijrmeesteren aenmanen, hoe men 
deselve pennongen best sal kunnen vinden. 
En is verstaen dat het huijsken van 
Jan Brantsen zaliger dat nu Gijsbert 
Brantssen bewoont, sal verkoft worden 
met noch den Buijracker, ende den 
slijck in het Creelse veen publijcque- 
lijck bij het uutbranden der keerse te ver- 
kopen, en de voorseide pennongen daer 
uijt te vinden. Ten welcken dage 
de Buijrstege mede sal verpacht 
worden. 
 
2 
Is vast gestelt, dat ijder een het 
hout aen off t’eijndens sijn goet, 
het welck te seer over den weg hangt, 
sal hebben op te snoeijen, dat men 
daeronderdoor op de gemeijne weg 
met een volle geladen wagen 
sonder te raecken, kan varen. 
 
3 
De gecommitteerden van het huijs- 
ijen van Gosen Otten ende het 
hoeckijen landts, om daer over met 
hem te accordeeren, hebben rapport 
gedaen, dat de weduwe van Gosen voornoemt 
an dese hoff ende gebruijck van 
dien om te mogen bewonen, weij- 
nich off niets wil geven. Over sulcx 
is op heden verstaen dat haer weduwe 
sal gelastet worden het huijsijen 
in conformité van de coops condi- 
tien niet meer te laten bewonen 
ende dat haer weduwe door den scheu- 
ter dese genomene resolutie sal 
aengeseijt worden. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 3, 1675-1752. 

 45

4 
Op het versoeck van de weduwen Carel 
Philipsen ende Cornelis Arentssen 
om een steenen straetijen tus- 
schen haer respective huijsen 
te maken, is haerluijden geaccor- 
deert de hulpende hant te verlenen in het 
roijen ende leveren van de steenen 
daertoe door de gemeente te 
laten roijen ende leveren, als voor 
desen in het maken van nieuwe 
straaten is geschiet. 
 
5 
Dat de Wiltgraeff voor woens- 
dach eerstcomstig sal moeten com- 
pleet zijn, als wanneer daeghs daer- 
aen den scheuter als vanolts daer- 
van sal beginnen te schutten. Ende in- 
dien die van Manen ende Doesborg 
hare wiltgraven niet in staat houden, 
sal aen weersijden van de- 
se ghemeente bij de geerf- 
dens van Ede ende Velthuijsen 
de Wiltgrave affgegraven 
worden. 
 
6 
Dat ijder sijne straten teijndens 
sijn erff sal hebben te repareeren 
ende klaar te houden, waerover de 
schouwe sal gevoert worden, soo  
ickwijls men oordeelen sal te behoo- 
ren. 
 
7 
Alle oude resolutien van voor- 
gaende jaren door desen niet ge- 
altereert, zijn ende blijven geconti- 
nueert. 
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Buijrsprake wegens 
Ede ende Velthuijsen anno 1693 
den 3 februarij geholden bij sijn 
exellentie den weledelgeboren ende 
gestrengen heere Jacob baron 
van en tot Wassenaer et cetera, heer van 
Obdam et cetera, et cetera, Kernhem et cetera als heer buijr- 
richter sampt tijtlijcke buijrmeesteren 
ende geerfdens ende præsente nabuij- 
ren van deselve gemeente. 
 
1 
Is goetgevonden en worden mits de- 
sen geauthoriseert de tijtlijcke buijrmeesteren 
nu sullende geeligeert worden om 
de reeckeninge van ontfanck ende 
uijtgave wegens de administratie 
van Gijsbert Gerritssen gewesene ende 
nu afgaende buijrmeester nae te sien 
ende met denselven te sluijten. 
 
2 
Op het overgelangde request van juffrouw 
van Ommeren, daerin dat gementi- 
oneert wort, dat aen den olden 
scholtis Celiman van Ommeren 
was vergunt een hoeckje lants van 
de gemeente tot Velthuijsen, als 
meede een ander hoeckje aen Zeger 
van Arnhem, heer van Kernhem, 
is goet gevonden ende verstaen dat het 
selfde request in handen van de aen- 
staende buijrmeesteren sal gestelt worden 
om het selve te examineeren, ende met 
den aldereersten rapport daer van te 
doen. 
 
3 
De overgegevene reeckeninge van Roelof 
Smith wegens Willem Rijcxen wort 
meede in handen van de buijrmeesteren 
gestelt, om die te examineeren, ende 
daervan raport te doen. 
 
4 
Op het voorstel van de weduwe Gosen 
Otten om te hebben in een vasten 
erffcoop een kleijn hoeckje van de 
gemeente daer haer huijs op staet, 
voormaels van de gemeente gekoft 
ende alsnu in pacht heeft, is gere- 
solveert, dat hetselve meede door 
de tijtlijcke buijrmeesteren sal geexami- 
neert worden, wat præjudicie ij- 
mant daerdoor sou mogen hebben, om 
daervan rapport te doen. 
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5 
Over eenige klachten ende diffi- 
culteijten die er zijn voorgekomen 
aengaende de Eder ende Civits 
mheenen ende derselver waterlosin- 
gen ende tochtslooten, is goetgevon- 
den ende verstaen te committeeren 
den scholtis van Ede, neffens de tijt- 
lijcke buijrmeesteren om die saken ter degen 
te examineren, de geinteresseer- 
dens daeromtrent te roepen ende te 
hooren, ende alles te doen wat tot 
wegneminge van eenige præju- 
dicie van desen off geenen soude 
konnen gedaen worden. 
 
6 
Alsoo verscheijde klachten zijn inge- 
komen over de Wiltgrave ende parti- 
culierlijck over die van Manen ende Does- 
borg, is geresolveert ende verstaen, dat 
de respective buijrschappen van 
Ede ende Velthuijsen, Doesborg ende Ma- 
nen gesamentlijck metten aldereersten 
een conferentie sullen houden om 
die abuijsen te redresseeren en de 
Wiltgrave in goeden staat te maken 
en te onderhouden, ende onder malcan- 
deren den een den anderen de 
schouwe onderwerpen. Doch off deselve 
sich hierin niet kosten verstaen, ende in 
der minne convenieeren, soo sullen 
die van Ede ende Velthuijsen haer 
eijgen velt afsluijten, daertoe de tijtlijck 
buijrmeesteren geauthoriseert worden 
om het selve werckstellig te maken, 
alsmeede den scheuter te maintinee- 
ren in het innen van sijn schutgelt. 
Ende soo daeromtrent eenige onwillige 
de betalinge souden komen te verweij- 
geren, wort den scholtis van Ede 
versocht deselve aen den scheuter op 
den weerpenningh te betalen. Wor- 
dende alle resolutien desen aengaende 
voor desen genomen, gerenoveert. 
 
7 
Worden alle voorgaende resolutien 
hiermeede gerenoveert, ende inson- 
derheijt dewelcke genomen is op het 
wegnemen ende het weeren van de 
stroije daken ende docken van de 
huijsen ende timmeragien in het 
 verte27 

                                                 
27 Latijn: “sla om”. 
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dorp Ede staende zedert den 
laetsten brant van 1684 nieuwlijck 
getimmert. Daertoe de buijrmeesteren wel 
expres geordonneert worden alle behoor- 
lijcke middelen aen te wenden. Sullende de 
geene die diergelijcke daken hebben 
nae behoorlijcke waerschouwinge desel- 
ve moeten affbreken off docken, daer- 
uijt doen. En off deselve daervan in 
gebreken bleven, sullende selve voor 
een boete betalen de summe van 
25 gulden en evenwel noch gehouden 
zijn te doen als voorgemelt. Tot welcke 
executie den scholtis van Ede versocht 
wort aen de buijrmeesteren de stercke 
hand te bieden. 
 
8 
Op het versoeck van Jan Maessen ende 
Tijmen Suijren om voor 10 jaren 
van bovenstaande resolutie bevrijt 
te wesen, aengaende de timmeragien 
alreede daertegens gedaen, ende het 
selfde aen de gemeente voorge- 
stelt zijnde sonder contradictie 
te vinden, is hetselve geconsen- 
teert in consideratie, dat dese 
2 huijsen wat buijten het dorp staen. 
 
9 
Alsoo bevonden wort datt er luij- 
den nalatig zijn om hare straaten 
nae behooren te repareeren ende te 
onderhouden, voornamelijck omtrent het 
middelgescheij der selver, waer door die 
naastgelegene seer vernadeelt 
worden. Worden alle diegeene, die 
het aengaet mits desen gelast haare 
straate te maken bij der boete 
van 5 gulden ende sullen de boeten hier 
an geexecuteeert worden als boven. 
 
10 
Dat geen inwoonders van Ede ende Velt- 
huijsen sullen vermogen eenig heet 
off plaggen van buijten buijrtse 
voer- off karluijden te laten halen 
off brengen, bij de boete van ses gulden 
voor de gemeente, boven den scheu- 
ter sijn schott ter sum van 3 gulden. 
 
11 
Op het voorstellen van te hebben een 
klepperman off nachtwaker in het 
dorp, is goetgevonden ende verstaen 
den scholtis van Ede ende de tijtlijcke 
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buijrmeesteren te authoriseeren om nae 
een goet man om te sien op de beste 
menage voor de gemeente ende aen te  
tellen op soodane ordres als ter sul- 
len beraemt worden. Sullende nie- 
mant vrij wesen om het klapper 
gelt te betalen, als alleene die van 
den armen leven, ende de onwillige 
paratelijck geexecuteert worden, op 
haare kosten. 
 
12 
In plaetse van den affgaende 
buijrmeester Gijsbert Gerritssen 
ende overleden Aelbert Janssen, zijn 
wederom nieuws geeligeert ende 
genomineert van Ede Derck 
Timmer ende van Velthuijsen Aert 
Aertssen. 
 
13 
De scheuter Jan Evertssen 
blijft gecontinueert met assum- 
ptie van sijn soon, die meede 
sal mogen schutten, en worden 
de tijtlijcke buijrmeesteren geordonneert 
hem de gedane schuttinge te doen 
hebben. Worden oock geordonneert 
de buijrmeesteren van Velthuijsen met 
ten eersten om te sien nae een be- 
quame scheuter van Velthuij- 
sen. 
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Op den 13 februarij 
1693 is nae voorgaende 
convocatie van de gemeente 
van Ede ende Velthuijsen 
met voorgaende goetvin- 
den van sijn exellentie 
de heer buijrrichter ge- 
resolveert als volgt: 
 
Nae voorgaende publicque 
overlesinge van alle de 
contschappen en attesta- 
tien nopende het quæs- 
tieuse velt met die van 
Doesborgh die aen zijde van 
Ede ende Velthuijsen be- 
leijt en op voorstel off afvra- 
ge hoedanigh men sigh 
in het toecomende met 
die van Doesborgh over dit 
quæstieuse velt sal gedra- 
gen. Off men gelijck aen 
zijde van die van Doesborgh 
aen onsen de heer buijrrich- 
ter voorgestelt dit quæstieu- 
se velt halff en halff souden 
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deijlen dan of men abso- 
luijt het geheele velt sal 
voor die van Ede en Velt- 
huijsen maintineeren ende 
defendeeren tegens die 
van Doesborgh, soo is no- 
mine contradicente28 gere- 
solveert dat bij de heer 
buijrrichter ende buijr- 
meesteren ende geerf- 
dens dit velt sal in het het ver- 
volgh gedefendeert worden 
ende alsoo niet willende 
tot een accommodement 
verstaen, geresolveert dat men 
die van Doesborgh daer uijt 
sal schutten. 
 
Is wel expres geresolveert en 
met een de nachtwaker belast 
neffens de scheuter op het asch 
met vuijr storten op de vael- 
den, sonder het selve uijttedoen 
tot voorcominge van brant, 
dat daer sij vuijr in de asch sul- 
len vinden, sij de luijden sul- 
len opsoecken en waerschouwen, 
die haer daer van te boeten sul- 
len betalen 3 gulden, en soo het selve 
reetz roock off vlam in stroo 
of vaelt gecauseert hadden, sul- 
len daer aen verbeurt hebben 
ses gulden. 

                                                 
28 Latijn: “terwijl niemand tegenstemde”  
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Anno 1694 den 7 maij isser 
wegens Ede ende Velthuijsen nae 
voorgaende convocatie van de geerf- 
dens ende buijren ordinaris buijrsprake 
geholden bij de heer scholtis, 
tijtlijcke buijrmeesteren ende vordere 
aenwesende geerfdens ende na- 
buijren. Ende geresolveert als 
volgt: 
 
1 
Alle voorgaende resolutien ende 
articulen in voorgaende jaren geno- 
men, blijven in staat ende worden 
mits desen gecontinueert. Item de 
commissien van deselve buijrsaken. 
 
2 
Tot de reeckeningh van de affgaende 
buijrmeesteren, die nu præsenteert 
sijn reeckening te doen, worden desel- 
ve gecommitteert die de commis- 
sien van voorgaende saken van 
vorige jaren over de buijrree- 
keningen hebben. 
 
3 
In plaatse van de affgaende buijr- 
meester Matthijs van Engelenhove 
en Evert Maessen, zijn nieuws 
geeligeert Roetert Haelboom 
uijt Ede, ende van Velthuijsen 
Henrick Hermenssen. 
 
4 
De resolutie van de gedeckte da- 
ken, die nae het jaer 1684 zijn 
gedeckt, met den alder eersten 
te executeeren. 
 
5 
De resolutie van de buijrsprake 
1693 aengaende het heet- off 
plaggen haalen van buijten- 
buijrtse, zijnde den 10de, wort 
in soo verre verandert, dat de 
inwoonders buijten buijrtse 
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karren off wagens sullen mogen 
gebruijken tot het plaggen halen 
wanneer sij een heelen dach 
daertoe van doen hebben, mits 
dat diegeene die bevonden wier 
de plaggen der gemeente 
meede genomen te hebben, sullen 
daer van te boete geven vijff 
en twintigh gulden, te betalen 
bij diegeene die de overtreeders 
voorseid in haer dienst hebben ge- 
hadt. 
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Anno 1696 den 30en meert 
is bij sijn exellentie Jacob baron 
tot Wassenaer, heer van Obdam, 
Kernhem et cetera als heeren buijrrichter 
sampt tijtlijcke buijrmeesteren en geerfdens 
en nabuijren van Ede en Velthuij- 
sen nae older gewoonte buijrspraeck 
geholden ende geresolveert als 
volgt: 
 
Datt er geresolveert is een schutje 
te maken voor de heule teijndens 
de Edermeen en dat oock die van de 
Edermeen een ijder teijndens sijne 
gront de sloot sullen hebben op te 
maken, dat het water daeruijt niet 
in de veen loopen en die niet inun- 
deeren. 
 
Dat Gijsbert Gerritz en Matthijs 
Janssen van Engelenhoven de res- 
tanten, die in de jaren harer bedie- 
ninge zijn voorgevallen, sullen heb- 
ben in te vorderen, en voortz uijt die 
restanten betalen de schult van 
Roetert Rixen en Roelof Smith nae 
examinatie van reekeninge ter 
presentie van de tijtlijcke buijrmeesters. 
 
Diegeene die eenige uijtgegoten 
asch of vuijr daerbij en onder bevint, 
sal gehouden zijn sulx siende aen 
de luijden die asch off vuijr aengaen- 
de de vaelden hebben neergeleijt, be- 
kent te maecken om die niet te 
devulgeeren. 
 
Dat bij de tijtlijcke buijrmeesteren neffens 
eenige geerfdens onder genomineert 
en wedrom onder sal ondernomen 
worden off men de Buijrsteege 
mochte verkopen konnen, te wee- 
ten den slijck tot betalinge van 
de onkosten over de processen als 
anders gevallen, de heer scholtis Ot- 
ters, de heeren Johan en Pharamont van 
Ommeren neffens de oude afgegane 
buijrmeesteren als gecommitteerde. 
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Alle voorgaene resolutien 
door desen niet gealtereert, wor- 
den gecontinueert. 
 
De buijrmeesteren blijven gecontinu- 
eert. 
 
De scheuters oock. 
 
Aengaende het werck van de mist- 
vaelt daerover quæstie beleijt 
door Matthijs van Engelenhoven 
en Andries Janssen meede geoc- 
cupeert geweest et cetera. 
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Anno 1698 den 22en au- 
gusti is bij sijn exellentie Jacob 
baron van Wassenaer, heer van 
Obdam, Kernhem et cetera, buijrrichter 
sampt tijtlijcke buijrmeesteren, geerf- 
dens en nabuijren van Ede ende 
Velthuijssen nae older gewoonte 
buijrsprake geholden. 
 
1 
De klagten ende differenten 
voor desen gereesen ende voor- 
gekomen aengaende de water- 
lossinge van de Eder en Ki- 
vitz meenen, op heeden wedrom 
op het tapijt gekomen zijnde, ende 
bevonden dat daeromtrent op 
de ordinaris buijrsprake 93sten articul 
5, eenige gecommitteerden waren 
gestelt sonder dat daerin ge- 
daen is, soo blijven deselve gecom- 
mitteerde de heer scholtis en tijtlijcke 
buijrmeesteren bij continuatie gecom- 
mitteert, en haer nochmaels ern- 
stigh aenbevolen hare commis- 
sie met ten eersten werck stel- 
ligh te maken, de geintresseer- 
den aen weerzijden geconvoceert 
ende gehoort, en te sien de par- 
thijen te concilieeren en met 
ten eersten rapport daer van 
te doen. 
 
2 
Datt er wort verstaen datten articul 
van den klepperman 1693 in staet 
sal gehouden worden ende aengaen- 
de de voorgekomen abuijsen soo 
in de wanbetalingh als boeten, 
worden den scholtis en buijrmeesteren 
geordonneert om te sien met 
de breuckhaftige te accordeeren 
ende andersintz te executeeren 
en dit sal op den 1sten sondag afgelee- 
sen worden bij publicatie daer uijt te formeren. 
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3 
Dat metten eersten een dagh 
beraemt sal worden om voort 
het Creelsche sandt te streuijen 
en de schapen daeruijt te hou- 
den. Wort den scheuter aenbevo- 
len op het naeuwste daer op te 
passen, en daervan te schutten 
op de boete van 3 gulden als van oltz. 
 
4 
In plaetse van de overleeden buijr- 
meester Derck Timmer wort ge- 
assumeert Steven van der Hart 
uijt Ede en in plaetz van een 
afgaende buijrmeester Aert Aertz 
uijt Velthuijsen nieuws verkoren 
Henrick Reijers. 
 
29Nota: Steven van der Hart 
heeft sijn buijrmeesterschap niet 
geexcerceert, ende is voorts daer 
van gelicentieert ende ontslagen. 

                                                 
29 Deze laatste alinea van deze pagina lijkt in ander handschrift (bij)geschreven. 
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Anno 1699 den 27en april is 
nae voorgaende convocatie 
bij sijn exellentie den hoogh ende 
welgeboren heer Jacob baron 
van Wassenaer heer van Obdam, 
Kernhem et cetera, et cetera als heer buijrrich- 
ter, tijdtlijcke buijrmeesteren ende ge- 
erfdens ende nabuijren wegens 
Ede ende Velthuijsen ordinaris buijr- 
sprake geholden ende geresolveert 
als volgt: 
 
1 
De buijrspraeke van verleeden 
jare 1698 wedrom voorgele- 
sen zijnde, wordt gerenoveert 
ende blijft gearresteert voor soo 
verre hier niet verandert wort. 
 
2 
Dat die van de Edermeen ge- 
houden zijn sullen om de wal- 
len langes de Weeteringhe al- 
daer deurgaens op te maecken 
ende een somercade of wal te 
houden. Blijvende de gecom- 
mitteerdens verleeden jaer tot 
dese saecken gecommitteert 
in haer commissie gecontinueert 
om was het mogelick de gein- 
tresseerdens te concilieeren 
30 
en dat sij sullen sien 
om een kade ten westen van 
Edermeen aen weerzijden op 
te halen en over het onderhouden 
te accordeeren. 
 
3 
Aengaende den articul in vorige 
jaren genomen van een klepper- 
man te hebben, wort gerenoveert 
ende den klepperman nu onlangs 
aengenomen, geapprobeert dat sal 
blijven gaen op het tractement 
waerop aengenomen is. Ende sullen 
die geene die in gebreecken blij- 
ven haer tantum te betalen 
waerop sij geset zijn, gelijck oock 
de articulen aengaende de uijtge- 
goten asch ende vuijr daerover bevin- 
dende, op de boete daertoe gesta- 
tueert gehouden zijn te betalen. 
Sullende de gebreekige aenstonts 
geexecuteert worden. 

                                                 
30 Hier is 1½ regel doorgehaald: “ten eersten vande Edermeen aen/ weerzijden”. 
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4 
Is vorders voorgecomen dat de 
gemeente met veele schul- 
den beswaert is en om sich daer 
van te exonereeren soo is gere- 
solveert en met een de heer schol- 
tis ende voornaemste geerfdens 
neffens de tijtlijcke buijrmeesteren ge- 
committeert om dese naebeschreven 
parceelen erffgronden van de 
gemeente publijcq te doen 
opveijlen ende vercopen off nae ge- 
legentheijt eenige roeden te 
verhandelen aen de aengelanden, als 
vooreerst den Buijracker, de 
steegh langes de Weteringh aen 
het Velthuijserschutt, een cleijn 
hoeckje bij ende aen het huijs van 
Gerrit van de Horst die 7 stuijvers 
voor de roede præsenteert, een 
cleijn hoeckjen teijndens Jan 
Maessens hoff bij Wouter Robbertz 
præsenteert 7 stuijvers per roede, 
de heijde (niet de gront) aen 
het Creelse sant, de Santackers 
te visiteeren en voor soo verre 
gemeente te vercopen tot 
Scraeuwels of aen de Borcht, 
præsenteert Jan Brouwer te 
betalen. Dat oock de steegen 
waervoor 3 heckens onderhouden 
worden, publijcq met het onderhout 
verpacht sullen worden voor 12 
jaren, de gemeente teijnden 
de allee van de heer vendrich Om- 
meren bij Henrick Hermenssen 
voor een gedeelte aen sijn edele op 
nader versoeck te verhandelen, 
als meede daeromtrent aen 
Derck Brouwer. 
31 
De tijtlijcke buijrmeester Roetert Hael- 
boom blijft voor dit jaer tot meij 
1700 bij conventie gecontinueert 
en die van Velthuijsen blijven ook 
gecontinueert. 

                                                 
31 Hier is een gehele alinea doorgehaald: “Gelijck de gemeente het geene aen/ 
Vuijstenbergh off heuvel, daer Wijn-/tje weduwe Gosen Otten van de/ gemeente het 
huijs gecofft heeft,/ aen deselve te verhandelen mits/ dat daer geen boem er noijt ge-
/houwen sullen worden.”. 
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32 
Anno 1703 den 26sten april 
is, nae voorgaende convoca- 
tie van de gemeente wegens 
Ede ende Velthuijsen nae voor- 
gaende goetvinden van sijn 
exellentie de heer Jacob baron 
van Wassenaer, heer van Ob- 
dam ende Kernhem et cetera als heer 
buijrrigter vermogens schrif- 
telijcke authorisatie bij sijn 
exellentie den 18 april 1703 verleent 
ende op heden voorgeleesen zijn- 
de, ordinaire buijrsprake ge- 
holden ende geresolveert als volgt: 
 
1 
De poincten in voorgemelte au- 
thorisatie publijcq voorgelee- 
sen zijnde, zijn deselve geaccep- 
teert en geordonneert den buijr- 
schrijver deselve in het buijrboek 
sal inschrijven. 
 
Sijn exellentie de heer van Obdam 
als buijrrigter van Ede en 
Velthuijsen met de tijtlijcke buijr- 
meesteren in conferentie op heden 
den 18den april 1703 zijnde ende 
omdat zijn exellentie niet can 
vaceeren tot de ordinaire buijrsprake 
ende het naesien van de reekeninghe der 
selver ende wat verder nodig 
diende, verrigt. 
 
Soo is het, dat sijn exellentie mitz 
desen authoriseert de tijtlijcke 
buijrmeesteren Gerrit Haalboom 
ende Steven van der Hart, Arien 
Cornelis ende Wouter Robbertzen 
om nae den lantregten van 
Veluwen tegens ontfank van 
volle coopspennongen opdragt te 
doen aen Ott Gosens van sijn 
[g]ekofft parceel off steege langes 
de Wetering ende generalijck der ge- 
meente goederen hiervoor te 
verbinden ende hijpothijseeren. 
 
Vervolgens authoriseert sijn 
exellentie meede deselve buijrmeesteren 
om een ordinaire buijrsprake te hou- 
den ende alle de ordinaris te verhandelen. 

                                                 
32 Vanaf hier ander handschrift. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 3, 1675-1752. 

 61

Item de reekeninghe ende debiten v[an de] 
gemeente te examineeren e[n 
den ontfank ende uijtgave va[n] 
affgegane buijrmeesteren. En desel- 
ve te samen aen sijn exellentie over- 
senden met al het geen op dese buijr- 
sprake geresolveert is ende insonder- 
heijt wat extraordinair daerop 
sal voorgedragen ende gebesoigneert 
zijn om daer van sijn exellentie goet 
vinden ende approbatie te hebben 
ende alsdan deselve te stabilieeren. 
Actum Kernhem den 18den april 
1703. En was ondertekent 
 J.B. van Wassenaer33 
 
2 
Vervolgens voorgeleesen zijnde 
de overgeleverde reekeninghe van de erffgenaemen 
van Derk Timmer als mede 
van die van de scholtis Otters 
ende dat daerop seer veel considera- 
tien ende seggens gevallen, dat de- 
selve ook seer prolix ende veel tijt 
tot de examinatie nodig is. 
Soo hebben de gemeente uijt het mid- 
den van haer genomineert ende 
gecommitteert, doen sulx cragt 
deses, neffens de buijrmeesters de heer 
Pharamont van Ommeren, 
Jan Brouwer, E. Verschuijr, 
Henrik Reijers, Baru Peters 
ende Henrik Hermssen ommet 
de erffgenaemen van D. Timmer ende de heer 
scholtis in conferentie over dese 
reekeninghe te treden op die poincten 
voor soverre de gemeente daerin 
te lasten heeft, nae bevint van 
saken in het geheel off ten deele 
te accepteeren ende eijndelijck te sluij- 
ten off anders in het generael nae 
rijp overleg met de gemelte erffgenaemen ende 
scholtis voor een summe te 
accordeeren. Edog overall gereser- 
veert de approbatie van welgemelte 
heer buijrrigter ingevolge de au- 
thorisatie van sijn exellentie ende op 
volle consent van de gemeente 
die daerop alsdan geconvoceert 
ende aen haer gerapporteert 
sal worden. 

                                                 
33 Handtekening. 
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3 
Van gelijken ende in voegen voorseid 
gecommitteert tot het exami- 
neeren ende onderhandelinge van de 
reekeninghe ende prætensie van die van 
Doesborg met ende neffens haer 
als D. Brouwer, B. Zuijrmont, 
Gijsbert Gerritz, Gijsbert Janssen 
van de Slunt, Lamert Henriks, 
Gerrit van der Horst. 
 
4 
Zijn ook vorders gecommitteert 
bij desen tot het naesien ende sluij- 
ten van de reekeninghe van de affgegane 
buijrmeesteren Roetert Haalboom, 
B. Zuijrmont ende Gerrit Haal- 
boom neffens de tijtlijcke buijrmeesters 
Derk Brouwer, Johannes Wolfsen, 
Ott Gosens, Lamert Snijder, Gijs- 
bert Janszen, Lamert Richolt, 
Henrik Hermszen. 
 
5 
Vermitz eenige vorige jaren geen 
buijrsprake is gehouden geweest 
ende dat Roetert Haalboom met 
maij 1700 heeft willen quiteeren 
sulx, dat eenige geerffdens onder- 
ling geloot hebben wije buijr- 
meesters zijn soude naedat bij 
publicatie daertoe versogt waren, dat 
ijmant sulx wilde accepteeren 
ende niemant sig daertoe wilde 
laten bewilligen, soo is bij die lo- 
tinge buijrmeesteren geworden Bar- 
tholt Zuijrmont ende Gerrit 
Haalboom uijt Ede, van Velt- 
huijsen Henrik Reijersen. 
 
Over 1701 ende 1702 Gerrit Haal- 
boom ende Steven van der Hart, 
uijt Velthuijsen Arien de Mul- 
ler ende Wouter Robbertz. Soo is 
al het geene voorseid gepasseert, 
geapprobeert ende voor haer voor- 
sorge bedankt ende nu wederom 
tot tijtlijcke buijrmeesters uijt Ede 
gecontinueert Steven van der 
Hart ende nieuws daer bij geno- 
mineert Gijsbert Gerritz, uijt 
Velthuijsen bij continuatie Wou- 
ter Robbertz en nieuws geeligeert 
Henrik Henriks. 
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6 
Is verstaen, dat aen den heer Phara- 
mont van Ommeren gerem- 
bourseert sullen worden soda- 
ne 75 gulden 4 stuijvers als sijn edel 
papa wijlen de heer capitein Om- 
meren in den jare 1684 we- 
gens de aengegravene hoeken 
van de gemeente van sijn erve 
in Velthuijsen betaelt heeft 
ende bevonden bij de voorouders 
eens betaelt geweest te zijn, 
waer van voor desen voorgeco- 
men is in vorige buijrspraken. 
 
7 
Dat de schapen op sodane brin- 
ken ende steegen niet sullen 
mogen gehoedet worden als 
van oltz. Ook uijt Eder veenen 
moeten geheel blijven met 1mo 
junij off sullen naderhant op 
ordinaris schut geschut wor- 
den ende sal de scheuter hier- 
van kennis geven aen die van het 
Ederveen. 
 
7 
Datt er geen bestialen op de Scha- 
bernau steeg sullen mogen ge- 
hoedet worden, maer alleen door 
te drijven, bij pœne van schut- 
tinge. 
 
8 
Dat een ijder sijne vreedinge 
in de Meulensteeg, de straten 
ende geuten ende alles wel sal 
onderhouden, repareeren ende 
opruijmen ende dat tegens mor- 
gen over 8 dagen zijnde vrijdag 
wanneer de schouwe daer over 
gevoert sal worden. 
 
9 
De steeg van de Kerckencamp 
sal voortaen bij de gemeente 
gemaekt ende de plaggen tot 
proffijte van de gemeente verpagt 
worden. Van gelijcke soo eenige par- 
ceelen bequaem zijn tot parceelen 
plaggen, dat de buijrmeesters 
sullen mogen vercopen. 
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10 
Dat geen buijten buijrtsen 
haer schapen op de gemeente mo- 
gen laten gaen weijen, bij schott 
voor de scheuter. 
 
11 
De resolutien van vorige jaren 
voor sooverre hier niet verandert, 
blijven gecontinueert. 
En de scheuter Hermen van 
Galen blijven gecontinueert. 
 
Voor memorie. 
Tot de onderhandelinge met de 
erffgenaemen van D. Timmer is aenge- 
stelt op heden over 8 dagen, zijnde 
donderdag den 3 maij 1702 om 
1 uijr ten huijse van Gerrit 
Haalboom. 
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Anno 1703 den 10 septembris 
is, nae ontfangen antwoort van 
sijn excellentie d’heer van Obdam et cetera, 
Kernhem et cetera als buijrrichter, en 
ingevolge van de jongstgehol- 
dene buijrsprake den 26 april 
1703 nae voorgaende publicatie 
bij de tijtlijcke buijrmeesteren, geerf- 
dens ende nabuijren van Ede 
ende Velthuijsen, extraordinare 
buijrsprake gehouden, en verhan- 
delt als volght: 
 
Voor eerst het antwoort van 
de missive van sijn excellentie 
de heer buijrrichter voorgelesen 
ende voorts geordonneert den 
buijrschrijver te boeck te bren- 
gen. Luijdende dan als volgt van 
woort tot woort: 
“Monsieur Holtrop, 
U edele missive met de bijgevoegde 
copien heb ick wel ontfangen, waer 
op dient tot antwoort, dat ick mij 
het accoort met de erffgenamen van 
Derck Timmer ingegaen, late wel 
gevallen. Hetselve neffens het 
contract met de buerte van 
Doesborg gemaeckt, mits desen 
approbeerende. Gelijck meede 
approbeere het geresolveerde op 
de buijrsprake in april lestlee- 
den gehouden, in soo verre 
het nieuws gestatueerde en in 
specie het aenbesteeden en 
maken van een brugg bij 
mijn erve de Wetering en een 
heule elders op de gemeente, 
niet streckt tot mijn preju- 
dicie. Waer meede blijve 
monsieur Holtrop 
u edele geaffectio- 
neerde34 vrient 
En was ondergetekent 
 Wassenaer 
’s Gravenhage den 
4 september 1703.  
De opschrift was: 
Monsieur Hermannus Holtrop, 
buurschrijver te Ede. 
Af te leggen te Wage- 
ningen. 

                                                 
34 toegenegen. 
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2 
Vervolgens hebben de gecommitteerden 
tot het examineeren van de reekeninghe 
van de erffgenamen van Derck Timmer 
rapport gedaen met deselve geac- 
cordeert ende overgecomen te zijn 
tot voldoeninge van hare reekeninghe 
aen de gemeente, voor een summe 
van driehondert gulden, breeder 
in het accoort achter de reeckeninghe vervat 
ende te samen de gemeente he- 
de publijcq voorgelesen, zijnde 
dat accoort de dato den 1 maij 
1703. Gelijck dan oock 2de 

voorgelesen het accoort met 
die van Doesborg, wegens de onco- 
sten van het quæstieuse velt ach- 
ter het bosch, de dato den 4 maij 
1703, voor de summe van twee 
hondert gulden aen die van Doesborg te 
betalen. Eijndelijck de reeckeninghe 
van affgegane buirmeesteren 
bij de gecommitteerden daertoe geexami- 
neert ende geslooten. Alles op 
approbatie meede van de gemeen- 
te van Ede ende Velthuijsen. 
Soo hebben de gemelte gemeente 
van Ede ende Velthuijsen de 
missive ende antwoort van sijn 
excellentie gehoort hebbende, ende 
het rapport van de gecommitteerden 
ende hetgeene bij haer in vorige 
saken verricht is, verstaen hebben- 
de, sich in allen deelen ge- 
conformeert met de missive 
ende approbatie van meer wel- 
gemelte heer buijrrichter. Gelijck 
sij haer daermeede conformeeren 
en alles voorseid approbeeren ende 
laudeeren. Bij desen ordonnee- 
rende den tijtlijcke buijrmeester 
Steven van der Hart die geac- 
cordeerde summen uijt de 
buijrpennongen te betalen, dat hem 
in sijn reeckeninghe sal gevalideert 
worden. 
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3 
En worden vorders gecommit- 
teert neffens de tijtlijcke buijr- 
meesteren tot het affdoen van de 
noch onbetaelde hoecken, aen- 
gegraven van de gemeente, 
bijsonder meede aen de Zand- 
ackers, ende wat daer aenge- 
graven is, de heer Pharamont 
van Ommeren, E. Verschuijr, 
Gijsbert Janssen, Jan Crolboom, 
Henrick Hermenzen ende 
Evert Maessen. 
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Anno 1704.den 22sten maij 
is nae voorgaende convocatie 
van de gemeente van Ede ende 
Velthuijsen bij sijn exellentie de heer 
van Obdam, Kernhem, als heer 
buijrrigter, buijrmeesteren, geerffdens 
ende nabuijren ordinaire buijrsprake 
geholden, ende gebesoigneert ende 
geresolveert als volgt: 
 
1 
In het examineeren 35 
van de reekeninghe voorgekomen, dat 
Melis Teunis voordat op sijn 
gepagte Buijrsteege wegens de 
gemeente gebaggert is ende het 
velt wat bedorven, daer voor jaeren 
corten sal aen sijn pagt 
2 gulden tot 2 jaren toe. 
 
2 
De buijrmeesteren worden geor- 
donneert de overgeleverde 
reekeninghe van de weduwe Cornelis Smit 
te confereeren met de vorige 
reekeninghe ende indien bevonden 
wort niet betaelt te zijn, 
aen deselve dese reekeninghe te vol- 
doen. 
 
3 
Dito buijrmeesteren worden mee- 
de geauthoriseert om den 
buijrschrijver een recognitie voor 
sijn moeijten toe te leggen, 
van gelijken de scheuter. 
 
4 
De reekeninghe van Steven van 
der Hart, affgaende buijrmeester, 
geexamineert, is geslooten 
ende voor sijn trouwe dienst 
bedankt. 
 
5 
De geintresseerdens, geerff- 
dens van de Eder ende Civitz 
mheen te verpligten, dat ze 
hare slooten ende wallen na 
behoren opmaken ende re- 
pareeren dat het water sijn 
cours can nemen na beho- 
ren. Item de wal aen 
de Edermeen op te halen. 
 
6 
De buijrmeesteren worden 
geauthoriseert met de ou- 
de gecommitteerden op het aenge- 
gravene van Jan Brouwer 

                                                 
35 Hier doorgehaald: “als volgt”. 
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off sijn voorsaten tot Crau- 
wels en aen de zanden, als- 
mede wie dat meer aen de 
zanden aengegraven hebben 
en dat te doen betalen off 
anders weder in te slegten 
ende tot gemeente te maken. 
 
7 
Dat de 36 buijrmeesters 
sullen naesien wat be- 
quaem is om van stegen 
ende brincken tot plaggen 
als anders aen parceelen te 
leggen ende te vercopen ten 
proffijte van de gemeente. 
 
8 
De weijnige roeden gemeen- 
te leggende aen de diaco- 
nie hoffsteede te Velthuij- 
sen, wort de diaconie toe- 
gestaen om dat in eijgen- 
domb mogen hebben tot 
gebruijk van de armen. 
 
9 
En zijn tot nieuwe buijr- 
meesters vercoren Derk Brou- 
wer, Baru Peters bij de 
continueerende Gijsbert 
Gerritz, Henrik Hindecamp. 

                                                 
36 Hier doorgehaald: “gemeente”. 
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Anno 1705 den 5den maij 
is in absentie van sijn 
exellentie de heer van Obdam et cetera, 
Kernhem et cetera als heer buijrrig- 
ter bij de buijrmeesteren, geerff- 
dens ende nabuijren ordinaire buijr- 
sprake geholden, gebesoig- 
neert ende geresolveert als 
volgt: 
 
1 
Alle resolutien op voorgaen- 
de buijrsprake genomen, 
werden gecontinueert be- 
halven die hier niet verandert 
worden. 
 
2 
Is voorgecomen aengaende 
de diaconie huijsjes die 
op de gemeente en gront 
insonderheijt van Velthuij- 
sen staen, dat daer toe gecom- 
mitteert worden neffens 
de tijtlijcke buijrmeesteren de heer 
Pharamont van Ommeren 
ende Henrick Reijers om te 
samen te confereeren, om te 
sien off men de pagt off 
coop van huijsen en gront 
aen één van beijde eijgenaers 
con defereeren en daer van dan 
gelijck als van dese geheele buijr- 
sprake van sijn exellentie ende de 
geheele gemeijnte approbatie 
versoeken. 
 
3 
Dat aen sijn exellentie de heer 
buijrrigter is toegestaen ge- 
weest ende alsnu wederom ge- 
confirmeert ende geapprobeert 
bij desen, dat sijn exellentie bouhoff 
op Kernhem tegenover Rutger 
Gerritz kort agter de Kernhe- 
mer [bo]omen op de gemeente 
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sulx nu affgegraven ende 
affgepaelt is, alwaer het nieuwe 
bouhuijs ende hoff sal zijn 
en staen waervoor sijn exellentie 
eens aen de gemeente betaelt 
50 guldens ende daerenboven 
twee tonnen biers. 
 
4 
Is geresolveert dat den 
lindeboom, op het versoek van 
Derk Slophoos, staende op de 
gemeente bij sijn huijs, sal 
worden vercogt tot proffijte 
van de gemeente om voor te 
comen sijne schade die door 
den val van den boom sou 
konnen veroorsaekt worden. 
 
5 
In plaetze van de affgaende 
buijrmeesteren Gijsbert Gerritz 
is wederom nieuws geeligeert 
en genomineert uijt Ede 
Henrik Timmer ende in 
plaetz van Henrik Hindecamp 
in Velthuijsen Evert Janssen 
Hulst. 
 
6 
De scheuter Hermen 
van Galen blijft geconti- 
nueert. 
 
7 
Dat niemant sig sal verstou- 
ten om eenige torff op plag- 
gen te graven off te slaen 
op de toe deelen geleegen in 
de Ederveen, bij de boete van 3 
guldens soo menig daerop bevon- 
den wort. 
Vervolgens getreden tot de reekeninghe. 
Blijkt ten ontfank te 
bedragen f 190- 12- 2 
De uijtgave bedraegt f 82- 14- 8 
Dus affgetrocken de 
uijtgave van de voorseide 
ontfank, soo resteert nog  f 107- 17- 10 
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Anno 1705 den 15den 

novembris is bij sijn exellentie 
den hoogedelen ende welgeboren heer 
Jacob baron van ende tot  
Wassenaer heer van Obdam, 
Kernhem et cetera heer buijrrigter, 
tijtlijcke buijrmeesteren, geerffdens 
ende nabuijren wegens Ede ende 
Velthuijsen buijrsprake ge- 
holden ende geresolveert als 
volgt: 
 
1 
Is toegestaen aen Gerrit 
Slophoos, dat hij sal mogen 
een huijsjen timmeren op 
de gemeente, ende sullen de 
buijrmeesteren hem een bequaem 
plaetzje daer toe aenwijsen 
mitz betalende daer van 
sodanige som tot erffpagt 
aen de gemeijnte. 
 
2 
Sander Tijssen een huijsje 
op de gemeente buijten 
consent getimmert heb- 
bende, soo hebben sijn exellentie 
met de buijrmeesteren ende geerfdens 
geresolveert, dat het selve 
huijsje van die plaetz sal 
affgebroken worden en sal 
het selve huijs tegens meert  
1706 van de plaetz weg 
moeten zijn, en hem de 
buijrmeesters alsdan wederom 
een andere bequaeme plaetz 
op de gemeente bij Mans- 
felders aenwijsen, daer hij 
het selve setten sal, mitz dat 
hij daervan de erffpagt betaelt 
aen de gemeente. 
 
3 
Dat men den lindeboom 
sal gaen besigtigen, aen wij 
deselve dependeert. 
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Anno 1706 den 1sten  
april is in absentie 
van sijn exellentie den heer 
van Obdam, Kernhem als 
heer buijrrigter bij de buijr- 
meesteren ende geerffdens ende 
nabuijren gebesoigneert 
en geresolveert als 
volgt: 
 
1 
De resolutien voor desen 
genomen en geresolveert, 
blijven gecontinueert be- 
halve diegene die hier inne 
verandert worden. 
 
2 
Is voorgecomen ende gesien 
dat Roeloff Roeloffsen Smith 
het huijs het welke hij van 
Gijsbert Geurtz gecofft heeft, 
boven de pannen afbreekt 
ende voortz het selve met dak 
dekt, het welk absoluijt strij- 
dig is tegens de resolutie 
in verscheijdene voorgaende 
buijrsprake genomen. En 
is hem voornoemte Roeloff geordon- 
neert met eenparigheijt 
van stemmen sonder eenige 
contradictie met het voornoemte 
decken niet voort te varen 
en het selve, het welk tegen- 
woordig gedekt is, terstont 
aff te breeken, en sal hier 
over geobserveert worden het 
gene in de voorgaende buijr- 
sprake geresolveert is. 
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Anno 1706 den 3den  

sebtember is in absentie 
van sijn exellentie de heer 
Jacob baron van en tot 
Wassenaer, heer Kern- 
hem als heer buijr- 
rigter bij de heeren buijr- 
meesteren, geerfdens ende na- 
buijren ordinarie buijr- 
sprake geholden ende 
geresolveert als volgt: 
 
1 
Alle resolutien op 
voorgaende buijrspra- 
ke genomen, blijven 
gecontinueert behalven 
die hier niet verandert 
worden. 
 
2 
Dat den resolutie van 
den 2de artickul anno 
1705 den 5den meij 
genomen voor en geresol- 
veert, in staat gelaten 
wort ende het gene de gecommitteerden 
over dese sake geaccor- 
deert en geresolveert 
hebben, de gemeente 
te samen daer mede te- 
vreeden geweest. 
 
3 
Dat de resolutie anno 

1705 den 5den meij geno- 
men over het vercopen van 
den lindeboom staen- 
de op de gemeente bij 
Derck Slophoos, sal 
metten eersten moeten 
in het werck gestelt 
worden. 
 
4 
In plaetse van aff- 
gaende buijrmeesteren 
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Derck Brouwer en 
Baru Petersen uijt Velt- 
huijsen worden weder 
nieuwe geeligeert en 
genomineert uijt Ede 
Willem Zuijrmont 
en in Velthuijsen 
Lamert Richolt. 
37 
5 
De scheuter Hermen 
van Galen blijft 
gecontinueert. 
 
6 
Dat Gerrit Slophoos 
sal geven tot erfpagt 
van sijn huijsien, op 
de gemeente getim- 
mert, jaerlijcks op de ordinaire 
buijrsprake van dese 
tijt af aen 1 gulden. 
 
7 
Item sal Ott van Ga- 
len jaerlijcks tot erftpagt 
aen de gemeente betalen 
12 stuijvers op de ordinaire 
buijrsprake. 
 
8 
Alsoo er geoordeelt 
wort eenige heijde be- 
quaem te zijn aen het 
Creelsche zant om ten 
proffijte van de gemeen- 
te te vercopen, soo zijn Derck 
Brouwer en Maes Ever- 
sen daertoe gcommitteert 
om die heijde na te sien, 
welcke sonder schade of 
aengroeijen van het zant 
soude connen vercofft 
worden en daer toe een 
tijt te nomineeren. 

                                                 
37 Waarschijnlijk is later aan het eind van artikel 4 het volgende toegevoegd: “Nota Bene: 
Willem Zuijrmont heeft geweij-/gert in verscheijde reijsen te compareeren als/ 
buijrmeester ende derhalven van sijn buijr-/meesterschap affgeslagen.”. 
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9 
Dat niemant met eenige 
wagens off carren over 
een ander sijn lant in 
de Edermheen sal mogen 
varen bij de boete van daegs 
een daelder en ’s nagtz 
3 gulden, soo menig daer 
ver bevonden wort en 
heeft de scheuter her- 
men en last om daer van 
op te passen. 
 
10 
Dat de Wetering sal moe- 
ten gesuijvert en claer 
gemaekt worden ende zijn 
tot op den olden bodem 
tegens eerstcomende ding- 
dag over 8 dagen off sullen 
die gene die in gebreeken 
blijven het hare bestaeijt38 
worden op hare costen, 
daer en boven het schot 
betalen. 
 
11 
Dat Willem Petersen 
het sijne langes sijn lant 
van de gemeente gecogt 
sal hebben aen de buijr- 
meesteren te betalen off dat 
anders sijn gegravene 
sal ingeworpen wor- 
den en wederaen de 
gemeente getrocken 
worden. 
 
12 
Dat de buijrmeesteren 
geordonniert worden 
de toedeelen in parce- 
len te leggen ende tot 
proffijte van de gemeen- 
te te verpagten voor 
eenige jaren. 

                                                 
38 Lees: “besteed”. 
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1439 
Is geresolveert door de 
gemeente dat de scheu- 
ter Harmen van Galen 
sal gaen en halen verwon- 
nen pant volgens resolu- 
tie en verweijgering der 
selver bij Roeloff Roe- 
loffsen Smith en Jan 
Maessen van Otterloo. 
Ende heeft Roeloft ge- 
antwoort het pant op 
sijn regt te houden. 
 
15 
Dat niemant eenige 
peerden, beesten off scha- 
pen sal mogen hoeden 
in de Edermheen na 
Sint Peter40. 
 
16 
Dat meester Jan de Smith 
versoekt, dat het dak op 
sijn agterhuijs gedeckt 
sal mogen blijven leg- 
gen 8 jaren na dese tijt, 
alsoo er niemant voor in 
die tijt tegen hem daer over 
geprotesteert heeft. Off 
dat indien in die tijt het sel- 
ve niet geremoveert is, 
25 gulden tot boete sal 
geven aen de gemeente. 
Het welck hem op dese 
buijr sprake is toege- 
staen en vrij gestelt door 
de gemeente daer af ge- 
haelt te worden. 
 
17 
De heer Pharamont 
van Ommeren, Toenis 
van Raeij en Roetert 
Haelboom belove hare 
dock te removeeren 
en weg te hebben te- 
gens eerstcomende 

                                                 
39 Artikel 13 ontbreekt. 
40 De heiligendag van St. Peter is op 22 februari (Grotefend, 1982). 
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maij, op de boete van 
20 gulden. 
 
18 
Is geresolveert Timen 
Jacobsen ende Evert 
Crol aen te seggen, dat 
sij haer gedeckte dak 
sullen binnen 14 dagen 
aff te breeken. 
Vervolgens getreeden tot de reekeninghe. 
Blijkt den ontfanck te bedra- 
gen f 168- 2- 2 
De uijtgave bedraegt f 49- 11- 8 
Dus affgetrocken de 
uijtgave van de voorseide 
ontfank, soo resteert f 118- 10- 10 
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Anno 1707 den 29sten  
septembris is bij sijn exellentie 
den hoogedelen en welgeboren 
heer Jacob baron van ende 
tot Wassenaer, heer van 
Obdam, Kernhem, heer 
buijrrigter, tijtlijcke buijrmeesteren, 
geerffdens ende nabuijren 
wegens Ede ende Velthuijsen 
buijrsprake geholden en 
geresolveert als volgt: 
 
1 
Alle resolutien op voor- 
gaende buijrsprake geno- 
men, blijven gecontinueert 
behalven die hier 41 verandert 
worden. 
 
2 
Dat Willem Petersen het 
sijne langes het lant van de 
gemeente gecogt, sal moeten 
aen de buijrmeesteren betalen off 
dat het anders in gebreken 
blijvende, weder sal inge- 
worpen worden. 
 
3 
Dat alle diegene hare huij- 
sen, schuijren met docken ge- 
deckt offte met stroijen dack 
gedeckt hebben, dat ijdereen 
het selve sal hebben te remo- 
veeren voor den 1sten junij 1708 
off sullen deselve die in gebre- 
ken blijven tot boete moeten 
betaelen aen de gemeente se 
guldens ende van ijder maent  

                                                 
41 Hier is doorgehaald: “niet”. 
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die het selve na die gestipu- 
leerde tijt laet staen, aen de 
buijrmeesteren moeten betalen 
1 gulden en sullen verders 
paratelijck geexcuteert worden. 
 
4 
Dat de buijrmeester Henrik 
Timmer sijn reekeninghe sal hebben 
te doen in præsentie van de an- 
dere buijrmeesters, de heer Johan 
Otters, de heer Mauritz Brant 
ende Henricus Verschuijr. 
 
5 
Is ten versoeke van sijn exellentie 
toegestaen van de gemeente, 
dat sijn exellentie is toegestaen een 
nieuwe wall tegens de olde 
wall om het lant van Reijer 
Gerritz ende Jacob Rutgers te 
laten leggen. 
 
6 
Dat de resolutie van het jaer 
1693 genomen, weder over een 
clepperman wort gerenoveert 
ende vastgestelt ende sal de schol- 
tis ende de buijrmeesteren na een 
bequaem man op de beste 
menage uijtsien. 
 
7 
Is ten versoeke van de heer 
Mauritz Brant van de gemeen- 
te toegestaen een pael 10 voet 
van sijn huijs te setten, mitz 
de weg op een bequame plaetz 
te leggen. 
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8 
Wort Henrik Timmer ge- 
ordonneert alle oncosten te 
betalen welke voorgevallen 
zijn over het huijs van Sander 
Tijssen. 
 
9 
Dat ijdereen sijn straten sal 
maken ende de geuten, alsoo 
in het toecomende de schou sal 
gevoert worden. 
 
10 
Alsoo sijn exellentie op deze buijr- 
sprake heefft voorgestelt, alsoo 
Gerrit Slophoos, den scheuter 
Henrik Henrix tot Velt- 
huijsen aen het huijs van voornoemte 
Gerrit komende, den scheuter 
met een hout sonder redenen 
op den arm heefft geslagen, 
soo dat hij daer over 5 weken 
lang onder barbiers handen 
heefft geweest, dat hij Gerrit 
sal gehouden zijn bar- 
biersloon voor smert en pijn 
ende de volle boeten aen den 
scheuter te betalen ende sullen 
de buijrmeesteren, in gebreken 
blijvende, hem excuteeren. 
42 
En zijn tot buijrmeesteren 
geeligeert uijt Ede Henrik 
Timmer, Jan Brouwer, La- 
mert Richolt ende Maes Evert- 
sen uijt Velthuijsen en sullen43 

                                                 
42 Hier is waarschijnlijk later de volgende aanvulling genoteerd: “Nota Bene: tegens 
desen articul heeft Timmer/ geprotesteert.”. 

43 De zin is niet afgemaakt. Er ontbreekt blijkbaar een passage. 
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Anno 1709 den 30 april 
is bij sijn exellentie de hoog- 
edele ende welgeboren heer Jacob 
baron van ende tot Wassenaar, 
heer van Obdam, Kernhem et cetera 
als buijrrigter, de tijdelijke 
buijrmeesteren ende geerffdens ende 
[na]buijren weegens Ede ende 
[Velt]huijsen buijrsprake ge- 
holden ende gereesolveert als 
volgt: 
 
1 
Henrik Timmer, affgegane 
buijrmeester, heeft zijn reekeninghe 
van ontfank ende uijtgave 
gedaan, te sien in het 
reekenboek quo relatio44 
ende blijkt daar bij meerder 
ontfangen als uijtgegeven 
te zijn twaalff gulden 
13 [stuijver] 6 pennongen, dien hij aan de 
volgende buijrmeester sal uijt- 
keeren. Ende is bij het eijndigen 
deses voor sijn trouwe ad- 
ministratie bedankt. 
 
2 
Alle voorgaande resolutien 
worden in staat gehouden, 
soo de selve alhier niet wor- 
den vermeerdert off vernietigt. 
 
3 
Van nu af aan sullen geen 
schaapen in de Chivitz 
mheen off Eder mheen gehoe- 
det worden off geweijdet off in 
het toecomende niet naa den 
1 april, op het schott van 
oltz daartoe staande. 
 
4 
Geen schapen sullen in den 
engh off eng mogen comen, 
soo lang het coorn aan de 
gast is, op het schott daar 
toe staande. 

                                                 
44 Latijn: “waarvan hier het verslag”. 
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De buijrmeesteren buijt[en den] 
scholtis niet mogen schou- 
wen. 
 
De scheuters blijven ge- 
continueert. 
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5 
De costen aan Sander Tijssen 
huijs gedaan, ende aan Jacob 
Hermssen ende Jan Smith 
betaalt, wordt gepasseert 
als op voorgaande resolutien 
gedaan. Ende dat vorder daarvan 
te betaalen is in staat laten 
ende de crediteuren bij desen 
gelast ten naasten vergaa- 
deringe dat op te geven om 
daarop te resolveeren. 
 
6 
Den 3den articul van 
voorgaande buijrspraake 
wort in staat gehouden 
ende sal alsnog werkstellig ende 
uijtgevoert worden off desel- 
ve nu gereesolveert was. 
 
7 
Het aangraven aan de wal 
agter den Kernhemssen eng, 
sal sijn exellentie selffs naarsien 
ende ordre tot betalinge geven. 
 
8 
De scholtis ende buijrmeester 
blijven geauthoriseert om 
met den klepperman voort 
te varen, ende indien ijmand 
onwillig is denselven naa 
de settingh te betalen, het 
zij alreede verscheenen off 
nog verschijnende, daar voor 
te executeeren, sonder aan- 
sien van persoonen. 
 
9 
De straaten wat ontrampo- 
neert zijnde, is gereesolveert 
dat men weederom gemeene 
steenen sal laten roijen, ende 
die deselve van doen hebben, 
laten te huijsbrengen 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 3, 1675-1752. 

 85

als voor desen. Dog sulks ge- 
schiet zijnde, sal een ijder de 
selve laten maken en de 
schouwe daerover leeveren. 
 
10 
Alle mest ende hout, soo 
op gemeene straaten gevonden 
wort, uijtgenomen soo ijmand 
timmerden, sullen de scholtus 
ende buijrmeester datelijk op de 
gebreekige hare costen la- 
ten weghbrengen ende haar 
beboeten soo ende als dat 
behoort. Ende die weijgerig vallen 
om te betalen, aanstontz voor 
excuteeren. 
 
11 
De weg tussen den hoff 
van Gerrit Slophoos en de 
schuijr op Fuijstenberg ver- 
breet moetende worden, als 
te naa begraven, sal den 
doorn van Slophoos worden 
uijtgesmeeten ende hem aan- 
geweesen waar hij die pooten 
magh. Ende het lindeboomtje 
met het weesien daarom van 
Otto Gosens aanstontz worden 
weggesmeeten, om deselve 
behoorlijke ruijmte te geven 
ende sullen geen boomen daar 
weeder gepoot worden. 
 
12 
De schuijr op Fuijstenberg 
sal van niemand meer be- 
woont mogen worden ende aan- 
stontz tot een schuijr weer 
worden gebruijkt, ten ware 
Otto Gosens met de buijrte 
conde accordeeren hoe veel 
hij jaarlijx ten be- 
hoeve van de buijrte soude 
geven daarvoor. 
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13 
Van Willem Zuijrmont te 
spreeken over den artikul 
in het buijrboek 1706. 
 
14 
De scheuters blijven gecon- 
tinueert. 
 
15 
En zijn tot buijrmeesteren aange- 
stelt Jan Janssen Brouwer bij 
continuatie ende nu aangenomen 
Willem Zuijrmond uijt Ede. 
En uijt Velthuijsen Maas E- 
vertzen bij continuatie ende 
Jan Reijerssen nu aangestelt. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 3, 1675-1752. 

 87

Anno 1711 den 
6 april is in absentie 
van sijn exellentie den 
heer van Obdam, Kernhem 
et cetera, et cetera, et cetera als heer buijr- 
rigter, bij de scholtus, buijr- 
meesteren, geërffdens en na- 
buijren (na voorgaande 
publicatie) wegens Ede 
en Velthuijsen ordinai- 
re buijrsprake geholden 
en geresolveert als volgt: 
 
1 
Alle resolutien van voor- 
gaande buijrsprake ge- 
nomen, blijven geconti- 
nueert voor so verre hier 
niet verandert worden. 
 
2 
De scholtus Otters geconsen- 
teert als gepagt hebbende 
de Buijr stege voor 6 jaren, 
waarvan het jaar 1710 het eer- 
ste jaar is geweest, word de- 
selve op zijn versoek nog 
ses volgende jaren geconti- 
nueert, mitz van de ses laet- 
ste jaren sooveel gevende 
als de ses eerste jaren. 
 
3 
Zijn resolutien dat Har- 
men van Galen voor sijn 
uijtmaninge en uijtvor- 
deringe van restanten sal 
hebben uijt de gemeente vijff 
gulden jaarlijx. 
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4 
Vermitz het overlijden van den 
scheuter van Velthuijsen, 
Hendrik Hendriksen, is 
geresolveert dat Gerrit Brant- 
zen van Velthuijsen voor een 
jaar tot scheuter zal aan- 
genomen worden, en in het 
huijs van den voorgaanden 
scheuter sal wonen. 
 
5 
Is bevonden, dat Gijsbert 
Aalbertszen in de Swaan 
posten op de gemeente 
gestelt heeft, die daerover ver- 
vallen is in de boete van een 
tonn dick bier. 
 
6 
Is geresolveert datter aanstont 
in het werk gestelt sal worden 
om brandemmers, haaken 
ende leren te krijgen. 
 
7 
Het buskruijt op de Victorie 
gehaalt, zal de volgende buijrmeester 
betalen. 
 
8 
In plaatz van de affgegane 
buijrmeester uijt Ede Jan Brouwer, 
word geëligeert Gerrit Brouwer 
ende uijt Velthuijsen Henrik 
Hermszen, met toestemming 
van de gemeente. 
 
Aldus geresolveert in de 
kerke tot Ede op dato als 
boven. 
Ter ordonnantie van deselve 
Bernardus Kerkhoff 
buijrschrijver 
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Anno 1716 den 
7 september is bij sijn hoog- 
edele welgeboorne de heer graeff 
van Wassenaer, heere van 
Obdam, Kernhem et cetera wegens 
de ridderschap van Holland 
gecommitteerd in den Raad 
van Staten der Vereenigde Ne- 
derlanden et cetera, et cetera en den edelen 
Johan Otters, scholtus des ampts 
Ede, neffens buijrmeesters van Ede 
en Velthuijzen, geerffdens ende 
nabuijren, buijrsprake ge- 
houden en geresolveert als volgt: 
 
1 
Is voorgedragen, vermits de ge- 
wesene buijrrigter sijn exel- 
lentie den hoogedelen welgeboorne 
heer Jacob baron van en tot 
Wassenaer, heer van Obdam, 
Kernhem et cetera, et cetera, is overleden 
en die plaetze daer door is komen 
te vaceeren, off men niet een 
nieuwen buijrrigter behoorde 
te verkiesen en is verstaen van 
ja, en eenpariglijk is door de 
samentlijke presente geerfdens 
tot buijrrigter verkoren den 
hoogedelen welgeboorne heer, graef 
van Wassenaer, heere van 
Obdam, Kernhem et cetera, et cetera, et cetera 
en heeft sijn hoogedele op ver- 
soek van de gemeente toegestaen 
dat in val zijn hoogedele selfs 
in saken van de gemeente 
niet konde present zijn, sijn 
hoogedele welgeboorne in sijn plaetze 
geen substituijt buijrrigter 
sal stellen. So nogtans datter in 
sulken val altoos zijn welgemelte 
hoogedele bij missieve sal be- 
kentgemaakt en sijn con- 
sent in saken van belangh 
versogt worden. 
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2 
Dewijl de afgegane buijrmeester 
heeft voorgedragen, dat in junij 
1711 over het schouwen van de stra- 
ten wegens de buijrt een grote 
ongelegentheijt heeft gehad, waer 
over sekere onkosten heeft moeten 
aanwenden, off niet behoorlijk 
was daervan door de buijrschap 
kost en schadeloos wierd gehouden. 
En is zonder tegenspreken van 
ijmand geresolveert van ja. 
 
3 
Alle voorgaende resolutien, (voor 
so verre hier niet verandert worden), 
blijven gecontinueert. 
 
4 
Aangaende den 6 artikul 1711 no- 
pende brandemmers, haken, 
spuijten en leren blijft in haer 
volle kragt en vigeur. 
 
5 
In plaets van den afgaenden 
buijrmeester Willem Zuurmondt 
uijt Ede, word opnieuws wederom 
geëligeert Roetert Haalboom, en 
uijt Velthuijzen in plaetz van 
den overledenen Henrik Hermsen 
en Jan Reijersze als afgaende 
buijrmeester, worden wederom geëli- 
geert Casper Corneliszen en Klaes 
Janszen, beijde te Velthuijzen. 
 
6 
De scheuters van Ede ende Velthuij- 
sen blijven dit jaer gecontinueert. 
 
7 
Op het voorstel en versoek van 
den buijrschrijver Barnardus Kerk- 
hoff om eenig suppliment uijt 
 verte45 

                                                 
45 Latijn: “sla om”. 
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de buijrpenningen voor sijne ordinaire 
als extraordinaire diensten te 
mogen genieten, so heeft de weledele 
heer buijrrigter sulx in omvrage 
geleijd off ijmand uijt de gemeen- 
te daeromtrent iets tegen hadde. 
Soo is sulx eenparig toegestaen 
en de buurmeesters (door ordre van 
weledele heer buijrrigter als vor- 
dere geërfdens) geordonneert om 
met den eersten de voorgaende 
reekening na te sien wat sijn voor- 
saten uijt de buijrpenningen ge- 
proffijteert hebben. 
 
8 
Dat de straten ende geuten een 
ijder, voor sooverre zijn gront 
streckt, behoorlijk sal moeten 
repareeren alsmede dat de geut 
bij de weduwe Wolffzen en 
       46 in houd moet geleijd 
en een brug daerop gemaakt 
worden, waerover de schouwe 
sal gevoerd worden tegens het begin 
van november 1716. 
 
9 
Is nog eenparig geresolveerd en 
bij de geërfdens vastgestelt, datter 
van nu aff aan geen plaggen 
nog torf van de toedelen gehaald 
mag worden, maer dat het ge- 
meen sal blijven leggen en 
sulx op een boete van ses gulden 
so menig daerop bevonden word. 
En zal een ijder mogen vrij 
staen om te schutten welke 
boete bij haer geproffijteert zal 
worden en sal hier van aan- 
staende sondag kerkensprake 
geschieden. 
 
Aldus geresolveert in de ker- 
ke tot Ede op dato als boven. 
Ter ordonnantie van deselve 
Bernardus Kerkhoff 
buijrschrijver 
1716 

                                                 
46 Hier is ruimte opengehouden, waarschijnlijk om een naam in te vullen. 
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Anno 1718 den 22 september 
is bij sijn hoogedele welgeboorne de heer 
graaff van Waszenaer, heere van 
Obdam, Kernhem et cetera, et cetera als buijr- 
rigter van Ede en Velthuijzen, en 
den edelen Henrik Otters, scholtus des 
amptz Ede, neffens buijrmeesters, 
geerffdens en nabuijren, buijr- 
sprake gehouden, en geresolveert 
als volgt: 
 
1 
Alle voorgaende resolutien die 
door desen niet worden geannuleert, 
blijven gecontinueert. 
 
2 
En in specie die genomene resolu- 
tien 1693 artikul 7 welke in haer volle 
kragt en vigeur blijfft, en geresolveert 
hier terneder te stellen, welke luijd als 
volgt: 
Worden alle voorgaende resolutien 
hiermede gerenoveert, en insonder- 
heijt dewelke genomen is op het 
wegnemen, en het weeren van 
stroije daken en docken van de 
huijzen en timmeragien in het 
dorp Ede staende het zedert den 
laetsten brant van 1684 nieuw 
getimmert, daertoe de buijrmeesters 
wel expres geordonneert worden 
alle behoorlijke middelen aan te 
wenden. Zullende diegene die dier- 
gelijke daken hebben, na behoorlij- 
ke waerschouwinge deselve moeten 
affbreeken, off docken daeruijt doen 
en off deselve daervan in gebreken 
bleven, sullen deselve voor een boete 
betalen de summa van 25 gulden 
en evenwel nog gehouden sijn 
 verte 
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te doen als voorgemelt. Tot welke 
executie den scholtus van Ede 
versogt word aan de buijrmeesters 
de sterke hand te bieden. 
 
3 
De buijrmeesters in der tijd worden 
geordonneert om occulaire inspec- 
tie te nemen, wegens de vergravin- 
ge van de weg op de Buijrsteege. 
 
4 
In plaetz van den affgaende 
buijrmeester Gerrit Brouwer uijt Ede 
is wederom nieuws geeligeert Aert 
Brouwer, en uijt Velthuijzen 
in plaetz van den affgaenden 
buijrmeester Claas Janszen is we- 
derom opnieuw geëligeert Rijk 
Aalberszen. 
 
5 
De scheuters van Ede ende 
Velthuijzen blijven gecontinueert. 
 
Aldus geresolveert in de kerke  
tot Ede op dato als boven. 
Ter ordonnantie van deselve getekent, 
Bernardus Kerkhoff 
buijrschrijver 
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Anno 1721 den 5 maij 
is bij zijn hoogedele wel- 
gebooren de heer graaff 
van Waszenaer, heer  
an Obdam, Kernhem, 
et cetera, et cetera, et cetera als heer 
buijrrigter van Ede, 
en den edelen Henrik Ot- 
ters, scholtis des ampts 
Ede, neffens buijrmeesters, 
geërffdens en nabuijren, 
buijrsprake gehouden, 
en geresolveert als volgt: 
 
1 
Alle resolutien voorgaende geno- 
men, (voor zoverre hier niet 
verandert worden), blijven in 
haer volle kragt en vigeur. 
 
2 
In plaets van den affgaenden 
buijrmeester Roetert Haelboom uijt 
Ede, is wederom nieuws geëligeert 
Arend van der Hart, en uijt Velt- 
huijzen, in plaets van den aff- 
gaenden buijrmeester Casper Corne- 
liszen, is wederom opnieuw geeli- 
geert Reijer Gerritzen. 
 
3 
De scheuters van Ede en Velt- 
huijzen blijven gecontinueert. 
 
4 
Jan Gijsberszen Kers geschutt 
zijnde zijn eigen peert en dat van 
Henrik van den Bos in de weide 
van Gerrit van de Horst is geresol- 
veert, hem te laten afvragen off 
hij binnen 24 uren wil komen 
en maken affdragt bij den scheuter 
off dat hij daervoor zal geexcuteert 
worden. 
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5 
Willem Zuurmond, Jan Nico- 
laes Otters, Gerrit Brouwer, 
Steven van der Hart, Jan 
Brouwer en Roetert Hael- 
boom neffens de scholtis en 
buijrmeesters worden gecom- 
mitteerd om binnen de tijd 
van 8 dagen te maken een 
opstell om de nodige penningen 
door tekenen van de ingese- 
tenen tot een brandspuijt 
en daertoe gehorende materi- 
alen te zien bekomen. 
 
6 
Belangende de toedeelen, zullen 
nog 2 jaren blijven leggen 
zonder torff daerop te slaen off 
vercofft te worden, edog zal den 
scheuter Frank een hoekjen velt 
daerin door de buijrmeester aenge- 
wesen worden om daerop voor 
zijn eigen provisie turff te 
slaen. 
 
7 
Het gescheide van het velt 
tuszen die van Ede en Wekrum 
zal met wederzijts buurmeesters 
nagesien ende oude scheijts- 
palen vernieuwt worden, en 
zijn bij de buurmeesters gecommit- 
teerd Peter Roeters, Derk Brou- 
wer, Gerrit Brandzen, Jan 
Arijzen van Kreel en Maes 
Everszen. 
 
8 
Is nog eenparig bij de geerff- 
dens geresolveert, dat het scheu- 
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ters huijsjen op den Velthuij- 
zer brink staende, publijcq 
zal vercofft en die coopspenningen 
tot een brandspuijt neffens 
de daertoe gehorende materialen 
geëmplojeert worden. 
 
Aldus geresolveert in de 
kerke tot Ede op den 
5 maij 1721. 
Ter ordonnantie van dezelve getekent, 
Bernardus Kerkhoff 
buijrschrijver 
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Anno 1726 den 31 
october is bij zijn hoog- 
edele welgeboorene de heer 
graeve van Wassenaer, 
heer van Obdam, Kern- 
hem et cetera, et cetera, et cetera als heer buur- 
rigter van Ede en Velt- 
huijsen, en den edelen Henrik 
Otters, scholtis des amptz 
Ede, neffens buurmeesteren, 
geërffdens en naburen, 
ordinaire buursprake 
gehouden, en geresolveert 
als volgt: 
 
1 
Alle resolutien voorgaende 
genomen, (voor zoo verre hier 
niet verandert worden), blijven 
in haer volle kragt en vigeur. 
 
2 
In plaets van den affgaenden 
buurmeester Aart Brouwer uijt 
Ede, is wederom nieuws geeli- 
geert Brant van Raaij, en uijt 
Velthuijsen in plaetse van 
den affgaenden buurmeester Rijk 
Aalberszen, is wederom op 
nieuw geëligeert Reijer Hen- 
driksen. 
 
3 
De scheuters van Ede ende 
Velthuijsen blijven gecon- 
tinueert, mits ijder voor de 
helfte het ordinaire trac- 
tement sullen proffijteeren. 
 
4 
De resolutie 1718 artikul 2 
genomen, omtrent het dokken 
en dekken van huijzen in het dorp, 
is geresolveert, dat publijcatie 
zal geschieden dat die geene 
zoo gedokt als gedekt hebben, 
binnen de tijd van ses maenden 
te reekenen van nu aan tot 
den 1sten maij 1727, zullen hebben 
te removeeren, off dat de gebree- 
kigen voor de boete zullen geëx- 
cuteert, en haer dak en dokken 
met de sterke hand geremoveert 
worden. 
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5 
Is geresolveert, dat van nu 
voortaen in de maend van 
september alle twee jaren 
ordinaire buursprake zal 
gehouden worden, en daervan 
eenigen tijd te voren aan den 
rentmeester van de heer buurrig- 
ter te verwittigen, om aan 
zijn exellentie kennis te geven. 
 
6 
Verder geresolveert dat in het toe- 
komende niemant met 
schapen in de Chivitz mheen 
mag hoeden off drijven, op 
de boete in het buurboek 
daer toe staende. 
 
7 
Is vastgestelt, datter wederom 
een nieuwe heul aan den 
Boshogen met een schuijf 
sal geleijd worden. 
 
8 
Belangende de straet bij 
Jan Derksen, rameester, is gere- 
solveert dat het dorp de 
steenen zullen rooijen ende 
die van Velthuijsen haelen. 
 
9 
Jacob, klepperman, is toe- 
gestaen op het Edische velt 
4 à 6 voeren slag torff te 
slaen, waervoor hij belooft 
voor de gemeente voor nie 
te roepen. 
 
Aldus geresolveert in de 
kerke van Ede den 31 
october 1726. 
Ter ordonnantie van deselve 
getekent, 
Bernardus Kerkhoff 
buijrschrijver 
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Anno 1729 den 11 october 
iszer bij zijn hoogedele wel- 
geboren, de heer grave 
van Waszenaar, heer 
van Obdam, Kernhem et cetera, et cetera, et cetera 
als heer buijrrigter van 
Eede en Velthuijzen, en den 
edelen Henrik Otters scholtis 
des amptz Eede, als meede 
ter presentie van den eerwaarden 
heer Wilhelmus Irhoven, 
phil. doctor en predicant 
te Eede, neffens buijrmeesteren, 
geerffdens en nabuijren, 
ordinaire buursprake 
gehouden, en geresolveert 
als volgt: 
 
1 
Alle voorgaande rezolutien 
in dezen niet verandert, blijven 
gecontinueert. 
 
2 
In plaatz van den afgaanden 
buurmeester uijt Eede, Arend van 
der Hart, (die zijn reekening op 
heeden gedaan heeft en voor 
zijn goede administratie bedankt 
word), is wederom opnieuw geë- 
ligeert Gerrit Brouwer, ende in 
plaatz van Reijer Gerritzen 
uijt Velthuijzen, Maas Everzen. 
 
3 
De scheuters blijven nog een 
jaar gecontinueert. 
 
4 
De resolutie 1726 artikul 4 
blijfft zoo verre in wezen, dat 
de buurmeesteren in het toecomende 
zoo veel mogelijk zorgedragen 
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dat het dokken en dekken 
met stroo, in dezen dorpe 
geweert mag worden. 
 
5 
De genomene resolutie 1726 
artikul 8 om een straat te 
leggen bij Jan Derkzen Heij- 
enoorth, blijft in wezen, met 
bijvoeging dat zulx ten eersten 
werkstellig zal gemaakt worden. 
 
6 
Op de klagten van den scheu- 
ter dat veele vreemde beesten 
in het Eedische velt hoejen, en 
geschut wordende, geen schott 
betalen, zoo is geresolveert 
dat van nu af aan vreemde 
beesten die bestaadet worden, 
gevonden zullen worden in 
voorschreven velt te weijen off hoejen, 
van ijder beest tot schott zullen 
betalen 30 stuijver. 
 
7 
Die van het Eederveen voorge- 
dragen hebbende op deze 
buursprake off dezelve niet een 
gedeelte van de toedeelen mogte 
toegeleijd worden, zoo is eenpa- 
rig van de gemeente verstaan 
en geaccordeert dat die van het Eeder- 
veen een geregte sesde portie 
daarvan zullen proffijteeren 
en dat dezelve met de buurmeesteren 
van Eede en Velthuijzen, neffens 
de scholtis Otters, zullen accor- 
deeren, waar en hoeverre haer 
bepalinge zal strecken, met bij- 
voeging van niet te baggeren 
off affgraven, teneijnde de weg niet 
benadeelt mag worden. 
 
Aldus geresolveert in de kerke 
van Eede den 11 october 1729. 
Ter ordonnantie van dezelve, 
getekent 
Bernardus Kerkhoff 
buurschrijver 
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Anno 1731 den ..47 october 
iszer bij zijn hoogedele 
welgeborene, de heer grave van 
Waszenaar, heer van Ob- 
dam, Kernhem et cetera, et cetera, et cetera, als 
heer buurrigter van Eede 
en Velthuijzen ende edelen 
Henrik Otters, scholtis des 
ampts Eede, neffens buur- 
meesteren en geërffdens, ordinaire 
buursprake in de kerke 
tot Eede gehouden en ge- 
resolveert als volgt: 
 
1 
Alle voorgaende resolutien 
in desen niet verandert, blijven 
gecontinueert. 
 
2 
In plaatz van de affgaende 
buurmeester Brant van Raaij uijt 
Eede word opnieuw geëligeert 
Cornelis Timmer en in plaats 
van Reijer Hendriksen uijt 
Velthuijzen Wouter Jochemszen. 
 
3 
De scheuters van Eede en 
Velthuijzen worden nog voor 
een jaar gecontinueert. 
 
4 
Is eenparig geresolveert, datter 
10 haaken en zeijle en 2 
leeren tot weering van brant 
zullen gemaakt worden. 
 
5 
Is verder geresolveert, datter een 
commissie zal gemaakt worden 
nopens het different van de toedeelen 
tuszen die van Eede en Velthuij- 

                                                 
47 Dag niet ingevuld. 
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sen 1729 artikul 7 geresolveert. 
 
6 
Op het voorstell van de heer 
buurrigter om een hoekje en strook 
velt terzijden Reijer Gerrits 
aan te graven, is op gemelte 
buursprake volkomen toe- 
gestaan. 
 
Aldus deze resolutie 
geresolveert in de kerke 
te Eede den ..october 1731. 
 
Ter ordonnantie van dezelve 
getekent, 
B. Kerkhoff, buurschrijver. 
 
Ter occasie, dat de buurte 
en gemeentens eenparig heb- 
ben toegestaan het voorstell 
van de heer buurrigter vol- 
gens den 6 artikul boven gemen- 
tioneert, geeft gemelde heer 
buurrigter ten voordeel van 
de gemeente twintig gulden. 
 
Ter ordonnantie van de 
heer graaff getekent. 
Actum als boven. 
B. Kerkhoff. 
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Anno 1732 den 20 septem- 
ber, sijn de geerffdens van 
Eede en Velthuijzen na voor- 
gaande bodinge op versoek 
van den hoog geboren heere 
grave van Waszenaar, vrij- 
heer van Wassenaar, heere 
van Obdam, Kernhem, et cetera, et cetera, et cetera, 
buurrigter althans op den 
huijze Kernhem zijnde, 
ende sig absenteerende, ter 
oorsaake der ijets wegens 
sijn hooggeborene zoude voortge- 
bragt worden, extraordinairis 
vergadert geweest, ten over- 
staan van de tijdelijke 
buurmeesteren van Eede en 
Velthuijzen. 
 
Is door de buurmeesteren 
voorgebragt, dat den heere 
grave van Wassenaar, vrijheer 
van Wassenaar, heere van 
Obdam, Kernhem et cetera, et cetera, et cetera, gaerne 
een allee wilde poten, regt 
uijt den huijze Kernhem 
dwars over Stompecamp, 
mitz de waardije van die gront 
betalende. 
Welker versoek door de præ- 
sente geërffdens eenparig 
is geaccordeert en zijn de 
tijdelijke buurmeesters van Eede 
en Velthuizen versogt en 
gecommitteert om met den 
heere 48 grave daar 
over te spreeken en te ac- 
cordeeren, wat sijn hooggeborene 
daarvoor zal geven ende 
ten naaste buursprake 
daarvan te rapporteeren. 
 
Aldus geresolveert op dato 
als boven. 
B. Kerkhoff, buurschrijver 

                                                 
48 Hier doorgehaald: “buurrigter”. 
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Anno 1732 den 10 november 
iszer bij zijn hooggeborene, den heere 
grave van Waszenaar, vrijheer van 
Wassenaar, Obdam, Kernhem 
et cetera, et cetera, et cetera, als buurrigter van 
Eede en Velthuijzen, ordi- 
naire buursprake gehouden 
en geresolveert als volgt: 
 
1 
Hebben de buurmeesters 
gerapporteert, dat ingevolge 
commissie van de geërffdens 
op de extraordinaire buur- 
sprake van den 20 september 
1732 gehouden, met den 
hooggeboren heere grave 
van Wassenaar hadden 
gesprooken over de te 
potene allee dwars over 
Stompekamp van het lant, 
gebruijkt wordende 
door Reijer Gerritzen, regt 
tegen over den huijze Kern- 
hem tot aan de Wiltgraaf 
off de Lodel, hoeveel sijn 
hooggeboren voor die gront 
soude geven, dat zij buur- 
meesters hadden geoordeelt 
als den heere grave van 
Wassenaar daarvoor een 
vijffentwintig off dartig 
gulden gaff, sulx genoeg was, 
maar dat zijn hooggeboren 
hadde gezegt dat zulks 
te weinig was en dat daar- 
voor ten behoeve van de 
buurte sestig gulden 
wilde geven, waarvoor de 
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samentlijke geërffdens 
den heere grave van Was- 
senaar hebben bedankt 
en zijn die sestig guldens 
in præsentie van de geërffdens 
aan de buurmeesters getelt. 
 
2 
Vorders worden alle voor- 
gaande resolutien gein- 
hereert, en in staat ge- 
houden bij zoo verre in 
dezen niet en worden 
verandert. 
 
3 
Wijders is geresolveert, dat 
de buurmeesters zullen 
naesien off er, sonder ijmant 
te benaedeelen, op de 
Buursteeg kan gebaggert 
worden en inval het 
zelve kan geschieden, wor- 
den dezelve geauthoriseert 
sulx te laten doen, en dien 
turff ten voordeele van de 
buurte te vercopen. 
 
4 
Nog is geresolveert, dat de 
buurmeesters de toedeelen 
zullen nasien off daar ee- 
nige parceelen om turff 
te slaan kunnen gemaakt 
worden, en inval bevinden 
dat zulx kan geschieden, 
worden deselve insgelijx 
geauthoriseert dat te doen 
en deselve te vercopen 
off te verpagten. 
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5 
En worden de scheuters 
voor een jaar geconti- 
nueert. 
 
6 
Eijndelijk is geresolveert, 
dat de scheuters van de 
beesten, die deselve van 
buijten buijrtze komen 
te schutten, in plaatze van 
dat deselve van een troep 
beesten hebben gehad ses 
stuijver, nu in vervolg 
van ijder beest zullen 
hebben twee stuijver. 
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Anno 1738 den 6 oc- 
tober isser ter presentie 
van zijn hoogwelgebo- 
ren, den heer graaff van 
Wassenaar et cetera, et cetera, et cetera, heer van 
Obdam, Kernhem, als 
heer buurrigter, nef- 
fens tijdelijke buur- 
meesters en presente geerff- 
dens van Eede en Velt- 
huizen, ordinaire buur- 
sprake gehouden, en 
geresolveert als volgt: 
 
1 
Alle voorgaende reso- 
lutien, voor zoo verre 
in dezen niet verandert 
wordende, blijven gecon- 
tinueert. 
 
2 
In plaatze van de af- 
gaande buurmeesteren Ger- 
rit Brouwer en Cor- 
nelis Timmer uijt Eede 
worden voor een jaar 
opnieuw geeligeert An- 
thonij Timmer en Otto 
van de Vijzel, en in plaat- 
ze van de afgaande buur- 
meesteren uijt Velthuijzen 
Maas Everzen en Wouter 
Jochemzen, worden meede 
opnieuw verkoren Maes 
Janzen Sonnenbergh 
en Rijk Aalberzen. 
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3 
De scheuters worden 
nog voor een jaar ge- 
continueert. 
 
4 
Het Kreelze sand zal 
van nu voortaen gemeen 
blijven met hoeden van 
schapen en beesten als 
ook het afplaggen, mitz 
dat de schaapsboeren 
gehouden zullen zijn op 
de minste requisitie 
van de buurmeesteren de 
inkomende gaten we- 
derom met haar karren 
en paarden te helpen 
strooijen. 
 
5 
Op verzoek van zijn hoog- 
welgeboren buurrigter 
is geresolveert, dat in het 
toekomende niemant 
zal mogen vaaren off 
rjden door de allees van 
zijn exellentie buijten de 
gemeene wegen, op de 
boete van een daalder 
en zullen de scheuters 
expres gehouden zijn 
daarop wel scherpelijk 
te paszen. 
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6 
Affgaande buurmeesters vol- 
gens commissie bij de 
laatste buursprake aan 
haar opgedragen, doen rap- 
port, zeggende dat ten op- 
sigte van het uijtbaggeren 
der Buursteeg hetzelve 
tot nog toe ondoenlijk is. 
Wordende dezelve voor haar 
genomene moeijten be- 
dankt en worden de nieu- 
we aangestelde buurmeesteren 
gecommitteerd om, zoo 
ras de Buursteege buij- 
ten pagt is, in diezelve 
Buursteeg te laten bag- 
geren en den turff te ver- 
copen. 
 
7 
Nog gehoord het rapport 
ingebragt van voorgemelte 
buurmeesteren omtrent het 
vercopen van turff op de 
toedeelen, hetwelke door 
haar is verrigt. Waarop 
geresolveert is om in het 
toekomende daarin te 
continueeren. 
 
8 
Is vorder geresolveert dat 
in conformiteijt van zekere 
vorige resolutie, genomen 
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in den jaere 1709 in het toe- 
komende geen schapen 
in den Eederengh zullen 
mogen komen van den eer- 
sten april af aan tot dat 
de laatste boekweijt van 
het land is, op de boete 
van ses gulden telkens 
te verbeuren, waarvan de 
helfte voor de buurte zal 
zijn en de andere helfte 
voor den scheuter. En zul- 
lende tijdelijke buurmeesteren 
neffens den scheuter dezel- 
ve mogen schutten en 
in het schutthok mogen 
brengen ter tijd toe dat 
de boete daarvan betaald 
is, en die ’s nagts geschutt 
worden, zullen een dub- 
belde boete verbeuren. 
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9 
Eijndelijk worden de buur- 
meesteren geauthoriseert 
om met eenige persoonen, 
welke verzogt hebben ee- 
nige hoekjens van de gemeen- 
te te kopen, met dezelve 
daarover te contracteeren 
in bijwezen van de naast 
aangeleegene geerffdens, 
voor zoo verre het niet en 
strekt tot præjuditie van 
de gemeente. 
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Anno 1747 den 26 januarij 
isser ter presentie van de 
geerffdens van Eede en Velt- 
huijzen in de kerke van Ede 
buursprake gehouden ende 
geresolveert als volgt: 
 
1 
Alle voorgaande resolutien 
in dezen niet verandert, zul- 
len blijven gecontinueert. 
 
2 
Door het overlijden van den 
hoogwelgeborene heere 
grave van Wassenaar, heere 
van Opdam en Kernhem 
et cetera, et cetera, et cetera, is wederom met eenpa- 
righeijd van stemmen door 
de præsente geerffdens tot 
buurrigter verkooren den 
hoogedele welgeboorne heer 
Unico Willem grave van Was- 
senaar, heer van Wassenaar, 
Opdam, Twikkelo en Kernhem,etc. etc., 
minister plenipotentiaris van 
haar hoogmogende, de heeren 
Staten Generaal der Vereenigde 
Nederlanden op het congres 
te Breda, mitsgaders com- 
mandeur van de Duijtse Ordre, 
op die zelve voet en voorregten 
als zijn hoogwelgeboorne 
predicesseur van ouds gehad 
heeft. 
 
3 
In plaatze van de affgaande 
buurmeester Anthonij Timmer 
en door doode van Otto van 
de Vijzel worden wederom 
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opnieuw voor dezen lopen- 
den jaare geeeligeert Dirk 
van der Hart en Dirk Brou- 
wer voor een jaar en in plaat- 
ze van de afgaande buurmee- 
sters van Velthuijzen Maas 
Janssen Sonnenberg en Rijk 
Aalbertzen worden wederom 
voor een jaar geeeligeert Gijs- 
bert Maaszen en Cornelis 
Janssen. 
 
4 
Tot het afhoren van den afgaan- 
den buurmeester Anthonij 
Timmer zijn reekeninge, wor- 
den gecommitteerd Gerrit van 
Eede en Brandus van Raaij 
ende uijt Velthuizen Gijsbert 
Janzen en Willem Janzen 
om nevens de buurmeesters 
en presente geerffdens zijn 
reekeninge na te zien en 
dezelve dugtig bevindende, 
te sluijten.49 
 
5 
De scheuter Jan Harmzen 
van Galen word voor een jaar 
gecontinueert en tot nieuwe 
scheuter in Velthuijzen word 
geeligeert Robbert Henrixen, 
mits ijder de helfte zullen 
proffijteeren van het jaarlijxe 
tractement ad vijff gulden. 
 
6 
De schoutt en buurmeesters 
worden geauthoriseert om 
eens nauwe de schoorsteenen 
te visiteeren en die qualijk 
bevonden worden na exigentie 
te straffen op de boete van 
drie gulden telkens te verbeuren. 

                                                 
49 Hierna enkele regels onleesbaar doorgehaald. 
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7 
De presente buurmeesters 
worden geauthoriseert tot 
het laten maken van een 
nieuwe leere slang tot de 
brandspuijt. 
 
8 
Eijndelijk worden de buur- 
meesters geauthoriseert om met 
eenige perzonen, welke ver- 
sogt hebben eenige hoekjens 
van de gemeente te kopen 
met dezelve te contracteeren 
in bijweezen van de naast 
aangelegene geërffdens voor 
zoo verre hetzelve niet en 
strekt tot prejuditie van 
de gemeente. 
 
Aldus geresolveert in de 
kerke van Eede den 26 
januarij 1747. 
Ter ordonnantie van 
geerffens voorschreven, getekent 
Bernardus Kerkhoff,  
scriba. 
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Anno 1750 den 7den april 
iszer extraordinaire buur- 
sprake gehouden en geresol- 
veert als volgt: 
 
Artikul 1 
Voorgedragen zijnde, dat de 
buurmeesteren van Eede 
en Velthuijzen op den 26 
martij 1750 bekomen hebben 
een insinuatie van Cor- 
nelis Jochemzen en Aart 
Buijtenhuijs zig quali- 
ficeerende als geauthori- 
seerdens van de ge- 
erffdens van Maenen 
en voorwendende dat de 
geerffdens van Eede en 
Velthuijzen haar met ge- 
extendeerde driften50 als an- 
ders komen te benadeelen 
en dat zij vervolgens ver- 
wagten, dat de scheijdinge 
tuschen de respectieve 
buurtens met kenteeke- 
nen afgebaakt worden, 
zoo en in dier voegen als 
breeder bij voorschrevene acte 
blijkt, dewelke hier ver- 
volgens word geinsereert. 
 
Memorie voor den 
edelen D. Suurmond, 
scholtis des ampts 
Eede. 
 
Om ter instantie van  

                                                 
50 Hier: drijven, weiden van vee. 
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Cornelis Jochemzen en Aart 
Buijtenhuijs als hiertoe 
door de geerffdens van Ma- 
nen, bij formeele resolu- 
tien in dato den 2 martij 
1750 speciaal geauthori- 
seert, zig te vervoegen bij 
de perzonen van Derk van 
der Hart en Derk Brouwer 
en aan dezelve in haere res- 
pectieve qualiteijten als 
buurmeesteren van Eede 
nietmin minnelijk dan 
gerigtelijk te insinueeren 
en voor te dragen hoe dat 
het een kennelijke zaak is, 
dat die van Eede, Velthuijzen 
en Maenen hebben eene 
gemeene markt51, waar toe 
zij alle evennae beregtigd 
zijn. Dat of schoon de na- 
tuur der zaake over zulks 
wel vereijst hadde, dat een 
ijder buurschap daar van een 
eguaal en evenreedig 
gebruijk hadde komen te 
maken, het nogtans gebeurt 
is dat die van Eede ende 
Velthuijzen zig het zedert ee- 
nigen tijd niet ontzien heb- 
ben om die gemeen markt 
door geextendeerde driften 
als anders tot merkelijke 
prejuditie en nadeel van 
de geerffdens van Maenen 
te misbruijken. 
 
Sijnde self, zoo het schijnt, 
met dat oogmerk die scheij- 
dinge, zoo daar tuschen 
beijde waeren gesteld, bij 
ontijden geremoveert en 
ontruijmt geworden. 

                                                 
51 Hier: “mark” (gebied, grondgebruik). 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 3, 1675-1752. 

 118

En vermits er egter niets ree- 
delijker is als dat die drie buur- 
schappen, die even nae tot 
die gemeene markt beregtigd 
zijn, ook evenveel en op eenen 
gelijken voet daarvan komen 
te proffijteeren zonder dat den 
eenen op het aandeel van den 
anderen komen te empiëtee- 
ren, en dat zulks niet ge- 
voeglijk zonder eene behoor- 
lijke separatie zou konnen 
geschieden. Soo doen zij insi- 
nuanten, (die niet genegen 
zijn) in die voor haar prin- 
cipalen soo nadeelige ge- 
meenschap langer te blijven 
continueeren, u geinsinu- 
eerdens qualitate qua bij deezen wel 
ernstig sommeeren en af- 
vragen, off gij sins en wil- 
lens zijt om met haar ende 
die van Velthuijzen (aan 
wien zij ten voorschrevene eijnde 
meede eene gerigtelijke af- 
vraginge te hebben laten 
doen), eene scheijdinge van 
die gemeene markt te maken 
en dezelve in drie egaele por- 
tien te leggen, met palen 
off andere kentekenen ende 
lemijt scheijdinge af te ba- 
ken en aan een ijder buur- 
schap het zijne toe te deelen. 
Voorts daar over een behoor- 
lijk instrument off con- 
tract op te rigten en verder 
alles te doen en laten ge- 
schieden hetgeene tot een 
wettige verdeelinge en toe- 
eijgening van een ijder 
zijn geregte darde part 
nae landregten van Veluwen 
sal bevonden worden te 
behooren, waarop de in- 
sinuanten naa voor af- 
gegaene buurspraake 
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binnen de tijd van 14 daegen 
uijterlijk een positiff en 
cathagoricq antwoord van 
jae offte neen zullen af- 
wagten. Zullende bij ontsten- 
tenisze vandien off in cas 
van een delatoir52, twijffel- 
agtig, dubbelzinnig off in 
het geheel geen antwoord, 
genoodzaakt zijn van zig 
aan den Hove Provinciaal 
van Gelderland te addreszeeren 
en zig zodanig te gedragen 
als in conformité van den 
1sten artikul van het 32 capittel 
van het lantregt van Veluwen 
zullen oordeelen en vermee- 
nen te behooren. 
Protesteerende in cas van 
onwilligheijd off oponthoud 
van kosten hierdoor bereets 
geleeden en onvermoedelijk 
nog verder te lijden, alles met 
versoek van insinuatie ende 
relaas voor gebeuren pro ut 
juris moris ac. stili53. 
 
Compareert Steven van Raaij, 
onderscholtis, als daar 
toe van mij geauthori- 
seerd zijnde en relateerde 
deze acte voor hoofs aan 
Derk van der Hart ende 
Derk Brouwer, geinsinu- 
eerd te hebben, die hier 
van verzogten copia. Ac- 
tum et relatum54 den 26 
maart 1750. 
Was getekent 
G.D. Suurmond, 
scholtis tot Eede. 

                                                 
52 Delatoir (bvn) komt niet voor in het WNT, maar kan gevormd zijn van het ww 
delateeren. Dat betekent: verdachtmaken; aanbrengen; verklikken. Delatoir zou in deze 
kontekst verdacht kunnen betekenen. 

53 Latijn: “zoals in het recht gebruikelijk is en krachtens de ondertekening (van dit stuk)”. 
54 Latijn: “verhandeld en opgetekend”. 
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2 
Waarop geresolveerd is tot 
conservatie van het regt der 
respectieve buurten en om 
voor te komen alle vervan- 
gingen met approbatien 
en consent van de hoog- 
gebooren graaff van Wasse- 
naar in qualiteijd als 
buurrigter aan dezelve 
een contra-insinuatie te 
doen, dewelke van woord tot 
woord luijd als volgd: 
 
Copia 
Memorie voor den edelen 
G.D. Zuurmond, scholtus 
des ampts Eede. 
 
Om ter instantie van Gerrit 
Gijsberszen van Eede, Hendrik 
Haalboom, Gijsbert Maaszen 
en Cornelis Janzen. 
 
Als daartoe ingevolge reso- 
lutie van de geerffdens van 
Eede en Velthuijzen met ap- 
probatie van den hooggebooren 
heer grave van Wassenaar, 
heere van Kernhem et cetera, in 
qualiteijd als buurrigter 
geauthoriseerd zijnde, zig 
te vervoegen bij de perzonen 
van Cornelis Jochemzen ende 
Aart Buijtenhuijs, zigh 
qualificeerende als geau- 
thoriseerend van de geerff- 
dens van Maenen en aan 
dezelve voor te houden, 
dat zij met veel bevreemding 
uijt een gerigtelijke insinu- 
atie aan haar op den 28 
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maart 1750 gedaan, gezien 
hebben dat de geerffdens van 
Maenen sustineeren dat de 
geerffdens van Eede en Velthuij- 
zen haar zoo met geextendeer- 
de driften als anders zouden 
komen te benadeelen ende 
te præjudiceeren, dat zij in- 
sinuanten in haar voorschreven 
qualiteijten daartegens op het 
cierlijkste protesteeren 
en vermeenen daaromtrent 
te werk gegaan te hebben 
en nog te werk te gaan in- 
gevolge haar oude regten 
gebruijken en bepalingen 
ende zulks klaar te stellen 
komen bewijzen ende aan 
de geërffdens van Maenen 
te zullen komen aantoonen 
met valabele bewijzen. Edog 
dewijl zig daaronder bevinden 
transporten van de Sijsselt 
en andere oude chartres en 
papieren het huijs te Kernhem, 
particulieren toebehorende, 
ende zij vervolgens verpligt 
zijn om zig dienaangaende 
aan gemelte heere grave 
van Wassenaar, zoo in quali- 
teijdt als buurrigter van 
Eede en Velthuijzen als heere 
van Kernhem, te addresseeren. 
 
Dat zij uijt dien hoofde ver- 
wagten van de bescheijdent- 
heijd van de geerffdens van 
Maenen dat aan haar eer 
een venable55 tijd word gege- 
ven ende toegestaan om 
voorschrevene chartres ende pa- 
pieren te examineeren  

                                                 
55 Dit woord wordt niet in de woordenboeken gevonden. Wanneer het beschouwd wordt 

als een verkorting van convenabel, kan het in deze kontekst “gelegen komend; op het 
juiste oogenblik komend; bruikbaar” betekenen (WNT). 
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en alsdan ook gereed ende 
gewillig zijn om daarover 
met de gequalificeerdens 
van Maenen in conferentie 
te treeden ende scheijdinge 
tuszen de respectieve buur- 
ten, soo in dier voegen als 
die van ouds geweest zijn, 
te demonstreeren en de 
vervolgens die niet klaar 
zijnde, af te palen en ver- 
der daaromtrent alles te 
doen, hetgeene men naa 
landregten van Veluwen 
sal oordeelen te behoren. 
 
Waarop de insinuanten qualitate qua 
verwagten een positiff ant- 
woord van jaa ofte neen. 
Sullende bij ontstentenisze 
van dien ofte een onbillig 
en dubbelzinnig antwoord 
sig, hoe ongaarne, tot con- 
servatie van haar oude 
regten genoodzaakt zijn 
om zodane middelen regtens 
te gebruijken als men nae 
bevind van zaken zal ver- 
meinen en oordeelen te 
behoren. 
 
Alles met protext56 van cos- 
ten ende schade al be- 
reijts geleeden en gehad 
ende nog verder te hebben 
en te lijden, met verzoek 
van insinuatie ende re- 
laas pro ut moris juris ac. stili.57 
Lager stond: 
Compareert Steven van Raaij, 

                                                 
56 “protest”. 
57 Zie noot op p.119. 
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onderscholtis, als daar toe 
van mij geauthoriseert zijn- 
de, en relateerde deze acte 
voorhoofs aan Aart Buij- 
tenhuijs en bij absentie 
van Cornelis Jochemzen aen 
desselfs dogters geinsinu- 
eert te hebben die hiervan 
verzogten copia. Actum et 
relatum58 den 17 april 1750. 
Was getekent 
G.D. Suurmondt, 
scholtis tot Eede. 
 
Concordantiam testor59 
G.D. Suurmondt, 
scholtis tot Eede. 
 
3 
Wijders is geresolveert Gerrit 
Gijsberzen van Eede, Hendrik 
Haalboom, Gijsbert Maaszen 
en Cornelis Janzen te autho- 
riseeren om met de gequa- 
lificeerde van Maenen in 
conferentie te treeden en zoo 
mogelijk deeze saak in der 
minne te assossieeren en 
vorder te doen hetgeene de 
zelve zullen oordeelen te 
behoren. 
 
4 
En is vervolgens geresolveert 
om den heer buurrigter te- 
gelijk te verzoeken om zoo- 
draa zijn hoogwelgeboorne con- 
finieert, met den eersten 
ordinaire buursprake te houden 
of te laten houden en daar op 
de ordinaire saken af te doen. 
Ter ordonnantie van dezelve 
Bernardus Kerkhoff, 
buurschrijver. 

                                                 
58 Zie noot op p. 119. 
59 Latijn: “ik ben getuige van of ik bevestig deze overeenkomst”. 
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Anno 1750 den 16 junij 
isser ter presentie van den 
hooggeboren heer grave 
van Wassenaar, baender- 
heer van en tot Wasse- 
naar, et cetera, et cetera, et cetera, Obdam, Twik- 
keloo ende Kernhem 
als buurrigter van 
Eede en Velthuijzen 
neffens de tijdelijke buur- 
meesteren en geerffdens 
wegens Eede en Velt- 
huijzen, ordinaire buur- 
sprake gehouden en ge- 
resolveert als volgt: 
 
1 
Gerrit Gijsbertzen van Eede, 
Hendrik Haalboom, Gijsbert 
Maassen, Cornelis Janzen heb- 
ben gerapporteerd dat zij in- 
gevolge ende tot voldoeninge 
van de commissie op de 
laatste extraordinaire buursprake 
op haar gedecerneert in confe- 
rentie zijn geweest met de 
gecommitteerdens van de buurschap 
Maenen, en de limiten tuszen 
voorschrevene buurschap en die van 
Velthuijzen hebben nagegaan 
en die limiten hadden ge- 
separeert, getekent en afgebaakt, 
soo als zij vermeenen 
die van ouds geweest te zijn. 
Alles breeder te sien uijt het 
relaas van de onderscholtis 
Steven van Raaij, luijden als volgt: 
 
Dat de geerffdens van Maenen 
voorschrevene separatie hadden ge- 
approbeert, zooals consteert 
artikul het extract van haar re- 
solutieboek, luijdende als 
volgt: 
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Dat zij gecommitteerdens 
verzogten de approbatie van 
gemelte heer buurrigter ende 
geerffdens, waarover gedelibe- 
reert zijnde, is sulks met 
eenparigheijd van stemmen 
geapprobeert ende en zijn voorts 
gecommitteerden voor haar genomene 
moeijten bedankt en verder 
geauthoriseert om van voorschrevene 
separatie en bepalinge een 
instrument in forme op te 
stellen, en met en neffens 
de gecommitteerdens van Maenen te tee- 
kenen. 
 
2 
Is in plaats van de afgaende 
buurmeester D. v.d. Hart uijt Eede 
tot buurmeester geëligeert Henrik 
Haalboom en wegens Velthuijzen 
in plaats van Gijsbert Mazen 
Willem Aartzen. 
 
3 
De scheuter ....…..60  
wegens Eede werd gecontinueert 
en wegens Velthuijzen word op 
nieuw aangesteld Hendrik Ma- 
zen en worden dezelve wel 
serieus gelast en verboden om 
met niemand, wie hij ook zij, 
te accordeeren buijten kennisze 
van de buurmeesteren op sodane 
poenaliteijt als gemelte buur- 
meesteren na bevind van zaken 
zullen oordeelen te behoren. 
 
4 
Tot het afhoren en sluijten 
van de reekeninge van de af- 
gaande buurmeester D. v.d. Hart 
worden met en neffens de 
buurmeesters gecommitteerd 
uijt Eede de heer scholtis 
G.D. Suermond en Gerrit Gijs- 
berzen van Eede en uijt Velthuijzen 
Gijsbert Janzen en Hendrik 
Cornelissen. 

                                                 
60 Naam is niet ingevuld. 
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5 
Wegens de hooge jaeren  
van onzen buurschrijver 
Bernardus Kerkhoff, werd 
desselfs soon Jan Willem 
Kerkhoff in desselfs plaats 
aangesteld. 
 
6 
Bovengemelte gecommit- 
teerdens worden verder ver- 
sogt en geauthoriseert om 
met en neffens de buurmeesters 
sig te informeeren omtrent 
de regten die die van Eeder 
vheen sustineeren te heb- 
ben omtrent de toedeelen 
alsmeede over de klagten 
van eenige geerffdens van 
het Eedermheen, de voorschreven 
geerffdens daarover te con- 
voceeren en ter naaster ver- 
gaderinge daarvan rapport 
te doen. 
 
7 
Is verstaan, dat het stuk 
lands, groot ongeveer 40 roeden, 
in de buurschap van Velthuij- 
zen gelegen en door Henrik 
Masselink en zijn vrouw 
op den 11 november 1738 in 
erffpagt genomen, wegens 
wanbetalinge ingevolge 
de clausule in de erffpagt- 
brief gemelt, weeder aan de 
buurt zal sijn vervallen. 
Werdende de buurmeesteren 
geauthoriseert om voorschrevene 
land aan de meestbiedende 
te verpagten. 
 
8 
Is geresolveert drie heulen 
in de slooten te leggen, de 
eene bezijden het huijs van 
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Anthonij van Otterloo, de tweede 
bij het smithshuijs van Gerrit 
Folmert en de darde voor het agter- 
huijs van Heijenoorth. 
 
9 
De heer buurrigter voor- 
gedragen hebbende, dat sijn hoogwelgeboren 
wel zoude willen aan weersijden 
van de allee over Stompecamp 
lopende, tot dekking van voorschrevene 
allee, eenige eijke ......61 ter 
breete van 24 voet aan weerkanten, 
edog zonder eenige præjudicie 
of nadeel der gemeente. En dien 
volgens verzogt permissie ende 
authorisatie op de buurmeesters  
om met sijn hoogwelgeboren daarover 
in conferentie te treeden en 
te accordeeren op approbatie 
van de buurten. 
 
10 
Verder heeft voorschrevene heer 
buurrigter voorgedragen, dat 
genegen was ten voordeele 
an de buurten, tot meede goed- 
making van eenige kosten 
die de slange van de brand- 
spuijt belopen hebben, te 
geven een somma van dartig 
gulden. Waarvoor zijn hoogwelgeboren 
van de præsente leeden en 
gemeenten bedankt word. 
 
11 
Eijndelijk worden alle voor- 
gaande resolutien geinhee- 
reert en in staat gehouden. 

                                                 
61 Niet aangevuld. 
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Anno 1751 den 23 augustij 
sijn de ondergeschreven geërffdens 
van de polder de Chivits meen 
naa voorgaande publicatie 
in de kerke van Eede vergadert 
geweest. 
 
Præsente geerffdens: 
De heer burgermeester Wicherts 
namens de heer grave van Wasse- 
naar en de heer van Rosendaal, 
de heer Dirk Suurmond, scholtis, 
namens juffrouw Verschuur,  
Gerrit Brouwer, 
Dirk van der Hart namens 
sijn broeders, 
Gerrit van Eede 
Brandus van Raaij 
Hendrik Haalboom 
Derk Timmer 
Rutger van der Vijzel 
Derk Folmert 
Cornelis Janzen 
Teunis Janzen 
Harmen Frericks. 
 
1 
Sijn gecommitteerd tot het 
examineeren van de reeke- 
ninge van Anthonij Tim- 
mer als ontfanger van de 
polder, genaemt de Chivits 
mheen, en het sluijten van 
dien op approbatie van de geerffdens, 
heer Wicherts, de heer Dirk 
Suurmond, Gerrit van Eede, 
Hendrik Haalboom. 
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2 
Voorgebragt en geleezen een 
brief van den dijkstoel van 
Wageningen en Bennecum 
in dato den 15 augustij 1751, waar- 
bij dezelve versoekt dat ijmand 
mag gecommitteerd worden 
tot bijwoninge van de colle- 
gien der exonoreerende lan- 
den tegen den 1sten september 
verschreven. Soo is tot bijwoo- 
ninge van die conferentie en 
die vervolgens staan gehouden 
te worden, verzogt en gecom- 
mitteerd de heer W. Wicherts. 
 
3 
Is geresolveert tot het klaar 
maken van de gemeene 
slooten te committeeren 
Brandus van Raaij, Derck 
Timmer en Cornelis Janzen. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 3, 1675-1752. 

 130

Anno 1752 den 1en februarij  
is nae behoorlijke con- 
vocatie de gemeente van 
Eede en Velthuijzen, soo 
als van ouds gebruij- 
kelijk geweest is, 
ordinaire buursprake 
gehouden ende geresol- 
veert als volgt: 
 
1 
Door de buurmeesters voorge- 
bragt sijnde, dat deselve 
(ingevolge authorisatie 
van de geërffdens op de lae- 
tste ordinaire buursprake 
den 16 junij 1750 op haar 
edelen gedecerneert) in con- 
ferentie waeren geweest 
met de oud-burgermeester 
Willem Wicherts als rentmeester 
van Kernhem en met den- 
zelven geaccordeert hadden 
over den eigendom van de 
gront ter breete van twee 
roeden rijnlandze aan 
beijde zijden van de allee 
over Stompecamp lopende 
en beginnende vier voeten 
rhijnlants van de boomen 
aff, offwel van de gront van 
die allee, sooverre als die 
voor deezen is gerioolt ge- 
weest is ende de heer grave van 
Wassenaar als heer van 
Kernhem eijgendommelijk 
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is toebehorende en sulx 
ter lengte van 120 roeden 
aan weerkanten van voorschrevene 
allee, off zooverre de langte 
van voorschrevene allee over Stom- 
pekamp zig is uijtstrek- 
kende en dus in het geheel 
vierhondert en tagtentig 
roede rijnlandse en dit 
tegens vier stuijver ijder 
roede offwel in het geheel voor 
eene somma van ses en het 
egentig caroli guldens, ver- 
soekende hiervan de ap- 
probatie. 
 
2 
Het voorgemelte in delibera- 
tie genomen is en in om- 
vrage gebragt zijnde, is sulks 
met eenparigheijd van stemmen 
geapprobeert, en dien volgens 
gerenuntieert van al het 
regt, hetgeen de ….....62 over 
de hiervoren gemelte zoo ende 
als ten eeuwigen daage zoude 
konnen off mogen sustinee- 
ren te hebben. 
 
Nog door dezelve voorgebragt 
zijnde dat dezelve met de 
heer Rudolph Willem van 
Olde ende mr. Jan Derkzen 
Heijenoorth voor dezelfde prijs 
te maken tegens vier stuijvers 
ijder roede rhijnlants, had- 
den geconvenieert ende geac- 
cordeert over den eijgedom 
van de gront bij de Slunt, 
genaemt het Oortvelt, ende 
waarover op de laatste 
buijrspraake gehandelt 
was. 

                                                 
62 Niet ingevuld. 
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Is sulx meede nae behoorlijke 
deliberatie, omvrage ende renun- 
tiatie als boven, meede met 
eenparigheijd van stemmen 
geapprobeert. 
 
Vorder door Gijsbert Janzen voor- 
gebragt sijnde, dat den zelven 
versogt een hoekjen van de bree- 
te bij zijn huijs geleegen, te- 
gen behoorlijke prijs in 
eigendom te mogen hebben, 
zijn de buurmeesters gequali- 
ficeert om sulks in ogen- 
schijn te neemen ende en 
daarover met den zelven te 
handelen, op approbatie van 
de buijrte. 
 
4 
Nog door de oud-borgermeester 
W. Wicherts namens den hooggeboren 
heer grave van Wassenaar voor- 
bragt zijnde, dat de inkom- 
sten van de kerk zeer ge- 
ring zijnde, zoude konnen 
vermeerdert worden door het 
bepoten van eenige grondt, 
land van de buurt, die van 
weinig voordeel voor de geerffdens. 
Dat men daardoor zoude ver- 
krijgen een ruijme fonds 
om de kerk, pastorij ende 
custerij te konnen onderhou- 
den. Dat zijn hoogwelgeboren al 
meede bedagt was op een 
middel tot goedmakinge 
van de onkosten van den ar- 
beijd, en het plaatzoen 
sonder laster van de buurt 
dit geproponeerde door de  
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geerffdens in serieuse over- 
weging genomen en heijl- 
saam en dienstig geoordeelt 
sijnde, zijn de buurmeesters ver- 
zogt en geauthoriseert om 
nae te zien, en te overleggen 
wat grond men daartoe ten 
behoeve van de kerk en ten 
minsten nadeel van de buert, 
soude konnen destineeren 
en ten naasten vergadering 
daarvan te rapporteeren. 
 
5 
In plaats van de afgaende 
buurmeester meester Derk Brouwer 
tot buurmeester uijt Eede geë- 
ligeert meester Derk Timmer 
en uijt Velthuijzen Henrik 
Jacobzen in plaats van 
Cornelis Janzen. 
 
6 
Tot afhooren en sluijten 
van de reckening van de 
afgaande buurmeester Derk 
Brouwer, word met ende 
neffens de buurmeesters ge- 
committeerd uijt Eede 
de scholtis G.D. Suermont 
en meester Brand van Raaij, 
uijt Velthuijzen Cornelis 
en Gijsbert Janszen. 
 
7 
Vorder geresolveert de 
scheuters te gelasten, om 
tot voorkoming van onge- 
lukken wel toe te zien 
dat geen kuijlen off gaten 
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gemaakt off gegraven worden 
langs de Slunter steeg en 
die sulx mogte komen te 
doen, te schutten. 
 
8 
De scheuters zijn gecontinu- 
eert om wel op te paszen. 
 
9 
Vorder sijn de heer scholtis ende 
buurmeesters verzogt om de 
schouwe over de straten 
te doen, soo dikwile dezelve 
sulx mogten nodig oordeelen. 
 
10 
Vorder is geleezen den brieff 
van de veenraaden van de 
Gelderse en Stigtze veenen 
in dato den 31 januarij 1752, 
luijdende van woord tot woord 
als volgt: 
 
Eedele, erentfeste, wijze, 
voorsienige en zeer discreete 
heeren, 
Alzoo ons verscheijde malen 
klagten ter oren gekomen zijn 
van de geerffdens van het 
Boveneijnts Venendaal, 
dat deeze somer haere lan- 
derijen langes is de Krakers- 
wijk niet alleen waeren 
geinnundeert geweest 
maar ook selfs haar koorn 
verdronken zijnde, veroor- 
saakt doordat het water 
uijt Velthuijzen en de Eeder 
mheen, dat zij eenige jaeren 
geleeden altoos geexonoreert 
heeft door het Velthuijzer 
schutt nu al te maal zig komt 
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te loszen door het schutt 
van de Chivits mheen ende 
voorszeide Crawelswijk altemael 
niet kunnende verswelgen, 
alsdan de landerijen daar 
omtrent liggende over- 
stroomt en innundeert 
en ook geduirig de Kaade 
door zoo groote toevloed 
van water doet doorbreeken 
en overlopen.  
En alzoo het 
selve is strijdende tegen 
het aloud gebruijk, zoo hebben 
wij niet kunnen afzijn u edelen 
daarvan bij deezen kennis 
te geven, met vriendelijk ver- 
soek dat u edelen middel ge- 
lieft in het werk te stellen, dat 
het bovengemelte water ge- 
leijd word ende exonoreerd 
zooals van ouds door het 
Velthuijzer schutt gebruij- 
kelijk is geweest, op dat 
de geerffdens ende geinteres- 
seerdens voornoemt alzoo klag- 
teloos mogte worden gestelt. 
In welkers verwagtinge 
wij eijndigen en u edelen be- 
veelen in Gods dierbaere 
protexie. Geschreven in Ve- 
nendaal den 31 januarij 1752. 
 
Edele, erentfeste, wijze, 
voorsienige en zeer dis- 
creete heeren, 
u edelen goede vrienden 
en nabuuren, 
die veenraden der Gelderze ende 
Stigtze veenen. 
Ter ordonnantie van dezelve. 
Was getekent, 
J. Smith, secretaris. 
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Waarover gedelibereert zijnde, 
sijn de gecommitteerden in 
den 7 artikul genoemt, verzogt 
om met en neffens de buur- 
meesters sulx te examinee- 
ren en daarvan aan de 
buurte te rapporteeren. 
 
11 
Vorder worden alle oude 
resolutien geinhereert en 
in staat gehouden. 
 


