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1 Alzo enigen tijd do[or] 
de swevende oorlogen en andere 
ravages geene buurspraak tot Eden 
en Velthuijsen geholden is, zo is ten 
overstaan van Celiman van Ommeren, 
buurrigter van de voornoemde plaatsen 
naar gedaane publicatie, in het bijwesen 
van de ingezetenen als anders, na 
older gewoonte, op den 25e martij [1675] 
wedeer buurspraake geholden, en 
geresolveerd als volgd: 
 

2 Voor eerst is geresolveerd, dat vandaage, zijnde den 25e 
over 14 dagen, de buurhekkens en buurvredens zullen 
moeten gehangen en digtgemaakt zijn, en zullen alsdan 
de straten meede na older gewoonte, meede door die 
buurschouwe door buurrigter en aanwesende buurmeesters, 
geschout worden. 
 
De resolutien van bergen en rijsmijten blijven gecontin[ueerd]. 
 

3 Alzo geklaagt word, datter groote schaade in de engen 
rondom Ede geschiet met de schapen, zo in het afweijden 
van coorn, groen als anders, so is verstaan dat die schapen 
met heele off halve troppen off anders, willen worden 
gehoedet, dat zij alsdan ijder reijs zullen verbeuren 
ene gulden. En zulx anders bij abuijs mogte geschied[en], 
zal het olde schot te weten eene schelling wesen, 
behalven den eijgenaar zijn actie. 
 

4 Alle koeijen, paarden, die langs de gemeene wegen 
gaan, zullen moeten wesen versien met enen goeden 
herder, en in eenige wallen ongekluijsterd zijnde 
schaade doen, zullen van ijder verbeuren twe guld[en], 
behalven den eijgenaar zijn actie. 

                                                 
1 In dit deel 4 zijn de notulen uit deel 3 van 1675 tot en met 1752 gekopieerd. 
2
 Hier staat in de marge: “De buurhekkens/ te hangen, en de/ straaten te schou-/wen”. 
3
 Hier staat in de marge: “Dat geen schapen/ in den Eng mogen/ gehoed worden”. 
4
 Hier staat in de marge: “Paarden en/ koeijen langs de/ gemeene wegen!”. 
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De sloten en grijpen uijt de Meulensteeg en over 
den Brink, zullen door ordre van den buurrigter 
gemaakt worden. 
 
Niemand zal gemeene bergstrekken van die schapen 
op enige plaatsen gebruijken, daar zulx van ouds 
niet is gewoon geweest, en geene schapen hoeden, 
also als op haar landen. 
 
De rezolutien van den schoustenen blijven gecontinueerd. 
 
5Alle heulen zo eijgener als gemeene, zullen binnen 
drie weken moeten gemaakt zijn, bij pœne als voren. 
 
Vermits de Jongste6 klaagd dat vermoedet, dat over  
zijn land boven den Hollen weg, niet langer zou 
konnen uijtwegen, zo zijn Jacob van Ommeren, 
Carel Philipsen en Jan Crolboom, neffens den 
buurrigter gecommitteerd, om oculaire inspectie 
te nemen en te resolveren off zulx op de volle 
buurspraak geschae, als meede de sloote van den 
Jongsten, agter den Brouwers schoten. 
 
Jan Evertsen met zijn nacomelingen word toe- 
gestaan in vollen eijgendom te gebruijken en bepoten 
zodanig gebouwde land agter zijn huijs liggende. 
Edog met reserve dat hij nog de zijnen het voornoemd 
land niet zullen mogen verkopen, beswaren, 
als anders. 
 

7 Vorders is gersolverd dat ijmand geschut zijnde, om 
plaggen of ietwes anders van de gemeente zonder 
consent gehaalt hebbende, zal door buurrigter 
geëxecuteerd. 
 
Blijven de resolutien van 1664 enzovoorts gecontinueerd. 
 
 Suijrmondt 
Buurmeesters 
 Aart Aartsen 
 
De scheuters zijn gecontinueerd. 

                                                 
5
 Hier staat in de marge: “Alle heulen, zoo/ eijgene als gemeene,/ te maken”. 

6 Henrick Joachimsz den Jongsten 
7
 Hier staat in de marge: “Die wegens het benadeelen/ der gemeente ge-/[schu]d word, 
zal aan-/[ston]ds worden/ geëxecuteerd”. 
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Anno 1676 
Volgens older gewoonte is nae 
voorgaande publicatie wederom tot 
Ede buursprake gehouden ten 
overstaan van Celiman van Ommeren, 
als buurrigter, buurmeesteren en vorde[re] 
presente ingezetenen ende 
geërfden van Ede en Velthuijsen. 
 

8 Vooreerst is vastgesteld dat tegen den eersten 
donderdag na aanstaande Paassen alle buurhekken 
gehangen en alle buurvredens digt zullen moet[en] 

9 wesen en meede de schapen niet zullen mogen 
gehoedet worden op gemeene stegen en brinken 
naar aanstaande sonnendag, alsmeede dat niemand 

10 eenige plaggen van gemeene stegen off brinken 
zal mogen maijen zonder consent off pagtinge. 

11Is vorder verstaan dat de straten zullen moeten 
gemaakt zijn elx tegen zijn erff op haare eijgen 

12costen des donderdaags daar aan wesende, waar[over] 
dan des donderdaags daeraan de schouwe bij buur[richter] 
als voren zal worden gevoerd. Voorders dat de 
beesten, paarden en schapen uijt de gemeene 
hooijlanden zullen blijven midden april. Alles bij 
pœne van schuttinge ordinaris van te voren 
daar toe staande volgens buurspraak 
 

13Vorder is verstaan, dat van nu voortaan, nog in 
die Meulenpollen, nog in het dorp binnen de hekken, 
nog op eenige plaatsen omtrent het dorp enig 
zand zal werden gegraven, bij pœne van twe 
schillingen. Zullen die ouderen voor de kinderen, 
meester voor de boden moeten caveeren, en bij 
den scheuter uijt buurregt worden geëxcecuteerdt. 
 

14Het sant bij den Lutteken Enk zal worden afgebaakt 
waardoor de schapen alleen zullen moeten passeren, 
waarmeede over geschut zal moeten worden, 
nemptlijk 6 à 12 schapen een daalder en elx na 
advenant en meer. 

                                                 
8 Hier staat in de marge: “hangen der/ buurhekkens”. 
9 Hier staat in de marge: “hoeden der schapen”. 
10 Hier staat in de marge: “maaijen van plaggen”. 
11
 Hier staat in de marge: “maaken der straaten”. 

12
 Hier staat in de marge: “het vee moet in het/ midden van april/ uijt de gemeene/ 
hooijlanden blijven”. 

13
 Hier staat in de marge: “geen zand te haalen/, nog in de Molepollen/, nog in het dorp 
binnen/ de hekkens. 

14
 In de marge: “omtrent den drift/ de schapen bij den/ Lutteken”. 
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15Vorders is vastgesteld dat die togtsloten, in en 
aen de Civitsmeen, binnen agt dagen na dato 
deses zullen worden besigtigd en zo gauw mogelijk 
worden uijtgegraven, op gemeene costen, waartoe 
worden gecommitteerd neffens den buurrigter 
sampt buurmeesters Jan Gerrits en Gijsbert Gerritsse 
wat indoen. 
 

16Lambert timmerman zal, bij pœne van een ton 
biers, als die weg boven en beneden bequaam is 
gemaakt, t’eijndens die Meulensteeg en beneden 
de togtsloot opgraven. 
 
Vorders is vastgesteldt dat men met den eersten 
die gemeene velden zal besigtigen. 
 
17In de weeke na Paassen zullen door buurrigter 
sampt buurmeesters en gecommitteerdens uijt de gemeente 
nemptlijk capitein Ommeren, Derck Timmer in plaatse 
van sijn broeder, Jan Crolboom van de brouwer, 
Hendrik Jochemsen, Suurmond, Jan Gerrits en Aalbert 
Janssen bezigtigd worden alle die aangegraven en 
bepoote plaatsen van de gemeenten en daar 
over een dag gestelt te werden om daar over 
afdracht te maken ende eene recognitie daar 
oor te geven, en bij verweijgeringe van dien deselve 
gepoote als anders inne te werpen, blijvende 
niettemin alle voorgaande resolutien in haar 
geheel. 
 
 Carel Philipsen 
Buurmeesteren:      
 Rutger Gerritsen. 
 
Scheuter: Jan Evertsen. 

                                                 
15
 In de marge: “de togtslooten in de/ Civitsmeen op te/ [gra]ven op gemeene/ [cos]ten”. 

16
 In de marge: “is mede teijndens/ de Molensteeg”. 

17
 In de marge: “[om]trent bepooten/ [va]n de gemeente”. 
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Den 2e april 1677 
is volgens older gewoonte na voor- 
gaande publicatie wederom tot 
Ede buursprake geholden ten 
overstaan van Celiman van Ommeren 
als buurrigter, buurmeesteren en 
vordere presente geërfden van Ede 
en Velthuijsen. 
 

18Voor eerst is vast gestelt dat niemand eenige koeijen, 
paarden, schapen off enig vee in de gemeene 
hooijlanden sal mogen doen weijden naer resolutie 
deses, bij pœne van schot van olts daer toe staande. 
 

19Vorders is meede vast gesteld dat vandaage 
binnen drie weeken alle houten op de straten 
binnen Ede liggende, zullen moeten weg genomen 
wesen, en tenminsten binnen de gooten moete[n] 
leggen, zodat den loop van het water onverhinder[d] 
blijve. Zullen meede alle de hekkens en buurvreden 
moeten zijn gemaakt, zullen meede als dan de 
schouwe daarover werden gevoerd. Meede word 
gevraagd off men altans niet enen vasten dag 
zal stellen om buursprake te houden, en op wat dag. 
 

20Is verstaan dat de aanstaande buurspraak altan[s] 
zal geschieden op den 1e martij als die niet op 
een sondag komt. 
 
Meede word verstaan om dat van desen dag vermits 
verscheijdene redenen die buurspraak niet finaa[l] 
kan worden afgedaan, dat men zo nodig met de 
eerste gelegentheijd wederom buurspraak zal houd[en]. 
 
Blijvende alle voorgegane resolutien in deese 
comparitie niet geannuleerd, specialijk het 
besigtigen van de aangegravene landen in ha[ar] 
geheel ende mee die daertoe gecommitteerde[n]. 
 
Zijn en blijven buurmeesteren en scheuters gecontinueerd. 

                                                 
18
 In de marge: “geen vee te weijden/ in de meene/ hooijvelden” . 

19
 In de marge: “het hout moet op/ straat leggen binnen/ de goot”. 

20
 In de marge: “tijd der buurspraak”. 
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Anno 1678 
volgens older gewoonte is na voor- 
gegane publicatie wederom tot Ede 
buurspraak geholden ten overstaen 
van Celiman van Ommeren als 
buurrigter, buurmeesteren en vordere 
presente geërfden van Ede en 
Velthuijsen. 
 
Voor eerst de resolutien van 1675 en1677 blijven 
gecontinueerd, behalven dat in desen zou mogen 
werden geannuleerd. 
 
De buurvreden en buurhekken zullen van nu 
af aan moeten gehangen en digt gemaakt  worden, 
en de straten gemaakt waarover de schouwe 
over 14 dagen na dato dezes zal worden gehouden. 
 
En is geresolveerd dat bij de gemeente in qualité 
als voren, dat de gecommitteerden in voorgaande 
buurspraak genomineerd binnen drie weeken 
zullen finalijk ten eijnde brengen alle afgegravene 
bepoote landen. 
 

21Aangaande de Edermeen is geresolveerd, dat 
niemand zal mogen weijjen off doen weijen dan 
op haar eijgen grond zonder datse over ijmands anders 
grond zullen mogen drijven, alzo van der gemeene 
brinken ende straten op haar eijgen land konnen 
komen. Zullen andersints mogen worden geschut, 
op pœne als voren. 
 

22Is geresolveerd, dat van Grietjen Jan Philips huijs aff 
langs de Schaapsteeg alle bergen en sandplekken 
tot aan het Maandersant zullen moeten werden 
verstrooid en belet van aanwas worden aangedaan 
na behoren, den onwilligen bij pœne van 
een halff vat biers. 

                                                 
21
 In de marge: “weijden in de/ Edermeen”. 

22
 In de marge: “[aa]nwas der sanden”.  
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23Is meede vast gesteld dat door geen buijten buijrsere[n] 
dan op haar eijgen grond als voren enige schapen zullen 
mogen doen weijen, bij pœne van geschut te worden. 
 

24Is geresolveerd als dat aanstaande woensdag de 
weg aan de Meulensteeg door de gemeente als 
van olts volgens buurspraak zal worden gemaakt, 
bij pœne als van olts. 
 
Lambert Berents zal gehouden zijn voor zijn huijs, 
zo met geuten, gruppen als anders, na older 
gewoonte het water zijn behoorlijk cours te geve[n], 
bij pœne daartoe staande. 
 
Is meede vast gestelt, dat in 4 dagen na dato 
dezes het Creelsche Sant zal worden besigtigdt, 
afgepaalt en dat na behoren geschiet, als 
van olts. Insgelijks meede aen het Maandersant. 
 
Is Jan Evertse in qualité als scheuter voor zijn 
tractement den Suringshoff toegeleijdt 
tot revocatie. 
 
25Is geconditioneerd dat Willem Maassen de 
Buursteeg zal mogen weijen, mits op zijne 
costen hangende een hekken t’eijndens aan 
de Kerkensteeg, en op zijne kosten te houden. 
 
En tot buurmeesteren zijn gesteld Oth Willemsen 
en Evert Aartssen van Velthuijsen 
 
De scheuters blijven gecontinueerd 
namentlijk Jan Everts en Geurt van Soest. 

                                                 
23
 In de marge: “weijden der schaepen/ door buijtenbuuren”. 

24
 In de marge: “weg aan de/ Molensteeg”. 

25
 In de marge: “het weijden der/ buursteeg”. 
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Den 12e april 1679 
Volgens older gewoonte is 
na voorgegaane publicatie 
weder tot Ede buursprake 
geholden ten overstaan van 
Celiman van Ommeren 
als buurrigter, buurmeesters 
en verdere presente geërfdens 
ende ingezetenen van Ede 
en Velthuijsen. 
 
1 
Voor eerst de resolutien van het jaar 1678 
blijven gecontinueerdt. 
 
2 

26Is geresolveerd datter een nieuw buurboek 
gemaakt zal worden, maar den ontfank zal 
zijn bij de buijrmeesteren die daarvan jaarlijks 
haare rekeninge zullen doen, blijvende 
het buurboek en vordere regt aan den 
buurrigter als van olts. 
 
3 
Is geresolveerd dat de van de gemeente aan- 
gegravene landen zullen moeten betaaldt 
worden op den 24 dezes lopende maants april. 
Sal men alsdan meede sitten om te vercopen 
eenige landen van de gemeente tot betalinge 
van desselvs lasten. Sal den buurrigter 
als dan meede zijne rekeninge van 
ontfank en uijtgaaf na dato van de laast 
gehoudene liquidatie meede doen. 

                                                 
26
 In de marge: “Regt van den/ buurrigter”. 
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4 
27Dat de Eder en Kivitsmeen zodanig zullen 
moeten gevreedt worden na de veenkant aan, 
datter geen gespanne paarden daardoor en komen. 
Zullende zodanige paarden zijnde na behoren 
schutbaar zijn, maar tot laste van de geene 
die zijn vreen niet na behoren gemaakt en heeft. 
 
5 
De hofstede daar Gerrit Smit gewoont heeft, 
zal na behoren moeten gehenght worden, in cas 
van nalatigheijd vandien, zal men allen daar 
door gecauseerden schaade aan den gebrekigen 
moeten wederom verhalen. 
 
6 
Meede sullen de buurvreen en heckens, speci- 
alijk aan de Meulensteeg, binnen 8 dagen 
moeten gemaakt worden. Zullen alsdan 
worden geschout en zal aanstonds uijt de 
gemeene hooijlanden geschut worden 
 
7 
Dat den put die tussen den Jongsten en des 
schoolmeesters plaatse is, wederom op nieuws zal 
moeten gemaakt worden. 
 
8 
En is meede verstaan dat de buurrigter de 
goetheijd zal gelieven te hebben, en betalen 
aan Jan Arissen timmerman zodane penningen 
als deselve van de gemeente voorszeid te eijschen 
heeft, mits dat die penningen aan den 
buurrigter uijt de eerste van de gemeente 
komende penningen zal voldaan worden. 
 
9 
Om redenen blijven de buurmeesters en 
scheuters gecontinueerdt. 

                                                 
27
 In de marge: “omtrent de vreeden/ Eder en Kivitsmeen”. 
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Den 2e april 1680 
is na voorgaande publicatie volgens 
older gewoonte wederom tot Ede 
buursprake gehouden ten overstaan 
van Celiman van Ommeren als buur- 
rigter en buurmeesters met kennisse 
van den edelen Johan Otters, scholtus 
des ampts Ede en vordere presente 
geërfdens en ingesetenen van Ede 
en Velthuijsen. 
 
1 
Alle voorgaande resolutien, die door desen niet worden 
geannulleerd, blijven gecontinueerd. 
 
2 
Alle accorten en wat verders dien aangaat, voorge- 
vallen tuschen den hoogedelgeboren heere van Obdam, 
den edelen Celiman van Ommeren, buurrigter en 
Johan Otters, scholtis, blijft tot op de aanstaande 
buurspraak ordinair zonder præjudicie van de 
gemeente haar buurregt. 
 
3 

28Dat men geen plagge zal maijen mogen op de 
Velthuijser Brink zo verre die buijten verpagtinge 
is, volgens older gewoonte. Ende zullen alle de 
eijgenaren t’eijndens wiens land dezelve gemaaijt 
zullen zijn, daarvoor moeten caveren off na 
haar waarheijd advertentie daarvan geven. 
 
4 

29Het land genaamt het Maander sant agter Lutteken 
Enk zal men bezigtigen ende een streek doorwijsen, 
volgens afpalinge, bij schot van 2 gulden indien 
heele troppen gevonden worden, andersints half geld. 
Insgelijks zal met het Creelse Sant ook gedaan worden. 

                                                 
28
 In de marge: “Plaggen maaijen/ op den Veldhuijser Brink”. 

29
 In de marge: “Drift door het/ Maanderzand”. 
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5 
Den ontfank van buurpenningen tot de gemeente gehorende 
en die nog verschijnen zullen, die zullen na desen 
bij de buurmeesters ontfangen en uijtgegeven worden met 
kennisse van den buurrigter, waarvan deselve jaerlijx 
behoorlijke rekeninge zullen op de ordinaire buur- 
spraake gedaan worden. En de olde voorige verscheene 
penningen zullen bij de edele Celiman van Ommeren 
buurrigter ontfangen worden. 
 
6 

30Is vast gestelt datter nu voortaan geen hooijlanden 
voor geweijdet worden met beesten, paarden, koejen 
en schapen off wat beesten het mogen zijn, bij pœne 
van een daalder off 3 gulden, na bevinding van saake. 
 
7 
Tot redding van de schulden van de gemeente is geresol- 
veert datter enige zullen gecommitteerd worden, de- 
welke zullen tenteren om het Creelse Veen te vercopen 
binnen den teijd van 14 dagen. Zo het zelve niet na 
behoren konde gelden off verkogt worden tot redding 
als voren, zal men de Buursteeg alsdan publicq vercopen 
als er geen andere verkopinge kan geschieden. Waer 
toe gecommitteert worden den buurrigter 
Celiman van Ommeren, de buijrmeesters in der tijdt 
en de scholtis Johan Otters, de heer captein Ommeren, 
Derk Timmer, Willem Maessen en Albert Jansen. 
 
8 
Maas Jansen is toegestaan de huijsinge en onderhorige 
hoff daar Jan Hansen in gewoont heeft, mits dat 
hij jaarlijks daar van te pagt zal geven 
een rijxdaalder. Zullende het jaar altijd experieren 
op dato dezes over een jaar en dat voor den teijd 
van twaalf jaren, ende zal hij Maas Jansen 

                                                 
30
 In de marge: “voorweijden der/ hooijlanden”. 
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het voornoemde huijs dak- en want digt, ende in alles 
behoorlijk onderhouden. En na expiratie van de 
voornoemde pagtteijd het voornoemde huijs in diergelijke voegen 
als hij het nu aanvangt, moeten overleveren. 
 
9 
Is meede vastgesteld dat de weg tussen den brouwer 
en Brant Willemssen tot na Arent Steevens31 met stenen 
zal gestraat worden ende gemaakt zijnde, zullen 
zij voornoemt dezelve op haare costen moeten onderhouden, 
gevende daarvoor twe tonnen bier en 12 gulden aan geld. 
 
10 
 
De buurhekkens en buurvredens zullen 
moeten gehangen en digt gemaakt worden 
binnen agt dagen, en de straaten moeten 
gemaakt zijn, en al het hout zo veel mogelijk 
 binnen den teijd van 3 weken van de 
straten af te maken. Waar over alsdan 
de schouw zal gevoerd worden  
 
11 
 
In plaatse van de afgegane buurmeesters zijn tot 
buijrmeesters gesteldt Jan Maassen 
en Arien de Muller. 
 
12 
De scheuters blijven gecontinueerdt. 

                                                 
31
 Nu het straatje Brouwershoef. 
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Den 16 april 1681 
is na older gewoonte en 
na voorgaande publicatie en 
kleppen van de klok tot Ede 
buurspraak geholden. 
 
1 
Alle voorgaande resolutien die door desen niet worden 
geannuleerd, blijven gecontinueerd en de 2e articul 
van den jaare 1680 in statu geholden. 
 
2 

32Dat men in den teijd van 7 dagen stenen zal roijen 
na older gewoonte, en deselve door die van Velthuijsen 
gebragt zullen moeten worden ter plaatse daar 
de straaten gebroken zijn. En zullen ijder als dan de 
zijne moeten maken daarmee op hun eijgen kosten 
zonder enige consequentie hiernamaals. 
 
3 
De buurhekkens en buurvredens zullen moeten gehangen 
en digt gemaakt worden binnen de teijd van 8 dagen 
nae dato deses, en al het hout zoo veel mogelijk binnen 
de teijd van drie weken van de straten maken. En 
bij provisie aanstonds binnen de geuten leggen 
waar over alsdan de schouwe mede gevoerd zal worden. 
 
4 
Dat Harmen Jans in het huijs alwaar Maas Jansen gewoond 
heeft, zal voor dit jaar 1681 blijven wonen ingevolge 
van de 8ste resolutie van het voorleden jaar 1680 op de 
ordinaire buurspraak gemaakt en na expiratie van 
dit jaar tot op behoorlijke vervaartijdt dat men dan 
het gemelte huijs in het openbaar zal verpagten den meestbie- 
dende. 
 
5 
Het verkopen van het land van de gemeente tot betalinge 
van de schult, is gelijk voor desen ook nu vast ge- 
steldt wegens de pretensie van Cornelis Cornelissen cum suis. 
 
6 
Heeft de heer buurrigter na gedane propositie van 
commissarissen, tot het afdoen van de saake van Cornelis 
Cornelissen te willen nomineren en te committeren 
om met voornoemde Cornelis na te sien zijne papieren 
en alsdan rapport diensaangaande te doen. Het welk 
niet willende doen, heeft de heer buurrigter van 
alle costen en moeijten die dieswegen de gemeenten 
mogten aangedaan worden, geprotesteerdt. 

                                                 
32
 In de marge: “omtrent het rooijen/ en verbrengen der/ keijen tot de straaten”. 
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Den 24e julij 1681 
is tot Ede wederom vermits 
noodzaaklijke redenen extraordinare 
buurspraak geholden, en 
geresolveerd als volgt. 
 
1 
Voor eerst zijn tot Ede en Velthuijsen tot buurmeesters 
voor dit jaar 1681 vercoren Derk Timmer tot Ede 
en Rutger Gerritssen van Velthuijsen, en die niet 
willende Aalbert Janssen. 
 
2 

33Is geresolveerd dat alle die geene die turff gegra- 
ven of gehaalt hebben uijt het Creelse Veen 
tegens wil en verbot of consent van buurrigter 
ende geërfdens van deesen 1681 jaare, dat zij zullen 
na buurregten gexecuteerd worden, specialijk die 
door den scheuter Jan Everts verboden zijn, so voor 
de schaade als den turf, en interesse hier door geleden. 
Ende van die turff nu nog staande, dat zij zich diens 
aangaande niet zullen hebben te bekroeden ende 
dezelve niet te halen ende de vordere slijk ende 
gegraven turff, droog off nat, sig niet hebben aan te 
matigen off te reppen. Op pœne van executie als voren. 
 
3 
Roijen van stenen, maken van de straten, buurvreden 
en hekkens, zal zig ijder dezen aangaande moeten reguleren 
na de eerste publicatie. 
 
4 
Heeft den buurrigter openbaalijk gevraagd, offer ijmand 
der geërfdens was die tegens de resolutien en articule 
op de laaste ordinaire buurspraake in desen 1681 jaare 
gearresteerd, iet te seggen hadde, dog niemand geantwoord. 
 
5 
De scheuters blijven gecontinueerd. 

                                                 
33 In de marge: “omtrent het graven/ der turf in het/ Creelsche Veen”. 
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Den 9e maij 1682 
is na older gewoonte en voorgaande 
publicatie tot Ede wegens Ede ende 
Velthijsen buurspraak gehouden. 
 
1 
Alle voorgaande resolutien blijven gecontinueerd, die 
door dezen niet worden geannuleerd. 
 
2 
De gebrekige die tegens de resolutie van den 3de articul van het 
jaar 1680 op Velthuijser Brink en stegen plaggen gemaakt 
hebben, sal den scheuter aanseggen dat se op heeden 
over 14 dagen op de ordinaire schouwinge sullen hebben 
te compareren en doen afdragt, bij pœne van executie. 
Insgelijks de gebreekige in het steenroijen, ende gecon- 
emneerden van het turfgraven. 
 
3 
Word geinhereerd per desen dat niemand eenige schapen 
zal mogen laten gaan off plaggen maijen buijten ver- 
pagtinge nog enige misten mogen halen, op de 
gemeene stegen, brinken off straten. 
 
4 

34Dat alle degeene die sant graven in de Meulenstegen, 
Meulenpollen en vorders na olts bij pœne van 3 gulden 
geen sant zullen mogen graven. Ende sullen de 
ouders voor haare kinders, en de basen voor haere 
bodens moeten responderen. 
 
5 
Is geresolveerd dat alle hout omtrent off bij het huijs 
van Lambert de timmerman zal moeten geremoveerd zijn, 
met al het hout dat buijten de geuten in het dorp be- 
vonden word, binnen den teijd van 14 dagen, en sal een padt 
gemaakt worden bij Jenneken Sijmens tot voorbij Lubbert 
van Gog en met behoorlijkheijd, zo van hout als sant, ver- 
zorgt moeten worden. 
 
6 
Dat alle straten, buurhekkens, ende buurvredens en alle houten ende 
vuijligheijd van de straten binnen den tijd van 14 dagen nae dato deses 
sullen moeten gereijnigt, gehangen en gezuijverd worden, bij 
pœne van quaadschouwinge als van olts, waarover de schouwe 
zal gevoerd worden op dato dezes over 14 dagen. Ende zullen 
als dan op dag van de schouwinge de plagge meede vercoft 
worden, waarvan de publicatie nader zal gedaan worden. 

                                                 
34
 In de marge: “graven van zand/ in de Molensteeg”. 
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7 
35Dat de Veldhuijser dijk een halve voet doorgaans 
zal moeten verhoogd worden, de leegste so hoog 
als de hoogste met sand en dat effen aan geene 
kandt van de Veldhuijser schut, den afweg van Willem 
Rijxse en Aart Aartsen sodanige twe hopen 
moeten geleijd worden om den Veldhuijser dijk 
suffisant te maken. 
8 
De respective so Maander als Creelder sanden, so der 
meerder als 4 schapen op gevonden worden, sullen aan 
schot verschulden een daalder. 
9 
Buijrmeesters en scheuters blijven gecontinuëerd. 
10 
Dat Harmen Jans dit jaar in het huijs van de 
gemeente sal blijven wonen voor de voorgaande huur 
off pagt. 
11 

36Dat niemand eenige vrouwluijden off jongens sal mogen 
senden daar manspersonen zijn om te meenwerken 
off steen te roijen, maer bequame manspersonen, 
bij pœne van excecutie. 
12 
Dat capitein Ommeren voor dit jaar uijt gratie zal 
exempt zijn van steenroojen ende meenwerken. 
13 

37Dat alle die geene die tot reparatie van de straten den 
straatmaker van doen hebben, zullen gehouden zijn so 
haast als haar nabuurs straten gemaakt zijn, den strate- 
maker aanstonds in haar werk aan te nemen. En sal men 
de schouwe daarover mogen voeren zo dikwils men 
te raden bevinden zal. 
14 
Dat aangaande den Doesborger Dijk daar die gemeente van 
Doesburg eenige questie over moveren, zijn tot die 
zaake, neffens de heer Celiman van Ommeren en Johan Otters 
scholtis des ampts Ede en buurmeesters, gecommitteerdt 
Bartholt Suermont, om met den heer van Rosendael 
ende die van Doesborg daarover te spreken, en dan de 
gemeente daarvan advertentie te geven. 
15 
Dat Jan Everts scheuter enige recognitie sonder consequentie 
pro hac vite sal hebben. 

                                                 
35
 In de marge: “gelijk maaken der/ Veldhuijser dijk”. 

36
 In de marge: “manspersonen/ om te meenwerken”. 

37
 In de marge: “zoo haast de nabuurs/ straat gemaakt is,/ moet de buurman/ ten eersten 

aan het/ werk gaan. 
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Op den 12e novembris 1682 
is wegens Ede en Velthuijsen extraor- 
dinaire buursprake geholden ter 
presentie van de hoogedelen welgeboren heer 
Jacob baron van en tot Wassenaar 
heere van Obdam et cetera, na voorgaande 
bodinge en publicatie, en is geresol- 
veerd als volgt: 
 
1 
Is voorgedragen, vermits de gewesene buurrigter de heer 
Celiman van Ommeren is overleden, ende de plaatse 
daar door is komen te vaceren, of men niet een nieuwe 
buurrigter behoorden te verkiesen. Ende is verstaan van jae. 
Ende eenparig is door de samentelijke presente geërfden  
tot buurrigter verkoren den hoogedele welgeboren 
heere Jacob baron van en tot Wassenaar, heer van 
Obdam et cetera. Ende heeft zijn hoogedele op versoek van de 
gemeente toegestaan, dat in val zijn hoogedele 
selfs in de gemeente in sake niet konde pre- 
sent zijn, zijn hoogedele welgemelte in sijn plaatse geen 
substituit buurrigter sal stellen; so nogtans 
datter in sulken val altoos zijn welgemelte hoog edele 
bij missive sal bekent gemaakt, en sijn consent 
in saake van belang versogt worden. 
 
2 
Vorders is vastgesteld dat de gecommitteerden 
in den jaare 1676 op de ordinnare buursprake ge- 
nomineerd zullen binnen een seekere korten teijd 
nochmaals oculaire inspectie te nemen na de groote 
van de aangegravene landerijen. En zijn in plaatse 
van de heer Celiman van Ommeren desselfs broede 
de heer Johan van Ommeren, en in plaatse van 
Jan Gerritssen sijn broeder Hendrick Gerrits genomineerd. 
 
3 
In het werck van de Edermeen om te vernemen off die enig- 
sins sou kunnen gebenificeerd worden door eenige water- 
lossinge, daartoe zijn gecommitteerd neffens den scholtis, 
de heer Jacob en Johan van Ommeren, Matthijs Jansen en 
Jan Crolboom, Carel Philipsen, Gijsbert Gerritse en Hendik 
Gerritsen. 
 
4 
Tot de afpalinge van het Maander Sant gecommitteerd neffens 
den scholtis Johan Otters, de heer capitein Jacob en vendrig 
Jan van Ommeren, Derk Timmer, Aalbert Jansen en 
Jan Gijsbertsen. 
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Op den 10 augusti 1683 
heeft Jan Crolboom op den 
adelijken huijse Carnhem 
in presentie van den hoog- 
edelen welgeboren heere Jacob 
baron van en tot Wassenaar 
heere van Obdam als buur- 
rigter van Ede en Velthuisen, 
de heer capitein Jacob en vendrig 
Johan van Ommeren, en 
buurmeesters Derk Timmer 
en Rutger Gerritsen aan deselve 
welgemelte heere buurrigter, 
en heere Ommerens ende 
buijrmeesters overgeleverd het 
oude buurboek beginnende anno 1633 
tot den jaare 1652 incluis in het 
gemelte buurboek geschreven. En 
dan vervolgens de vordere buur- 
sprake de anno 1654 tot 1672 
incluis uijtgezonderd van 2 jaren 
als van 53 en 57, die niet gevonden zijn, 
welcke los in het gemelte buurboek 
liggende ook zijn overgeleverd. En 
vorders bij welgemelte heren buurrigter 
en de andere geordonneerd, dat 
de schoolmeester de losse buurspraken 
als voorszeid vorders in het oude 
buurspraak zoude inschrijven. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 19

Op den 12e augusti 1683 
is na voorgaande publicatie wederom 
wegens Ede en Velhuijsen buurspraak 
gehouden ter presentie van de hoog- 
edel welgeboren en gestrenge heere 
Jacob baron van en tot Wassenaar 
heer van Obdam et cetera als buurrigter, 
en buurmeesters sampt gemeene geërfdens, 
ende geresolveerd als volgt: 
 
1 
Dat de gecommitteerdens over de limietscheijdinge 
met die van Manen in bijwesen zo mogelijk van den 
heere buurrigter noch eens hetzelve zullen tenteren, 
waar van die van Manen kennisse zal gegeven worden, 
en den dag zal bekend gemaakt worden. 
 
2 
Alzo de gecommitteerdens in de saake tussen Cornelis 
Cornelissen qualitate qua en de gemeente met denzelven 
Cornelis hebben geaccordeert voor de somme van 375 gulden 
en dienaangaande voor desen volgens het oude buurboek 
ook een accoord zoude gemaakt zijn, zo is wel het laaste 
accoord bij de gemeente geapprobeerd, zo nogtans dat 
de gecommitteerde sullen sien off zij met denzelven 
voornoemde Cornelis niet een nader accoord tot profijt 
van de gemeente konnen treffen. 
 
3 

38Dat alle diegeene die landerijen van de gemeente hebben 
aangegraven waar van dat bij de gecommitteerdens een 
pertinente lijste is gemaakt en de gemeente voorgelesen, 
zijn getaxeerd off op goet, off middelbaar, off slegt, 
zullen hebben voor ijder roede die goet geëstimeerd is, 
te geven 6 stuijver en die op middelbaar geëstimeerd is 
op 5 stuijver, die op slegt ijder roede op 4 stuijvers; 
en zulcx na de inhoud van de lijste voorszeid. Maar in val 
ijmand deugdelijk met gelooffwaardige mannen 
kan daar doen dat sijn aangegrave land voor het jaer 
1633 is aangegraven, die zal met de helfte van de getax- 
eerde penningen konnen volstaan. Waarvan hij de bewijsen 
binnen 14 dagen na dato dezes zal hebben aan te brengen 
en wie weijgerig is te voldoen, sal men als dan al zijn 
aangegrave land wederom inwerpen. 

                                                 
38 In de marge: “Æstimatie der/ landerijen van de/ gemeente aange-/graven”. 
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4 
Alzo den hoogedelgeboren heer Jacob baron van en tot 
Wassenaar, heer van Obdam et cetera als buurrigter we- 
gens de aangegravene hoeken ook meede pligtig was, 
zo is de gemeente voorgesteld ende afgevraagd, off 
men de voldoening deswegens niet behoorde te stelle 
aan de discretie van zijn hoogedele die daar voor 
reets een recognitie gepresenteerd heeft. En dat om- 
dat de aangravinge van de gemeente, voor zo veel 
zijn hoogedele land en goederen aangaat, wel voor meer 
als tachtentig jaren geschiet moet zijn, en ligtelijk 
bij desselvs prædesesseuren voldaan. En prinsepalijk 
ten reguarde van de groote diensten en beneficien 
die de gemeente en bijsonderlijk de kerk en custerije 
zo van gemelte heer vader zaliger als ook van de heer buur- 
rigter zelve tot nog toe zo reijkelijk geprofiteerd hebben 
ende nog dagelijx meerder van noden en ook van welgemelte 
heere te verwagten zijn. Ende oversulcx is het voor zo 
veel de aangrave hoeken van zijn hoogedele sonder 
consequentie van ijmand anders het zelve als voor 
gearresteerd ende bij niemand gecontradiceerd, 
dat zijn hoogedele volgens de gedane propositie en tot 
voldoeninge daar voor eens een recognitie zal geven. 
 
5 

39Dat niemand zal senden vrouluijden of jongens 
soo der gemeenwerkt word volgens resolutie genomen 
op de buurspraak anno 1637 articul 4 ende van 
teijd tot teijd gerenoveert, ook nog op de buurspraak 
geholden 1682 articul 11, bij pœne daartoe staande. 
 
6 
40Dat alle breukhaftige die niet betalen binnen den 
teijd van 14 dagen, sullen geëxecuteerd worden, welke 
executie gelijk als van olts en na buurregten ge- 
bruijkelijk is, bij den buurrigter, buijrmeesters sampt 
scheuter zal gedaan worden, die ook wel zullen mogen 
den scheuter alleen senden ten huijse van die quaadwil- 
ligen om panden te halen. Ende die quaadwilligen den 
scheuter resistentie doende, die sal behalven 
de boeten waarom hij geëxecuteerd, verbeurd hebben 
4 rijxdaalders. 

                                                 
39
 In de marge: “dat geen vrouwluij-/den nog jongens om te/ meenwerken, mo-/gen 

gedaan worden”. 
40 In de marge: “executie der/ breuken”. 
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7 
41Word nu vast gesteld dat de molennaar wel zal hebben 
te bezorgen dat den bestialen door de molen geen schade 
worden aangedaan. En sal hij op 1mo maij alteijd de 
heijninge om de molen gemaakt hebben, bij verbeurte 
van een beest daar door verongelukt zijnde de 
somma van 42 guldens en van een verken 24 gulden 
volgens resolutie mede voor desen op de buurspraak 
genomen als 1644, ende naderhand dikwils geitereert. 
8 
Dat alle buurhekens, buurvredens en straten binnen den 
teijd van 14 dagen na dato dezes zullen moeten gehangen, gevreedt 
en gezuijverd worden, bij pœne van quaatschouwinge. 
9 
Alle voorgaande resolutien door desen niet geannulleerd, blijven 
gecontinueerd. 
10 

42Dat zo der gemeenwerkt zal worden ende daar gebood is, alle diegeene die 
te laat ter bestemder plaatse compareren off in het meenwerken 
sonder consent wegvaren te vroeg off gaan, zullen verbeuren voor ijder persoon 1 gulden 10 
stuijver, en die gans uijtblijven, zullen verbeurd hebben ijder 3 gulden. 
11 

43Dat niemand nae desen enige landerijen van de gemeente sal 
hebben aan te graven, tenzij dan dat hij zulx op de buurspraak 
versogt en van deselve toegestaan worde, bij verbeurte van 25 gulden 
tot hondert roeden toe. En daarenboven nog van ijder hondert 
25 guldens, en sullen de landerijen daerenboven geslegt worden. 
12 
Alle diegeene die zedert de metinge hout hebben afgehouwen van de 
gemeente en de voornoemde taxatie niet zullen willen voldoen, die 
zullen daarvoor executabel zijn. 
13 

44Aangaande dat de kerckmeesters klagen dat de jongens en andere da- 
gelijks aen de kerk, toorn en op de kerkhoff met smijten als an- 
dersints het leijdak en glasen komen te breken alsmeede met schieten 
aan deselve, zo refereerd men sig desen aangaande volgens de resolutie 
op de buurspraak geholden anno 1665, alwaar zulx verboden is en 
nu meede verboden word, bij een pœne van een daalder. En sullen 
de ouders voor de kinders, basen voor haar knegts en booden 
moeten caveeren. 
14 
De schapen die in de hooijlanden bevonden worden, daar van zal het 
schot zijn 3 gulden. Vide buurspraak 1671. 
15 

45Dat de beesten zullen moeten uijt de hooijlanden blijven so lange 
alsser hooij off gras in het velt is, bij verbeurte van alle diegeene die  
er in bevonden worden, dat die zullen geschut worden als van olts, 
en so der andere beesten in bevonden worden, die in het hooijlant niet ge- 
erft zijn, die zullen dubbelt schot geven. 
16 

46Aangaande het gaan van de schapen, beesten en paarden in het Creels Sant 

word gesteld, tot schot een daalder alsser 12 en meer schapen tot 
onder de 25 ingaan. En drie gulden alss er een trop van 25 en meer in bevon- 
den worden, en voor de uijtheemse dubbelt, sullende de schapen buijten 
de bepalinge moeten blijven. 

                                                 
41 In de marge: “Estimatie der schade/ door de molen aan het/ vee veroorzaakt”. 
42 In de marge: “Boete dergeenen die/ niet komen om te/ meenwerken”. 
43 In de marge: “Aangraven der/ landerijen van de/ gemeente zonder/ permissie”. 
44 In de marge: “Boete der kinderen/ die schade aan de/ kerk en toren doen”. 
45 In de marge: “Schutten der beesten/ in het hooijland”. 
46 In de marge: “Schutgeld der scha-/pen in het Creelsche zand”. 
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Den 29e julij 1684 
is bij den hoogedelen welgeboren en 
gestrengen heer Jacob baron van en 
tot Wassenaar, heere van Obdam, 
Kernhem et cetera, buurrigter, sampt 
buurmeesters, de heer scholtis, de heren 
Jacob en Johan van Ommeren 
wederom na older gewoonte buur- 
sprake geholden, en geresolveerdt 
als volgd: 
 
1 
So heeft Derk Timmer buurmeester zijn rekeninge 
van sijn ontfank en uijtgaave gedaan, so van de 
afgegravene landerijen van de gemeente, als anders, 
en is bevonden meer ontfangen als uijtgegeven te 
hebben de somme van 1 gulden 3 stuijvers die hij ten 
naasten zal hebben te verantwoorden. 
 
2 
Tot het bezigtigen van de slote t’eijndens de Civits meen 
en Edermeen en het uijtgraven van dien, en om te sien 
waar men bequaamst een waterlossinge sou maken 
konnen, zijn daartoe gecommitteerd neffens de 
tijdlijke buurmeesters, den scholtis, Carel Philipsen, Gijsbert 
Gerritse en Aalbert Jansen. 
 
3 
Aangaande het werk van de Eder meen, en het benifice- 
ren met water, zijn daartoe de voorszeide gecommitteerde 
ook gecommitteerd. 
 
4 
Is de resolutie aangaande het hout sampt teijen en 
bandgarden snijden, wederom gerenoveerd volgens 
den 7 artikel 1645 op de buurspraak als in het olde buur- 
boek te sien is. En zal daarvan publicatie gedaan worden. 
 
5 
Van gelijken den 1 artikel 1645 aangaande het inleggen 
van hennip off vlas in het Velthuijser schut, off bij 
Willem Jansen dat word ook mits desen gerenoveerd, 
en hiervan sal ook publicatie gedaan worden. 
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6 
Ook word gerenoveerd den 5 artikel 1647 aangaande den scheuter 
zijn schout. Ende die onwillig zijn, daarvan zal hij het 
schot bij den scholtis op den weerpennink verzoeken en het zelve 
ontfangen. 
7 
Alsmeede den 6 artikel 1647 aangaande het turfgraven 
in het Creelse Veen. 
8 
Dat men die van het Veen zal laten aenseggen, dat ze haare 
kaade zullen behoorlijk opmaken. Word den scholtis aanbe- 
volen om daarvoor sorge te dragen. 
9 

47Is geresolveerd dat niemand die na desen wederom nieuws 
timmeren willen, off ook het geene vervallen is, en men in het 
toekomende nieuws weder mogten willen ophalen, met 
enig dak zal mogen dekken. Maer zullen alle t’samen 
zulx moeten met pannen doen, ook dezelve met 
calk bestrijken, sonder te mogen dokken. 
 
10 
De scholtis en buurmeesters worden gecommitteerd om te sien 
off sij de saak aangaande den nieuwen opbouw van het ver- 
brande huijs van Derk van Alen waartegens sommige 
naburen protesteren, in der minne kunnen doen 
accorderen. 
11 
Gosen Otten heeft belooft volgens coopcedulle sijn huijs 
van de gemeente gecogt, niet te verhuuren dan met consent. 
12 

48Is geresolveerd dat men alle jaar eenmaal de schoorstenen 
in het dorp zal visiteren. En die geen schoorstenen hebben, 
zullen die ophalen moeten, zo haast haar mogelijk. 
13 
49Men zal uijt de gemeene penningen brandhaken laten maken. Ook 
zal ijder huijsgezin een brandemmer moeten hebben. Sullende 
ijder zijn emmer op Sint Martensdag 168450 moeten tonen, ordinaris 
groote na de Arnhemse mate. 
14 
Is geresolveerd dat de Buursteeg bij de voor dees gecommitteerden 
neffens de buurmeesters ter naaster gelegentheijd zal getenteerd wor- 
den om te verkopen. 
15 
De oude buurmeesters blijven gecontinueerd. Waartoe nu meede 
nieuws geassumeerd worden Gijsbert Gerritsen van wegens Ede 
en Aalbert Jansen van Velthuijsen. 
16 
En also Geurt van Soest, gewesene scheuter tot Velthuijsen, wegens 
zijn officie de gemeente bedankt heeft. So is in plaats van dien 
voor dit jaar te Velthuijsen tot scheuter aangenomen Jan 
Brantsen en Jan Evertssen gecontinueerd. Sullende Jan Brantsen 
genieten hetgeene Geurt van Soest in die qualité genoten heeft. 
17 
Jan Evertsen is wederom als scheuter voor dit jaar toegestaan 
van de gemeente agt gulden. 

                                                 
47 In de marge: “dat er geen strooije/ daken meer mogen/ gemaakt worden”. 
48 In de marge: “Alle jaer eens de/ schoorsteenen te/ visiteeren”. 
49 In de marge: “Ider huijsgezin/ moet een brand-/emmer hebben”. 
50 Heiligendag van St Maarten: 11 november (Grotefend, 1982). 
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Den 12e decembris 1685  
is ordinaris buurspraake gehouden wegens 
Ede en Velthuijsen bij den hoogedelen 
welgeboren heer Jacob baron van en 
tot Wassenaar, heere van Obdam, Kernhem, 
als buurrigter, en tijdlijke buurmeesters 
sampt gemeene geërfdens. 
 
1 
Dewijl bevonden word dat in het olde buurboek op den 5e 

februarij 1671 een accoort getroffen is tusschen de erfgenamen 
Gosen van Ommeren, in sijn leven scholtis van Ede, als 
buurrigter ter eenre, en buurmeesters en verdere geerfdens ter 
andere zeijden. Waardoor ter wederzeijden gequiteerd wordt, 
zo van ontfank als uijtgave, tot dato als voornoemt, mits 
dat den voorgemelten scholtis nog zal konnen vorderen 
tot zijnen profijte het geene in de restanten van de 
verpagte stegen alsmeede dat hij van het toecomende 
pertinent rekeninge zoude moeten doen. Welke penningen 
tot nog toe niet zijn ontfangen, nog ook de gestipu- 
leerde rekening is gedaan, zo worden de respective buurmeesters 
in der teijd hiermeede gelast, hierop zig met den aldereersten 
naukeurig te informeren. Ende zal ook de heer veendrigh 
Ommeren als erfgenaam van zijn broeder zaliger gelieven na te 
zien het geene hij hier van nog onder zijn papieren soude 
mogen berusten. Opdat bij maniere van rekeninge off 
anders klaarlijk aan de gemeente mag blijken, wat 
ontfank off uijtgave hier op zou mogen gedaan wesen. 
Op dat hier van op de naaestcomende buurspraak rapport 
gedaan zijnde daarop nader mag worden geresolveerdt. 
Wordende de afgaande buurmeesters versogt omde tijtlijke 
buurmeesters zo nodig te assisteren. 
 
2 
Alle de rekeningen die er nog mogen wesen tot 
laste van de gemeente, zullen de teijdlijke buurmeesters moe- 
ten overgelevert worden om daarvan een pertinente 
lijste te formeren. Ende naukeurig te ondersoeken 
op de deugdelijkheijd van de schulden, daarvan sij meede 
op de naastcomende buurspraak zullen hebben 
rapport te doen. 
 
3 
Doordien hiervorens goetgevonden is, dat alle de 
togtsloten in de Civitsmheen zoude opgegraven worden 
tot aflossinge van het water, en dat sommige daar 
van in gebreken zijn gebleven. Welkers sloten evenwel 
door de buurmeesters in der teijd zijn aanbesteedt 
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tot laste van de gebrekigen, daar van de arbeijdloon  
tot nog toe niet en is voldaan. So worden voorszeide buurmeesters 
hier meede gelast de gebrekige tot de betalinge te houden. 
Als meede aan te manen die geene die haare sloten nog 
niet opgegraven hebben, met de eerste bequame ge- 
legentheijd op te graven. En bij faute vandien dezelve 
mee als voren aan te besteden tot laste van de eijgenaars, 
ende die dan tot de betaling te houden. Dog so hier 
ver eenig dispuit zoude mogen komen te reijsen 
tusschen de eijgenaars ende enig naburige landen, 
zullen de voorszeide buurmeesters haar best doen om het selve 
bij te leggen. En bij ontstentenis van dien het nodig 
werk evenwel aanbesteeden tot costen van ongelijken. 
 
4 
Dewijl het zedert eenige jaren herwaards verscheijden 
malen in consideratie is gekomen, so dat men de 
Edermeen sou kunnen benificeren met het 
overvloeijijen van enig water. So worden de tijdlijke 
buurmeesters nogmaals gelast de vorige resolutien in de 
buurboeken hierop na te sien ende met aanmer- 
king te inspecteren hoe men op de bequaamste ma- 
niere het selve sonder ijmands prejuditie sal konnen 
in het werck te stellen. 
 
5 
Als meede hierover te confereren met alle diegeenen 
die in de Eder- en Civitsmeen, ende het aangelegen Ederveen, 
off daaromtrent souden mogen geinteresseerd zijn. 
Ende hoe dat men het best de Cadijk agter de Edermeen 
soude konnen bequaam maken, om het water te beletten 
in het Ederveen te loopen, gelijk hoe men de Meengraaffse wal 
tot gemeene beste zal konnen opmaken en de 
sloten te verdiepen. Werdende de buurmeesters gecon- 
demneerd om de resolutien in het werk te stellen. 
 
6 
51Ten regarde van de wildgrave worden de respective 
buurmeesters meede gelast een goede ordre te beramen hoe men 
deselve op het best suffisant zal maken ende onderhouden 
tot afweringe van het wilt ende hetselve als dan te 
executeren. Ende so daar eenige thientheren zoude mogen 
onwillig zijn haare portie in de onkosten tot de wiltgrave 
te dragen, zullen de bovengemelte buurmeesters alle 
devoir aenwenden om deselve daartoe houden. 

                                                 
51
 In de marge: “de wildgrave suffi-/sant te maken tot/ keering van het/ wild”. 
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7 
Op de klagten die der gedaan worden, dat enen Gijsbert Celen 
den dam die er vergunt is bij gratie om op zijn land te 
varen, niet afheijnigt, worden de buurmeesters gelast 
denselven daertoe te constringeren, off de 
dammen te doen uijtsmijten. 
 
8 

52 De buurmeesters worden gelast om na [te] sien de landschaps 
resolutien aangaande de doode beesten en krengen, om 
dezelve te weeren van de gemeene wegen en daartegens 
een boete te stellen, alsmeede een publicque plaatse 
te despisieren die niemand te nae is. Ende in het 
reguard van de buijtenluijden, dezelve te houden 
om de doode beesten te begraven daar se best konnen, 
op pœne daartoe te statueren. 
 
9 
Op het versoek van Gosen Otten om een klijn hoeckjen lands 
bij zijn huijs nieuwelijks van de gemeente gecogt van 
dezelve zouw mogen huijren voor een jaarlijkse recognitie, 
worden de scholtis en buurmeesters gecommitteerd om 
een hoeckjen lands sonder ijmands prejudicie van de 
gemeente voor hem uijt te sien, ende daar over met hem 
te transigeeren. 
 
10 

53De buurmeesters zullen ook zorge dragen dat de puijnhoopen 
die op onbehoorlijke plaatsen leggen, zullen worden ge- 
removeerd, op een pœne van 2 schellingen. 
 
11 
De ordres die van wegen het quartier gesteld is op het 
toemaken van de cleuffkuijlen, zullen de buurmeesters 
exactelijk doen executeren. 
 
12 
De buurmeesters in der teijd worden geordonneerd om te 
overleggen wat men aan den buurschrijver zal geven 
voor zijn genomen moeijte in het schrijven zo van ordinaire 

als extraordinaire saake aangaande de gemeente. 
 
13 
Alle resolutien op voorgaande buursprake genomen, worde 
hier meede gerenoveerd. Ende die nog ongeexecuteerdt 
zouden mogen zijn gebleven, worden de buurmeesters 
gelast dezelve alsnog, zonder teijdverzuijm zo veel 
mogelijk is, ter executie te leggen. 
 
14 
Bij de buurmeester Gijsbert Gerrits uijt Ede wort uijt Ede 
geassumeert Matthijs Jansen, en bij Aelbert Janse 
uijt Velthuijsen Evert Maassen. 

                                                 
52
 In de marge: “Omtrent het begra-/ven der doode beesten/ en krengen”. 

53 In de marge: “Puijnhoopen te/ removeeren”. 
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Den 9e maij anno 1689  
is er in absentie van den weledelgeboren 
heere buurrigter, bij den edelen scholtis 
des ampts Ede Johan Otters, tijdlijke 
buurmeesters ende gemeene geërfden 
wegens Ede en Velthuijsen buur- 
spraak geholden. 
1 

54 Is voorgedragen dat de crediteuren vande bekende schult in het Veen 
wegens de nog onbetaalde resterende penningen om betalinge 
ernstig de buurmeesters aanmanen, hoe men dezelve penningen 
best zal kunnen vinden. En is verstaan dat het huijsken 
van Jan Brantsen zaliger dat nu Gijsbert Brantsen bewoondt, 
zal verkogt worden met nog den Buurakker, ende den slijk 
in het Creelse Veen publicqlijk bij het uijtbranden der kaarsen 
te verkopen, en de voorszeide penningen daar uijt te vinden. 
Ten welken daage de Buurstege meede zal verpagt worden. 
2 

55 Is vast gesteld dat ijder een het hout aan off t’eijndens zijn 
goet het welk te seer over den weg hangd, zal hebben af te snoeijen, 
dat men daar onder door op de gemeene weg met een 
volle geladen wagen zonder te raken, kan varen. 
 
3 

56 De gecommitteerde van het huijsijen van Gosen Otten en het hoekijen 
landts, om daarover met hem te accorderen, hebben rapport gedaan, 
dat de weduwe van Gosen voorszeijd van desen hoff en gebruijk van dien 
om te mogen bewonen, weijnig off niets wil geven. Overzulx 
is op heden verstaan dat haar weduwe zal gelastet worden het 
huijsije in conformité van de coopsconditien niet meer te laten 
bewonen en dat haar weduwe door den scheuter deese genomene 
resolutie zal aengeseijt worden. 
4 

57 Op het versoek van de weduwen Carel Philipsen en Cornelis Arentsen 
om een stenen straatije tussen haar respective huijsen te maken, 
is haarlieden geaccordeert de hulpende hand te verlenen in het 
in het roijen en leveren van de stenen, daar toe door de g- 
meente te laten roijen en leveren, als voor desen in het maken 
van nieuwe straten is geschiet. 
5 

58 Dat de wiltgraaff voor woensdag eerstkomstig zal moeten 
compleet zijn, als wanneer daags daaraan den scheuter als 
van olts daar van zal beginnen te schutten. Ende indien die 
van Manen en Doesborg haare wiltgrave niet in staat 
houden, zal aan weerzijden van deese gemeente bij de ge- 
erfden van Ede en Velthuijsen de Wiltgrave afgegraven worden. 
6 
59Dat ijder zijne straaten t’eijndens zijn erff zal hebben te repareren 
en klaar te houden, waarover de schouwe zal gevoerd worden 
so dikwils men oordelen zal te behoren. 
7 
Alle oude resolutien van voorgaande jaren door desen niet 
gealtereerd, zijn en blijven gecontinueerdt. 

                                                 
54 In de marge: Eenige goederen van de/ buurt tot betaling/ der schulden te/ verkoopen. 
55 In de marge: Op snoeijen hout langs/ de gemeene wegen, dat/ men die met een volle/ wagen kan 
rijden/ zonder raaken. 

56 In de marge: de weduwe Otten aangesegt/ het huijs te verlaa-/ten, alzoo de gereg-/tigheijd de 
buurt daer-/uijt toekomende,/ niet voldoet. 

57 In de marge: Keijen gegeeven/ aan degeenen die/ een straat voor haer/ huijs willen maken. 
58 In de marge: De Wiltgraaf in/ staat te houden. 
59 In de marge: schoonmaken/ der straaten. 
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Buurspraak wegens 
Ede en Velthuijsen anno 1693  
den 3 februarij geholden bij zijn exellentie 
den weledelgeboren en gestrenge heer 
Jacob baron van en tot Wassenaar, 
heer van Obdam, en Kernhem et cetera, als 
buurrigter sampt tijdtlijke buijrmeesters 
en geërfdens en presente nabuijren van 
dezelve gemeente. 
 
1 
Is goetgevonden en worden mits desen geauthoriseerd de 
tijdtlijke buurmeesteren nu zullende geëligeerd worden om de rekeninge 
van ontfang en uijtgave wegens de administatie van Gijsbert 
Gerrits gewesene en nu afgaande buurmeester na te sien 
en met denselven te sluijten. 
 
2 
Op het overgelangde request van Juffrouw van Ommeren, daarin dat 
gementioneerd word, dat aan den olden scholtis Celiman van 
Ommeren was vergunt een hoekije lands van de gemeente tot 
Velthuijsen, alsmeede een ander hoeckije aan Zeger van Arnhem 
heer van Kernhem. Is goetgevonden en verstaan dat hetzelfde 
request in handen van de aanstaande buurmeesteren zal gesteld 
worden om het zelve te examineren, en met den allereersten 
rapport daarvan te doen. 
 
3 
De overgegevene rekening van Roeloff Smit wegens Willem Rijksen 
word meede in handen van de buurmeesteren gesteld, om die te exami- 
neren, en daar van rapport te doen. 
 
4 
Op het voorstel van de weduwe Gosen Otten om te hebben in een vasten 
erfkoop een kleijn hoekije van de gemeente daar haar huijs 
op staat, voormaals van de gemeente gecoft en alsnu in pagt, 
is geresolveerd dat hetzelve meede door de tijdtlijke buurmeesteren 
sal geexamineerd worden, wat præjudicie ijmand daar voor 
zou mogen hebben, om daar van rapport te doen. 
 
5 
Over eenige klagten ende difficulteijten die er zijn voorgekomen 
aangaande de Eder en Civitsmeen en derselver waterlosinge en 
togtsloten, is goetgevonden en verstaan te committeren 
den scholtis van Ede, neffens de tijdtlijke buurmeesteren, om die 
zaken ter degen te examineren, de geinteresseerdens daar 
omtrent te roepen en te hooren. En alles te doen wat tot 
weg neminge van enige præjudicie van desen off genen soude 
konnen gedaan worden. 
6 
Alzo verscheijde klagten zijn ingekomen over de Wiltgrave 
en particulierlijk over die van Manen en Doesborg, is geresol- 
veerd en verstaen, dat de respective buurschappen van Ede 
en Velthuijsen, Doesborg en Manen gezamentlijk metten 
aldereersten een conferentie zullen houden om die abuijsen 
te redresseren en de Wiltgrave in goede staat te maken 
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en te onderhouden, ende onder malkanderen den een den anderen 
de schouwe onderwerpen. Doch off dezelve zig hierin niet koste verstaan, 
en in der minne conveniëren, zo zullen die van Ede en Velthuijsen 
haar eijgen veld afsluijten, daertoe de tijtlijke buurmeesteren geautho- 
riseerd worden om het selve werkstellig te maken. Als meeden 
den scheuter te maintineren in het innen van zijn schutgeldt. 
En so daar omtrent eenige onwillige de betalinge zoude komen 
te verweijgeren, word den scholtis van Ede verzogt dezelve aan 
den scheuter op den weerpenning te betalen. Wordende alle re- 
solutien dezen aangaande, voor dezen genomen, gerenoveerdt. 
7 

60 Worden alle voorgaande resolutien hiermeede gerenoveerd, en inson- 
derheijd dewelke genomen is op het wegnemen en het weren van de 
stroije daken ende docken van de huijsen en timmeragien in het 
dorp Ede staande zedert den laasten brand van 1684 nieuw 
getimmerd. Daar toe de buurmeesteren wel expres geordonneerd worden 
alle behoorlijke middelen aan te wenden. Zullende de geene die 
diergelijke daken hebben na behoorlijke waarschouwinge dezelve 
moeten afbreken off dokken daeruijt doen. En off dezelve daar 
van in gebreken bleven, zullen dezelve voor een boete betalen 
de somme van 25 guldens en evenwel nog gehouden zijn te doen 
als voorgemelt. Tot welke executie de scholtis van Ede verzogt word 
aan de buurmeesteren de sterke hand te bieden. 
8 
Op het verzoek van Jan Maassen en Tijmen Suijren om voor 10 jaren 
van bovenstaande resolutie bevrijt te wesen, aangaande de timme- 
ragien alreede daar tegens gedaan, en hetzelfde aan de gemeente 
voorgestelt zijnde zonder contradictie te vinden, is het zelve 
geconsenteerd in consideratie, dat deese twe huijsen wat buijten 
het dorp staan. 
9 

61 Alzo bevonden word datter luijden nalatig zijn om haare straten na 
behoren te repareren en te onderhouden, voornamentlijk omtrent het mid- 
delgescheij derselver, waardoor die naastgelegene seer benadeelt worden, 
worden alle diegeene die het aangaat mits dezen gelast haare straten 
te maken bij der boete van 5 guldens. En zullen de boeten hier 
van geëxecuteeerd werden als boven. 
10 
Dat geen inwoonders van Ede en Velthuijsen zullen vermogen eenig 
heet off plagge van buijtenbuurtse veer- off karluijden te laten halen 
off brengen, bij de boete van ses guldens voor de gemeente, boven den 
scheuter zijn schot, ter somme van 10 guldens.  
11 

62 Op het voorstellen van te hebben een clepperman off nagtwaker 
in het dorp, is goetgevonden en verstaan den scholtis van Ede 
en de tijdlijke buurmeesteren te authoriseren om na een goet man om 
te sien op de beste menagie voor de gemeente en aan te stellen 
op sodane ordres als ter sullen beraamt worden. Sullende nie-  
mant vrij wesen om het klappergelt te betalen, als alleene die 
van den armen leven, en de onwillige paratelijk geexecuteerdt / worden, op haare kosten. 
12 
In plaatse van den afgaanden buurmeester Gijsbert Gerrits en overleden / Aalbert Jansen, zijn wederom nieuws 
geëligeerd en genomineerd van / Ede Derk Timmer en van Velthuijsen Aart Aartssen. 
13 
De scheuter Jan Everts blijft gecontinueerd met assumptie van sijn / soon, die meede zal mogen schutten, en 
worden de tijtlijke buijrmeesteren geor- / donneerd hem de gedane schuttinge te doen hebben. Worden ook / 
geordonneerd de buurmeesters van Velthuijsen met ten eersten om te sien / na een bequame scheuter van 
Velthuijsen. 

                                                 
60

 In de marge: boete van strooije/ daken en het dokken. 
61

 In de marge: Die zijn straat niet/ maakt, verbeurd/ vijf guldens. 
62

 In de marge: Aanstelling van/ een klapperman. 
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Den 13 februarij 1693  
is na voorgaande convocatie van de 
gemeente van Ede en Velthuijsen 
met voorgaande goetvindinge van zijn 
exellentie de heer buurrigter gere- 
solveerd als volgt: 
 
1 
Na voorgaande publicque verlesinge van alle de 
contschappen en attestatien nopende het questieeuse 
veld met die van Doesborg, die aan zijde van Ede en 
Velthuijsen beleid en op voorstel off afvragen hoedanig 
men sig in het toecomende met die van Doesborg over 
dit questieuse veld zal gedragen. Off men aan zeijde 
van die van Doesborg aan onsen de heer buurrigter 
voorgesteldt dit questieuse veld half en halff souden 
deijlen dan offmen absoluit het geheele veld sal 
voor die van Ede en Velthuijsen zal maintineren 
ende defenderen tegen die van Doesborg. So is 
nomine contradicente63 geresolveerd dat bij de heer 
buurrigter en buurmeesteren ende geerfdens dit velt 
sal in het vervolg gedefendeert worden. Ende so niet 
willende tot een accomodement verstaan, geresolveerd 
dat men die van Doesborg daaruijt zal schutten. 
 
2 

64Is wel expres geresolveerd en met een de nagt- 
waker belast, neffens den scheuter, op het asch met 
vuur storten op de vaalten, zonder het zelve uijt te doen 
tot voorkominge van brant. Dat daar zij vuur 
in de asche zullen vinden, zij de luijden zullen 
opwekken en waarschouwen, die haar daar van ten 
boeten zullen betalen drie gulden. En zo het 
zelve reets rookt off vlam in strooij off vaalt 
gecauseerd hadde, zullen daaraan verbeurd 
hebben ses gulden. 

                                                 
63 Latijn: “terwijl niemand tegenstemt”. 
64
 In de marge: Boete dergeenen die/ heeten asch op de/ vaalten smijten. 
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Den 7e maij anno 1694 
isser wegens Ede ende Velthuijsen na 
voorgaande convocatie van de geërfdens 
ende buuren ordinare buursprake 
geholden bij de heer scholtis, tijdlijke 
buurmeesteren en vordere aanwesende 
geërfdens en nabuijren. Ende 
geresolveerd als volgt: 
 
1 
Alle voorgaande resolutien ende articulen in voorgaan- 
de jaren genomen, blijven in staat en worden mits 
desen gecontinueerd. Item de commissien van deselve 
buursaaken. 
 
2 
Tot de rekening van de afgaande buurmeesteren, die nu 
presenteerd zijn rekening te doen, worden deselve ge- 
committeerd die de commissien van voorgaande 
saken van vorige jaren over de buurrekeninge 
hebben. 
 
3 
In plaatse van de afgaande buurmeesteren Matthijs van 
Engelenhove en Evert Maassen, zijn nieuws geëligeert 
Roeterd Haalboom uijt Ede, en van Velthuijsen 
Hendrick Hermenssen. 
 
4 
De resolutien van gedokte daken, die na het jaar 
1684 zijn gedokt, met den allereerten te 
executeren. 
 
5 

65 De resolutien van de buursprake 1693 aangaande het 
heet off plaggen haalen van buijtenbuurtse, zijnde den 10de, 
word in zo verre verandert, dat de inwoonders buijtenbuurt- 
se karren off wagen zullen mogen gebruijken tot het 
plaggen halen wanneer sij een helen dag daar toe van doen 
hebben, mits dat die geene die bevonden wierde plaggen 
der gemeente meedegenomen te hebben, zullen daarvan 
te boete geven 25 gulden, te betalen bij die geene die 
de overtreders voorszeid in haar dienst hebben gehadt. 

                                                 
65
 In de marge: Boete dergeenen/ die heet of plaggen/ voor de gemeente halen/ door de 

buijtenbuurtse. 
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Den 30e maart 1696 
is bij zijn exellentie Jacob baron 
tot Wassenaar heer van Obdam, 
Kernhem et cetera als heer buurrigter 
sampt tijdtlijke buurmeesteren en geërfdens 
en nabuijren van Ede en Velthuijsen 
na older gewoonte buurspraak 
geholden. En geresolveerd als volgt: 
 
1 
Datter geresolveerd is een schutje te maken voor de 
heule t’eijndens de Edermeen. En dat ook die van 
de Edermeen een ijders t’eijndens zijne grond de 
sloot zullen hebben op te maken dat het water 
daar uijt niet in de veen lopen en die niet jnun- 
deren. 
 
2 
Dat Gijsbert Gerrits en Matthijs Jansen van Engelen- 
hoven de restantanten die in den jaare haarer 
bedieninge zijn voorgevallen, zullen hebben in te vorderen.  
En voorts uijt die restanten betalen de schult van 
Roeterd Rijxen en Roeloff Smit, na examinatie 
van rekeninge, ter presentie van de tijdlijke 
buurmeesteren 
 
3 
Diegeene die enige uijtgegoten asch off vuur daar 
bij off onder bevind, zal gehouden zijn zulx ziende, aan 
de luijden die asch off vuur aangaande die vaalden hebben 
neer geleijd, bekend te maken om die niet te devulgeren. 
 
4 
Dat bij de tijdtlijke buijrmeesteren neffens eenige geërfdens 
onder genomineerd en wederom zal ondernemen worden 
off men de Buursteege mogte verkopen konnen. Te 
weten dat den slijk tot betalinge van de onkosten over de 
prosesse als anders gevallen, de heer scholtis Otters, de heeren 
Johan en Pharamont van Ommeren neffens de 
oude afgegane buurmeesteren als gecommitteerden. 
 
5 
Alle voorgaande resolutien door desen niet gealtereerd, 
worden gecontinueerd. 
 
6 
De buurmeesteren blijven gecontinueerd. 
De scheuters oock 
 
7 
Aangaande het werk van de mistvaald daarover quæstie beleijd 
door Matthijs van Engelenhoven en Andries Jansen meer geoccupeerd geweest et cetera. 
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Den 22e augusti 1698  
is bij zijn exellentie Jacob baron van Wassenaar 
heer van Obdam, Kernhem et cetera buurrigter 
sampt tijdtlijke buurmeesteren, geërfdens en 
naburen van Ede en Velthuijssen na 
older gewoonte buursprake geholden. 
 
1 
De klagten ende differenten voor dezen geresen ende 
voorgekomen aangaande de waterlossinge van de Eder- 
en Kivitsmeen, op heden wederom op het tapijt gekomen 
zijnde. En bevonden dat daar omtrent op de ordinaire 
buursprake 93 articul 5 enige gecommitteerden waren 
gesteld, zonder dat daar in gedaan is, soo blijven deselve 
gecommitteerd de heer scholtis en tijdlijke buurmeesteren bij continuatie 
gecommitteerd. En haar nogmaals ernstig aanbevolen 
haare commissie metten eersten werkstellig te maken, 
de geinteresseerden aan weerzijden geconvoceerd en gehoord, 
en te zien de parthijen te concilieren en met ten 
eersten rapport daarvan te doen. 
 
2 
Datter word verstaan datten articul van den klepperman 
1693 in staat zal gehouden worden. Ende aangaande 
de voorgekomen abuijsen, zo in de wanbetalingh als boeten, 
worden de scholtis en buurmeesteren geordonneerd om te 
sien met de breukhaftige te accorderen en anderzints 
te executeren. En dit zal op den 1e sondag afgelesen 
worden bij publicatie daaruijt te formeren. 
 
3 

66Dat metten eersten een dag beraamd zal worden 
om voort het Creelse Sant te streujen en de 
schapen daar uijt te houden, wort den scheuter 
aanbevolen op het nauwste daarop te passen. 
En daarvan te schutten op de boete van 3 gulden als van 
olts. 
 
4 
In plaats van de overleden buurmeester Derk Timmer 
word geassumeerd Steven van de Hart uijt Ede en 
in plaaets van een afgaande buurmeester Aart Aartz 
uijt Velthuijsen nieuws verkoren Henrik Reijjers. 
 
Nota. Steven van der Hart heeft zijn buurmeesterschap 
niet geëxerceerd, en is daar voort van gelicentiëerd 
en ontslagen. 

                                                 
66
 In de marge: Boetens der geenen/ die in het Creelsche/ Zand haare schapen/ hoeden. 
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Den 27e april 1699  
is na voorgaande convocatie bij zijn 
excellentie den hoog en welgeboren heer 
Jacob baron van Wassenaar heer van Obdam, 
Kernhem et cetera, als buurrigter en tijdlijke 
buurmeesteren en geërfdens en naburen 
wegens Ede en Velthuijsen ordinare 
buursprake geholden. En geresolveerd 
als volgt: 
 
1 
De buursprake van voorleeden jaare 1698 wederom  
voorgelesen zijnde, wordt gerenoveerd. Ende blijft 
gearresteerd voor zo verre hier niet veranderd word. 
 
2 
Dat die van de Edermeen gehouden zijn zullen 
om de wallen langs de Weteringe aldaar deurgaans 
op te maken en een somercade off wal te houde. 
Blijvende de gecommitteerdens voorleden jaar tot 
deese saaken gecommitteerd, in haar commissie 
gecontinueerd, om was het mogelijk de geintresseer- 
dens te concilieren. En dat zij zullen sien om 
een kaade ten westen van de Edermeen op te halen 
aan weerzijden en over het onderhouden te accorderen. 
 
3 

67Aangaande den articul in voorige jaren genomen 
van een klepperman te hebben, word gerenoveerdt. 
En den klepperman nu onlangs aangenomen, geap- 
probeerdt dat zal blijven gaan op het tractement 
waar op aangenomen is. En zullen diegeene die 
in gebreken blijven haar tantum te betalen waar 
op zij gezet zijn. Gelijk ook de articulen aangaande 
de uijtgegoten asch en vuur daarover bevindende, 
op de boeten daartoe gestatueerd gehouden zijn 
te betalen. Zullende de gebrekige aanstonds 
geëxecuteerd worden. 

                                                 
67
 In de marge: Aanstelling der/ klapperman word/ geapprobeerd. 
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4 
Is vorder voorgekomen dat de gemeente met veele 
schulden beswaart is en om sig daarvan te exoneren 

so is geresolveerd en met een de heer scholtis ende 
voornaamste geërfdens neffens de tijdtlijke buijrmeesteren 
gecommitteerd om deeze nabenoemde parcelen 
erfgronden van de gemeenten publicq te 
doen opveijlen en verkopen off na gelegentheijd 
eenige roeden te verhandelen aan de aangelanden. 
Als voor eerst den Buurakker, de steeg langes de 
Wetering aan het Velthuijser schut, een klijn 
hoekje bij en aan het huijs van Gerrit van de 
Horst die 7 stuijvers voor de roede presenteerdt, 
een kleijn hoeckje t’eijndens Jan Maassens hoff bij 
Wouter Robberts presenteerd 7 stuijvers per roede, de 
heijde (niet de gront) aan het Creelse Sant, de Santackers 
te visiteeren en voor zo verre gemeente te 
verkopen tot Schraeuwels off aan de Borgt, presen- 
teert Jan Brouwer te betalen dat ook de stegen 
waarvoor 3 hekkens onderhouden worden pu- 
blicq met het onderhout verpagt zullen worden 
voor 12 jaren, de gemeente t’eijnden de allé van 
de heer vendrig Ommeren bij Hendrik 
Hermensen voor een gedeelte aan zijn edele op 
nader versoek te verhandelen. 
Als meede daar omtrent aen Derk Brouwer. 
 
5 
De tijdlijke buurmeester Roetert Haalboom blijft 
voor dit jaar tot maij tot maij 1700 bij 
conventie gecontinueerd en die van Velthuijsen 
blijven ook gecontinueerd. 
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Den 26e april 1703 
is, na voorgaan convocatie van 
de gemeente wegens Ede en Velthuijsen, 
na voorgaande goetvinden van zijn 
exellentie de heer Jacob baron van 
Wassenaar heer van Obdam en 
Kernhem als heer buijrrigter 
vermogens schriftelijke authorisatie 
bij zijn exellentie den 18 april 1703  
verleent en op heden voorgelesen, 
zijn de ordinaire buurspraak 
geholden. En geresolveerd als volgt: 
 
1 
De pointen in voorgemelte authorisatie publicq 
voorgelesen zijnde, zijn dezelve geaccepteerdt. 
En geordonneerd den buurschrijver dezelve in het 
buurboek zal inschrijven. 
 
Sijn exellentie den heer van Obdam als buurrigter 
van Ede en Velthuijsen met de tijdlijke buijrmeesteren 
in conferentie op heden den 18 april 1703 zijnde, 
en omdat zijn exellentie niet kan vaceren tot 
de ordinaire buursprake en het nasien van de 
rekeninge der zelver. En wat verder nodig diende verrigt. 
 

68So ist dat zijn exellentie mits desen authoriseerd de 
tijdlijke buijrmeesteren Gerrit Haalboom en Steven van 
der Hart, Arien Cornelissen en Wouter Robbertsen 
om na den lantregten van Veluwen tegens ont- 
fank van volle coopspenningen opdragt te doen 
aen Oth Gosens van zijn gecoft parceel off steege 
langes de Wetering en generaallijk der gemeente 
goederen hiervoor te verbinden en hijpothijzeren. 
 
Vervolgens authoriseerd zijn exellentie meede dezelve 
buurmeesteren om een ordinaire buurspraak te 
houden en alle het ordinaris te verhandelen. 
 
Item de rekening en debitten van de gemeente te 
examineren. Item den ontfank en uijtgaave 
van de afgegane buurmeesteren. En dezelve t’samen aan 
zijn exellentie oversenden met al het geen op dese 
buursprake geresolveerd is. En insonderheijd wat extra- 
ordinair daar op zal voorgedragen en gebesoigneert zijn, 
om daar van zijn exellentie goetvinden en approbatie 
te hebben. En als dan dezelve te stabilieren. 
Actum Kernhem den 18 april 1703. En was getekent 
J.B. van Wassenaar 

                                                 
68
 In de marge: Authorisatie tot/ transport der goederen/ van de gemeente/ gekogt. 
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2 
Vervolgens voorgelesen zijnde de overgeleverde rekening 
van de erfgenamen van Dirk Timmer alsmeede van die van 
den scholtis Otters ende dat daar op zeer veel consideratie 
en seggens gevallen, dat dezelve ook zeer prolix en 
veel teijd tot de examinatie nodig is. Zo hebben de gemeente 
uijt het midden van haar genomineerd en gecommitteerd, 
doen zulx kragt dezes, neffens de buurmeesters de heer 
Pharamont van Ommeren, Jan Brouwer, E. Verschuur, 
Hendrik Reijjers, Baru Peters en Hendrik Hermsen 
om met de erfgenamen van Dirk Timmer en de heer scholtis 
in conferentie over deeze zaaken te treden en die poincten 
voor zo verre de gemeente daarin te lasten heeft, 
na bevind van saaken in het geheel off ten deele te 
accepteren ende eijndelijk te sluijten off anders in het 
generaal, na rijp overleg met de gemelte erffgenamen 
en scholtis, voor een som te accorderen. Edog over al 
gereserveerd de approbatie van welgemelte heer buurrigter 
ingevolge de authorisatie van zijn exellentie en op volle 
consent van de gemeente, die daarover alsdan gecon- 
voceert en aan haar gerapporteerd zal worden. 
 
3 
Van gelijken en in voegen voorszeid gecommitteerd tot het 
examineren en onderhandeling van de rekening en 
prætensie van die van Doesborg, met en neffens haar 
als D. Brouwer, B. Zuijrmond, Gijsbert Gerritz, Gijsbert Jansen 
van de Slunt, Lammert Hendriks, Gerrit van der Horst. 
 
4 
Zijn ook vorders gecommitteerd bij desen tot het nasien 
en sluijten van de rekening van de afgegane buurmeesteren Roetert 
Haalboom, B. Zuijrmond en Gerrit Haalboom neffens de 
tijdtlijke buurmeesters Derk Brouwer, Johannes Wolfsen, 
Ot Gosens, Lamert Snijder, Gijsbert Jansen, Lamert 
Richolt, Henrik Hermsen. 
 
5 

69Vermits eenige vorige jaren geen buurspraak is gehouden 
geweest en dat Roetert Haalboom met maij 1700 heeft willen 
quiteren, zulx dat eenige geërfdens onderling geloot hebben 
wie buurmeesters zijn zouden nadat bij publicatie daartoe 
verzogt waare, dat zulx ijmand wilde accepteren ende 
niemand zig daar toe wilde laten gewilligen, zo is bij 
die lotinge buurmeesteren geworden Bartholt Zuijrmond en 
Gerrit Haalboom uijt Ede, van Velthuijsen Henrik Reijjersen. 

                                                 
69 In de marge: Buurmeesteren/ bij lotinge aange-/steld. 
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Over 1701 en 1702 Gerrit Haalboom en Steven van der Hart 
uijt Velthuijsen Arien de Mulder en Wouter Robbertz. So is 
al het geene voorszeid is gepasseert, geapprobeert en voor haar 
voorsorge bedankt, en nu wederom tot tijdlijke buurmeesters 
uijt Ede gecontinueerd Steven van der Hart en nieuws 
daar bij genomineerd Gijsbert Gerritz. Uijt Velthuijsen 
bij continuatie Wouter Robberts en nieuws geëligeerd 
Henrik Henriks. 
 
6 
Is verstaan dat aan de heer Pharamont van Ommeren 
gerenbourseert zullen worden sodane 74 guldens 4 stuijvers als 
zijn edele papa wijlen de heer capitein Ommeren in den jaare 
1684 wegens de aangegravene hoeken van de gemeente 
van zijn erve in Velthuijsen betaalt heeft ende bevonden 
bij de voorouders eens betaald geweest te zijn, waar van 
voor desen voorgekomen is, in vorige buurspraake. 
 
7 

70Dat de schapen op sodaane brinken en stegen niet 
zullen mogen gehoedet worden als van olts. Ook uijt 
Eder veenen moeten geheel blijven 1en junij off zullen 
naderhand op ordinaris schut geschut worden, en 
sal de scheuter hiervan kennis geven aan die van het Ederveen.  
 

71Datter geen beestialen op de Schabernausteeg zullen 
mogen gehoedet worden, maar alleen door te drijven, bij 
pœne van schuttinge. 
 
8 
Dat een ijder zijne vredingen in de Meulensteeg, de straten 
en geuten, en alles wel zal onderhouden, repareren en 
opruijmen, en dat tegens morgen over 8 dagen, zijnde vrijdag 
wanneer de schouwe daar over gevoerd zal worden. 
 
9 
De steeg van de Kerkenkamp zal voortaan bij de gemeente 
gemaakt en de plagge tot profijte van de gemeente 
verpagt worden. Van gelijke zo enige percelen bequaam 
zijn tot parceelen plaggen, dat de buurmeesters sullen 
mogen vercopen. 
 
10 
Dat geen buijtenbuurtse haar schapen op de gemeente 
mogen laten gaan weijjen, bij schott voor de scheuter.  
11 
De resolutien van voorige jaren voor zo verre hier niet 
verandert, blijven gecontinueerd. En de scheuter Harmen 
Galen blijven gecontinueerd. 
 
Voor memorie. 
Tot de onderhandelinge met de erffgenamen van D. Timmer is aange- 
stelt op heden over 8 dagen, zijnde donderdag den 3 maij 1702 om 
1 uur ten huijse van Gerrit Haalboom. 

                                                 
70 In de marge: Hoeden der schapen/ op brinken en/ steegen. 
71
 In de marge: Geen schapen et cetera/ op de Schabenau-/steeg. 
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Den 10e september 1703 
is, na ontfangen antwoord van 
sijn excellentie de heer van Obdam, 
Kernhem et cetera als buurrigter, en 
ingevolge van de jongste geholdene 
buursprake den 26 april 1703, na 
voorgaande publicatie bij de tijdlijke 
buurmeesteren, geërfdens en nabuijren 
van Ede en Velthuijsen, extraordinaire 
buurspraake gehouden, en verhandelt 
als volght: 
 
1 

72Voor eerst het antwoord van de missive van sijn excellentie 
de heer buurrigter voorgelesen en voorts geordonneert 
den buurschrijver te boek te brengen. Luijdende 
dan als volgt van woord tot woord: 
Monsieur Holtrop, 
U edele missive met de bijgevoegde copien heb ik wel 
ontfangen, waarop dient tot antwoord, dat ik 
mij het accoord met de erfgenamen van Derk Timmer 
ingegaan, laate wel gevallen. Hetzelve neffens het 
contract met de beurte van Doesborg gemaakt, 
mits dezen approberende. Gelijk meede approbeere 
het geresolveerde op de buursprake in april lestleden 
gehouden, in zo verre het nieuws gestatueerde en 
in specie het aenbesteeden en maken van een brug 
bij mijn erve de Wetering en een heule elders op de 
gemeente, niet streckt tot mijn præjudicie. Waar meede blijve 
monsieur Holtrop, 
u edele geaffectioneerde73 vriend 
en was getekent           Wassenaar 
’s Gravenhage den 4e september 1703. 
 
De opschrift was:  
Monsieur Hermanus Holtrop, buurschrijver 
te Ede. 
Af te leggen te Wageningen. 

                                                 
72 In de marge: “Approbatie van den/ heer buurrigter/ van het geen de in 

zijn/hooggeboren absentie/is verrigt”. 
73 “toegenegen”. 
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2 
Vervolgens hebben de gecommitteerden tot het exami- 
neren van de rekening 1. van de erfgenamen van D. Timmer 
rapport gedaan met dezelve geaccordeert en over 
gekomen te zijn tot voldoening van haare rekening 
aen de gemeente, voor een somme van drie hondert 
gulden, breder in het accoort agter de rekening vervat. 
Ende te zamen de gemeente heede publicq voorgelesen, 
zijnde dat accoord de dato den 1 maij 1703. Gelijk 
dan ook 2. voorgelesen het accoord met die van 
Doesborg, wegens de onkosten van het questieuse 
velt agter het bosch, de dato den 4 maij 1703, 
voor de somme van twe hondert gulden aan 
die van Doesborg te betalen. Eijndelijk de rekening 
van de afgegane buurmeesteren bij de gecommitteerden daar 
oe geëxamineerd en gesloten. Alles op 
approbatie meede van de gemeente van Ede 
en Velthuijsen. So hebben de gemelte gemeente 
van Ede en Velthuijsen de missive en antwoord 
van zijn excellentie gehoort hebbende, ende het 
rapport van de gecommitteerden en het geene bij haar 
in voorige zaaken verrigt is, verstaan hebbende, 
sig in allen deelen geconformeert met de missive 
en approbatie, en approbatie van meergemelte 
heer buurrigter. Gelijk zij haar daar meede conformeren 
en alles voorszeid approberen ende laudeeren bij deesen. 
Ordonnerende de tijdlijke buurmeester Steven van der Hart 
die geaccordeerde sommen uijt de buurpenningen te betalen, 
dat hem in sijn rekening zal gevalideert worden. 
 
3 
En worden vorders gecommitteerd neffens de tijdlijke 
buurmeesteren tot het afdoen van de nog onbetaalde 
hoeken aangegraven van de gemeente, bijsonder 
meede aan de Zandakkers, ende wat daar aangegraven 
is, de heer Pharamont van Ommeren, E. Verschuur, 
Gijsbert Jansen, Jan Crolboom, Hendrik Hermsen 
ende Evert Maassen. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 41

Den 22e maij 1704 is na 
voorgaande convocatie van de gemeente 
van Ede en Velthuijsen bij zijn exellentie 
den heer van Obdam, Kernhem, als heer 
buurrigter, buurmeesters, geerfdens en 
nabuijren ordinaire buursprake geholden 
en gebesoigneert, en geresolveert als volgt: 
 
1 
In het examineren van de rekeninge voorgekomen dat Melis Teunis 
voor dat op zijn gepagte buijrstege wegens de gemeente 
gebaggert is en het velt wat bedorven, daervoor jaerlijx 
corten zal aan sijn pagt tot 2 gulden, tot 2 jaren toe. 
 
2 
De buurmeesteren worden geordonneerd de overgeleverde rekeninge 
van de weduwe Cornelis Smit te confereren met de vorige rekeninge 
ende indien bevonden word niet betaalt te zijn, aan 
dezelve deese rekening te voldoen. 
 
3 
Dito buurmeesteren worden meede geauthoriseerd om den 
buurschrijver een recognitie voor sijn moeijten toe te 
leggen, van gelijken de scheuter. 
 
4 
De rekening van Steven van der Hart, afgaande buurmeester, 
geexamineert, is geslooten, en voor zijn trouwe dienst 
bedankt. 
 
5 

74De geintresseerden ende geërfdens van de Eder en Civitsmeen 
te verpligten, dat ze haare sloten en wallen na behoren 
opmaken, en repareeren dat het water zijn cours kan nemen 
na behoren. Item de wal aen de Edermeen op te halen. 
 
6 
De buurmeesteren worden geauthoriseerd met de oude gecommitteerden 
op het aangegravene van Jan Brouwer off zijn voorzaten 
tot Crauwels, en aen de zanden, als meede wie dat meer aan de 
zanden aangegraven hebben. En dat te doen betalen off anders 
weder in te slegten en tot gemeente te maken. 
 
7 
Dat de buurmeesteren zullen nasien wat bequaam is om van stegen 
en brinken tot plaggen als anders aan percelen te leggen, 
en te vercopen ten profjte van de gemeente. 
 
8 
De weijnige roeden gemeente leggende aan de diaconie hofstede 
te Velthuijsen, wort de diaconie toegestaan om dat in eijgendom 
te mogen hebben tot gebruijk van den armen.  
9 
En zijn tot nieuwe buurmeesteren verkoren Derk Brouwer, Baru 
Peters bij de continuerende Gijsbert Gerrits, en Hendrik Hindekamp. 

                                                 
74 In de marge: “ophaalen der/ slooten in de Eder/ en Kivitsmeen”. 
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Den 5e maij 1705 is in 
absentie van zijn exellentie 
de heer van Obdam, Kernhem et cetera, 
als heer buurrigter bij de 
buurmeesteren, geërfdens en nabuijren 
ordinare buursprake geholden, 
gebesoigneerd, ende geresolveerd 
als volgt: 
 
1 
Alle resolutien op voorgaande buurspraake 
genomen, werden gecontinueerd, behalven die 
hier niet verandert worden. 
 
2 
Is voorgekomen aangaande de diaconie huijsjes 
die op de gemeente en grond insonderheijd van 
Velthuijsen staan, dat daartoe gecommitteerdt 
worden, neffens de tijdelijke buurmeesteren, de heer 
Pharamont van Ommeren en Hendrik Reijjers, 
om te samen te confereren, om te sien of men 
pagt off coop van huijsen en grond aan een van 
beijde eijgenaars kon defereren. En daarvan dan 
gelijk als van deese geheele buursprake van 
zijn exellentie en de geheele gemeijnte approbatie 
te verzoeken. 
 
3 
Dat aan zijn exellentie de heer buurrigter is toegestaan 
geweest en alsnu wederom geconfirmeerd ende geap- 
probeerdt bij desen, dat zijn exellentie bouhoff op Kernhem 
tegen over Rutger Gerrits kort agter de Kernhemmer 
boomen op de gemeente zulx nu afgegraven ende 
afgepaalt is, alwaar het nieuwe bouhuijs en hoff 
zal zijn en staan. Waarvoor zijn exellentie eens aan 
de gemeente betaalt 50 gulden en daar enboven 
twe tonnen biers. 
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4 
Is geresolveerd dat den lindenboom, op hetversoek 
van Derk Slophoos, staande op de gemeente bij 
zijn huijs, zal worden verkogt tot profijte van de 
gemeente om voor te komen zijne schaade 
die door den val van den boom zoude konnen 
veroorsaakt worden. 
 
5 
In plaatse van de afgaande buurmeesteren Gijsbert 
Gerritz, is wederom nieuws geëligeerd en genomineerd 
uijt Ede Hendrik Timmer, en in plaats van Henrik 
Hindecamp in Velthuijsen Evert Jansen Hulst. 
 
6 
De scheuter Hermen van Galen blijft 
gecontinueerd. 
 
7 

75Dat niemand zig zal verstouten om enige 
torff of plaggen te graven of te slaan op de 
toedeelen gelegen in de Ederveen, bij de boete 
van drie gulden, zo menig daarop bevonden 
word. 
Vervolgens getreeden tot de rekening. 
Blijkt ten ontfank te bedragen f 190- 12- 2 
De uijtgave bedraagt f 82- 14- 8 
Dus afgetrokkende uijtgaave van de 
voorszeide ontfank, zo resteerdt nog f 107- 17- 10 

                                                 
75 In de marge: “Geen turf of plag-/gen te halen op/ de toedeelen in het/ Ederveen.” 
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Den 15en novembris 1705  
is bij zijn exellentie den hoogedelen 
en welgeboren heer Jacob baron 
van en tot Wassenaar, heer van 
Obdam, Kernhem et cetera, als heer 
buurrigter, tijdlijke buurmeesteren, geërf- 
dens en nabuijren, wegens Ede 
en Velthuijsen buursprake ge- 
holden, en geresolveert als volgt: 
 
1 
Is toegestaan aan Gerrit Slophoos, dat hij 
zal mogen een huijsje timmeren op de 
gemeente, en zullen de buurmeesteren hem een 
bequaam plaatsije daartoe aanwijsen, mits 
betalende daar van sodanige som tot erfpagt 
aan de gemeente. 
 
2 

76Sander Tijssen een huijsije op de gemeente 
buijten consent getimmert hebbende, soo 
hebben zijn exellentie, met de buurmeesteren en geërfdens 
geresolveerd, dat het zelve huijsje van die plaats 
zal afgebroken worden. En zal het zelve huijs tegens 
maart 1706 van de plaats weg moeten zijn. En 
hem de buurmeesters alsdan wederom een andere 
bequaame plaatz op de gemeente bij Mansfelders 
aanwijsen, daar hij hetzelve setten zal, mitz 
dat hij daarvan de erfpagt betaald aan de 
gemeente. 
 
3 
Dat men den lindeboom zal gaan besigtigen, 
aan wie denzelve dependeert. 

                                                 
76
 In de marge: “Een huijsje op de/ gemeente getimmerd,/ afgebrooken”. 

 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 45

Den 1e april 1706  
is in absentie van zijn excellentie 
den heer van Obdam, Kernhem 
als heer buurrigter, bij de buurmeesteren, 
geërfdens en nabuijren gebesoigneerd, 
en gerezolveerd als volgt: 
 
1 
De resolutien voor dezen genomen en geresolveerd, blijven gecontinueerd, behalven 
diegeene die hierinne verandert worden. 
 
2 

77Is voorgenomen en gesien dat Roeloff Roelofsen 
Smit het huijs hetwelke hij van Gijsbert Geurtz 
gekogt heeft, boven de pannen afbreekt, 
ende voortz het zelve met dak dekt, het welk ab- 
zoluit strijdig is tegens de resolutie in ver- 
scheijdene voorgaane buursprake genomen. En is 
hem voornoemde Roeloff geordonneerd met eenpa- 
righeijd van stemmen, sonder eenige contradictie, 
met het voornoemde decken niet voort te varen 
en het zelve, het welk tegenwoordig gedekt is, terstond 
af te breken. En zal hierover geobserveerd worden 
het geene in de voorgaande buursprake geresolveerd is. 

                                                 
77
 In de marge: “tegens strooije/ daken”. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 46

Den 3e sebtember 1706  
is in absentie van zijn exellentie de heer 
Jacob baron van en tot Wassenaar, 
heer van Obdam, Kernhem, 
als heer buurrigter, bij de heeren buurmeesteren, 
geërfden en nabuijren ordinaire 
buursprake geholden. Ende ge- 
resolveerd als volgt: 
 
1 
Alle resolutien op voorgaande buurspraake genomen, 
blijven gecontinueerd, behalven die hier niet ver- 
andert worden. 
 
2 
Dat den resolutien van den 2de articul anno 1705 
den 5 meij genomen voor en geresolveerd, in 
staat gelaten wort. Ende het geene de gecommitteerden 
over deeze zaake geaccordeert en geresolveerd hebben, 
de gemeente daar t’samen meede tevreden geweest. 
 
3 
Dat de resolutie anno 1705 den 5 meij genomen 
over het vercopen van den lindeboom staande op 
de gemeente bij Derk Slophoos, sal metten eersten 
moeten in het werk gestelt worden. 
 
4 
In plaatse van afgaande buurmeesteren Derk 
Brouwer en Baru Petersen uijt Velthuijsen 
worden weder nieuwe geëligeert en genomineerd, 
uijt Ede Willem Suijrmond en in Velthuijsen 
Lamert Righolt. 
Nota Bene: Willem Suijrmond heeft geweijgerd in verscheijde 
reijsen te compareren als buurmeester en derhalven 
van zijn buurmeesterschap afgeslagen. 
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5 
De scheuter Hermen van Galen blijft gecontinueerd. 
 
6 
Dat Gerrit Slophoos zal geven tot erfpagt van sijn 
huijsjen op de gemeente getimmert jaerlijx op 
de ordinaire buurspraake van deese teijd af aan 
eene gulden. 
 
7 
Item zal Ott van Galen jaarlijks tot erfpagt 
aan de gemeente betalen 12 stuijvers op de ordinaire 
buurspraake. 
 
8 
Alzo er geoordeelt word eenige heijden bequaam 
te zijn aan het Creelse Sant om ten profijte van de 
gemeente te verkopen, zo sijn Derk Brouwer en 
Maas Evertsen daartoe gcommitteerd om die heijde 
na te sien, welke sonder schade off aangroeijen 
van het sant soude connen vercogt worden. En 
daartoe een teijd te nomineren. 
 
9 

78Dat niemand met enige wagens off karren over 
een ander zijn land in de Edermeen zal mogen 
varen, bij de boeten van daags eenen daalder en 
’s nagts drie gulden, zo menig daarover bevonden 
wordt, en heeft de scheuter Hermen last 
om daar wat op te passen. 
 
10 

79Dat de Wetering zal moeten gezuijverd en klaar 
gemaakt worden en zijn, tot op den olden bodem 
tegens eerstkomende dingsdag over agt dagen, 
off zullen diegeene die in gebreken blijven, het 
haare bestaaijd worden, op haare eijgen costen, daar 
en boven het schot betalen. 

                                                 
78
 In de marge: “Dat niemand mag/ rijden op een an-/ders land in de/ Edermeen”. 

79
 In de marge: “Klaarmaken/ der Weetering”. 
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11 
Dat Willem Petersen het sijne langes zijn land van 
de gemeente gecogt zal hebben aan de buurmeesteren te 
betalen, off dat anders zijn gegravene zal ingeworpen 
worden en weder aan de gemeente getrokken worden. 
 
12 
Dat de buurmeesteren geordonneerd worden de toedelen 
in parcelen te leggen, en tot profijt van de gemeente 
te verpagten voor eenige jaren. 
 
13 

80Is geresolveerd door de gemeente dat de scheuter 
Hermen van Galen zal gaan en halen verwonnen 
pant volgens resolutie, en verweijgering derzelver 
bij Roeloff Roelofsen Smith en Jan Maassen 
van Otterlo. En heeft Roeloff geantwoord het pand 
op zijn regt te houden. 
 
14 

81Dat niemandt enige paarden, beesten off schapen 
zal mogen hoeden in de Edermeen na Sint Peter82. 
 
15 

83Dat meester Jan de Smit versoekt dat het dak op zijn 
agterhuijs gedekt sal mogen blijven leggen 8 jaren 
na desen teijd, also er niemand voor in die teijd 
tegen hem niemand geprotesteerd heeft daar over. 
Off dat indien in die teijd het zelve niet geremoveerd 
is, 25 gulden tot boeten zal geven aan de gemeente. 
Het welk hem op deeze buursprake is toegestaan 
en vrijgestelt, door de gemeente daar afgehaalt 
te worden. 
 
16 
De heer Pharmond van Ommeren, Toenis van Raeij 
en Roeterd Haalboom belove haare daake te removeren 
en weg te hebben tegens eerstkomende maij. Op de 
boete van 20 gulden. 
 
17 
Is geresolveerd Timen Jacobsen en Evert Crol 
aan te seggen dat zij haar gedecte dak sullen 
binnen 14 dagen afbreken. 
Vervolgens getreden tot de rekening. 
Blijkt den ontfangst te bedragen f 168- 2- 2 
De uijtgaave bedraagt f 49- 11- 8 
Dus afgetrocken de uijtgave van de voorszeide 
ontfangst, zo resteerdt  f 118- 10- 10 

                                                 
80
 In de marge: “Executie der/ breukhaftigen”.  

81
 In de marge: “Na Sint Peter in de/ Edermeen niet te/ hoeden”. 

82 Heiligendag van St. Peter is op 22 februari (Grotefend, 1982). 
83
 In de marge: “Omtrent het strooije/ dak van meester/ Jan de Smith”. 
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Den 29e september 1707  
is bij zijn exellentie den hoogedelen en welgeboren 
heer Jacob baron van en tot Wassenaar, 
heer van Obdam, Kernhem, heer buurrigter,  
geërfdens en naburen en tijdlijke buurmeesteren, 
wegens Ede en Velthuijsen buursprake 
geholden, en geresolveerd als volgt: 
 
1 
Alle rezolutien op voorgaande buurspraake genomen, 
blijven gecontinueerd, behalven die hier verandert worden. 
 
2 
Dat Willem Petersen het sijne langes het land van de 
gemeente gecogt, sal moeten aan de buurmeesters betalen 
off dat het anders in gebreken blijvende, weder zal 
ingeworpen worden. 
 
3 

84Dat alle diegeene haare huijsen, schuuren met docken 
gedekt off met strooije dak gedekt hebben, dat ijder- 
een het zelve zal hebben te removeren voor den 1e 

junij 1708. Off zullen dezelve die in gebreken blijven, 
tot boeten betalen aan de gemeente ses gulden en 
van ijder maand die hetzelve na die gestepuleerde 
teijd laat staan, aan de buurmeesteren moeten betalen 
1 gulden, en zullen verders paratelijk geexecuteerd 
worden. 
 
4 
Dat de buurmeester Hendrik Timmer zijn rekening zal 
hebben te doen in presentie van de andere buurmeesters, 
de heer Johan Otters, de heer Maurits Brant en Henricus 
Verschuur. 
 
5 
Is ten versoeke van sijn exellentie toegestaan van de 
gemeente. Een nieuwe wal tegens de oude wal om het 
lant van Reijjer Gerrits en Jacob Rutgers te laten leggen. 

                                                 
84
 In de marge: “Omtrent strooije/ daken en het dokken”.  
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6 
Dat de resolutie van het jaar 1693 genomen weder 
over een clepperman, word gerenoveerd en vastgesteld, 
en sal de scholtis en buurmeesteren na een bequeaam man 
op de beste menage uijtsien. 
 
7 
Is ten versoeke van de heer Maurits Brand van de 
gemeenten toegestaan een paal 10 voet van sijn 
huijs te setten, mitz de weg op een bequame plaats 
te leggen. 
 
8 
Word Hendrik Timmer geordonneerd alle oncosten 
te betalen welke voorgevallen zijn over het huijs van 
Sander Tijssen. 
 
9 
Dat ijder een sijn straten sal maken en de geuten, 
also in het toekomende de schou zal gevoerd worden. 
 
10 
Alzo zijn exellentie op deeze buursprake heeft voorge- 
stelt. Alsoo Gerrit Slophoos, den scheuter Henrik 
Henriks tot Velthuijsen aan het huijs van voornoemde Gerrit 
komende, den scheuter met een hout zonder redenen 
op den arm heeft geslagen, zodat hij daarover 5 
weken lang onder barbiers handen heeft geweest, 
dat hij Gerrit zal gehouden zijn barbiersloon voor 
smert en pijn, en de volle boeten aan den scheuter 
te betalen. En zullen de buurmeesteren, in gebreken 
blijvende, hem excuteeren. 
Nota Bene: Tegen desen articul heeft Timmer geprotesteerd. 
 
11 
En zijn tot buurmeesteren geëligeerd, uijt Ede Hendrik Timmer, 
Jan Brouwer; Lamert Righolt en Maas Evertsen 
uijt Velthuijsen. En zullen de buurmeesteren buijten 
de scholtis niet mogen schouwen. 
 
12 
De scheuters blijven gecontinueerdt. 
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Den 30e april 1709 
is bij zijn exellentie de hoogedele en welgeboren 
heer Jacob baron van en tot Wassenaar, 
heer van Obdam, Kernhem et cetera als buurrigter, 
de tijdlijke buurmeesteren, geerfdens en nabuijren, 
wegens Ede en Velthuijsen, buursprake 
geholden en geresolveerd als volgt: 
1 
Hendrik Timmer, afgegane buurmeester, heeft zijn rekening 
van ontfank en uijtgave gedaan, te sien in het 
rekenboek quo relatio85. Ende blijkt daarbij meerder 
ontfangen als uijtgegeven te zijn twaalf gulden dertien 
stuijvers en 6 penningen, dien hij aan de volgende 
buurmeester zal uijtkeren. En is bij het eijndigen deses 
voor zijn trouwe administratie bedankt. 
 
2 
Alle voorgaande resolutien worden in staat gehouden, 
zo dezelve alhier niet worden vermeerderd of vernietigd. 
 
3 

86 Van nu af aan sullen geen schapen in de Civitzmeen 
off Edermeen gehoedet worden off geweijdet, off 
in het toekomende niet na den 1e april, op het schott 
van olts daartoe staande. 
 
4 

87 Geen schapen zullen in den eng of eng mogen komen, 
zo lang het koorn aan de gast is, op het schot daar 
toe staande. 
 
5 
De costen aan Sander Tijsen huijs gedaan, en aan Jacob 
Hermsen en Jan Smith betaalt, word gepasseerdt 
als op voorgaande resolutien gedaan. En dat vorder 
daarvan te betalen is in staat laten. En de 
crediteuren bij desen gelast, ten naasten vergade- 
ringe, dat op te geven, om daarop te resolveren. 

                                                 
85 Latijn: “waarvan hier het verslag”. 
86
 In de marge: Geen schapen in de/ Eder of Kivitsmeen/ na 1e april. 

87
 In de marge: Schapen in den/ eng. 
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6 
Den 3e articul van voorgaande buursprake word 
in staat gehouden en sal alsnog werkstellig en 
uijtgevoerd worden, of dezelve nu geresolveerd was. 
7 
Het aangraven aan de wal agter den Kernhemsen 
Eng zal zijn exellentie zelvs nasien, en ordre tot be- 
talinge geven. 
8 

88 De scholtis en buurmeester blijven geauthoriseerd om 
met den klepperman voort te varen. En indien 
ijmand onwillig is denselven na de setting te 
betalen, hetzij alreede verschenen off nog 
verscheijnende, daarvan te executeren, sonder 
aansien van persoonen. 
9 

89 De straten wat ontramponeerd zijnde, is geresolveerd 
dat men wederom gemeene stenen zal laten rooijen, 
en die dezelve van doen hebben, laten te huijs brengen 
als voor desen. Dog zulx geschiet zijnde, zal een ijder 
dezelve laten maken. En de schouwe daarover leveren. 
10 

90 Alle mest en hout, so op gemeene straten gevonden 
word, uijtgenomen soo ijmand timmerden, zullen 
de scholtis en buurmeesters datelijk op de gebrekige 
haare costen laten weg brengen en haar beboeten 
so en als dat behoord. En die weijgerig vallen om te 
betalen, aanstonds voor excuteren. 
11 
De weg tussen den hoff van Gerrit Slophoos en de 
schuur op Fuijstenberg verbreet moetende worden, als 
te na begraven, sal den doorn van Slophoos worden 
uijtgesmeten, ende hem aangewesen waar hij die 
pooten mag. En het lindeboompje met het weesjen 
daarom van Otto Goossens aanstonds worden wegge- 
smeten, om dezelve behoorlijk ruijmte te geven. 
Ende sullen geen bomen daar weder gepoot worden. 
12 
De scheur91 op Fuijstenberg zal van niemand meer bewoond mogen 
worden en aanstonds tot een schuur weer worden gebruijkt. Ten 
waare Otto Gosens met de buurte konde accorderen hoeveel hij 
jaarlijx ten behoeve van de buurte soude geven daarvoor. 
13 
Van Willem Suijrmond te spreken over den articul in het buur- 
boek 1706. 
14 
De scheuters blijven gecontinueerd. 
15 
En zijn tot buurmeesteren aangesteld Jan Jansen Brouwer bij continuatie 
en nu aangenomen Willem Zuijrmond uijt Ede. En uijt Velt- 
huijsen Maas Evertsen bij continuatie en Jan Reijjersen / nu aangestelt. 

                                                 
88
 In de marge: Die ingevolge de/ setting den klap-/perman niet betaald,/ te executeeren. 

89
 In de marge: Omtrent het rooijen/ der steenen tot/ de straaten. 

90
 In de marge: Op de straaten geen/ mest nog hout/ te leggen. 

91 “schuur”. 
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Den 6e april 1711  
is in absentie van zijn exellentie den heer van 
Obdam, Kernhem et cetera, als heer buurrigter, 
bij de scholtis, buurmeesteren, geërfdens en naburen 
(na voorgaande publicatie) wegens Ede en 
Velthuijsen, ordinaire buursprake geholden, 
en geresolveerd als volgt: 
 
1 
Alle resolutien van voorgaande buursprake genomen, blijven 
gecontinueerd, voor zo verre hier niet veranderd worden. 
 
2 
De scholtus Otters geconsenteerd als gepagt hebbende de Buurstege 
voor 6 jaren, waarvan het jaar 1710 het eerste jaar is geweest, 
word dezelve op zijn versoek nog ses volgende jaren gecontinu- 
eerd, mits van de ses laatste jaren zo veel gevende als van 
de ses eerste jaren. 
 
3 
Zijn resolutien dat Harmen van Galen voor zijn uijtma- 
ninge en uijtvorderinge van restanten zal hebben uijt 
de gemeente vijff gulden jaarlijx. 
 
4 
Vermits het overlijden van den scheuter van Velthuijsen 
Hendrik Hendriksen, is geresolveerd dat Gerrit Brantsen 
van Velthuijsen voor een jaar tot scheuter zal aangenomen 
worden, en in het huijs van den voorgaande scheuter zal wonen. 
 
5 

92 Is bevonden dat Gijsbert Aalbertsen in de Swaan posten op 
de gemeente gestelt heeft, die daerover vervallen is 
in de boete van een ton dik bier. 
 
6 
Is geresolveerd datter aanstonds in het werk gesteld zal worden 
om brandemmers, haken en leeren te krijgen. 
 
7 
Het buskruijd op de Victorie gehaalt, zal de volgende  
buurmeester betalen. 
 
8 
In plaatz van de afgegane buurmeester uijt Ede Jan Brouwer, 
word geëligeert Gerrit Brouwer, en uijt Velthuijsen Hendrik 
Harmsen, met toestemming van de gemeente. 
 
Aldus geresolveerd in de kerke tot Ede op dato 
als boven. 
 Ter ordannatie van dezelve 
 Barnardus Kerkhoff 
 buurschrijver 

                                                 
92
 In de marge: Die posten op de/ gemeente steld,/ verbeurd een ton/ dik bier. 
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Den 7e september 1716  
is bij zijn hoogedele welgebooren 
de heer grave van Wassenaar, heere 
van Obdam, Kernhem et cetera wegens 
de ridderschap van Holland ge- 
committeerd in den Raad van Staten 
der Verenigde Nederlanden et cetera, et cetera. 
En den edelen Johan Otters scholtis 
des ampt Ede, neffens buurmeesters 
van Ede en Velthuijzen, geërfdens 
en naburen, buursprake gehouden, 
en geresolveerd als volgt: 
 
1 
93Is voorgedragen vermits de gewesene buurrigter 
zijn excellentie den hoogedelen welgeboren heer Jacob baron 
van en tot Wassenaar, heere van Obdam, Kernhem et cetera, et cetera, 
is overleden en die plaatze daar door is komen te 
vaceren, off men niet een nieuwe buurrigter 
behoorden te verkiesen, en is verstaen van ja. 
En eenpariglijk is door de presente geerfdens tot 
buurrigter verkoren den hoogedelen welgeboren heer, 
graaff van Wassenaar, heere van Obdam, Kernhem et cetera, 
En heeft zijn hoogedele op versoek van de gemeente 
toegestaan dat in val zijn hoogedele zelvs in zaake 
van de gemeente niet konde present zijn, zijn 
hoogedele welgeboren in zijn plaatze geen substituit 
buurrigter sal stellen. Zo nogtans datter in zulken 
val altoos zijn welgemelte hoogedele bij missive 
zal bekent gemaakt en zijn consent in saake van 
belang versogt worden. 
 
2 
Dewijl de afgegane buurmeester heeft voorgedragen, dat 
in junij 1711 over het schouwen van de straten we- 
gens de buurt een groote ongelegentheijd heeft gehad, 
waar over zeekere onkosten heeft moeten aanwenden, 
off niet behoorlijk was, daar van door de buurschap kost- 
en schadeloos wierd gehouden. En is zonder tegenspreken 
van ijmand geresolveerd van ja. 
 
3 
Alle voorgaande resolutien, voor zo verre hier niet 
verandert worden, blijven gecontinuëerdt. 

                                                 
93
 In de marge: Electie van den/ nieuwen buurrigter.  
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4 
Aangaande den 6e articul 1711 nopende brandemmers, 
haken, spuijten en leren blijft in haar volle kragt en vigeur. 
 
5 
In plaats van den afgaanden buurmeester Willem Zuijmond uijt 
Ede, word op nieuws wederom geëligeerd Roetert Haalboom, 
en uijt Velthuijsen in plaats van den overledenen Hendrik 
Hermsen en Jan Reijjersen als afgaande buurmeester, worden 
wederom geëligeerd Casper Cornelissen en Klaas Jansen, beijde 
te Velthuijsen. 
 
6 
De scheuters van Ede en Velthuijsen blijven dit jaar gecontinueerd. 
 
7 

94 Op het voorstel en versoek van den buurschrijver Bernardus 
Kerkhoff om eenig suppliment uijt de buurpenningen voor 
zijne ordinaire als extrordinaire diensten te mogen genieten, 
zo heeft den weledelen heer buurrigter zulx in omvrage geleijd 
off ijmand uijt de gemeente daaromtrent iets tegen 
hadde. So is zulx eenparig toegestaan en de buurmeesters 
(door ordre van weledele heer buurrigter als vordere geërfdens) 
geordonneerd om met den eersten de voorgaande rekening 
na te sien, wat sijn voorsaten uijt de buurpenningen 
geprofiteerd hebben. 
 
8 
Dat de straten en geuten een ijder, voor zo verre zijn 
grond strekt, behoorlijk zal moeten repareren, alsmeede 
dat de geut bij de weduwe Wolffzen en              95  
in houd moet gelegt en een brug daarop gemaakt, 
waar over de schouwe zal gevoerd worden tegens het begin 
van november 1716. 
 
9 

96 Is nog eenparig geresolveerd en bij de geërfdens vastgesteld 
datter van nu aff aan geen plagge off turf van de toedelen 
gehaald mag worden, maar dat het gemeen zal blijven leggen. 
En zulx op een boete van ses gulden zo menig daarop bevonden 
word. En zal een ijder mogen vrijstaen om te schutten 
welke boete bij haar geprofiteerd zal worden en zal hiervan 
aanstaande sondag kerkenspraak geschieden. 
 
Aldus geresolveerd in de kerke tot Ede op dato als boven. 
Ter ordonnantie van dezelve 
 B. Kerkhoff 
 buurschrijver 

                                                 
94
 In de marge: Omtrent de voor-/deelen van den/ buurtschrijver. 

95 Naam is niet ingevuld. 
96
 In de marge: Geen plaggen of/ turf op de toe-/deelen. 
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Den 22e september 1718 
is bij zijn hoogedele welgeboren de heer 
graaff van Wassenaar, heer van Obdam, 
Kernhem et cetera, et cetera, als buurrigter van 
Ede en Velthuijsen, en den edelen 
Hendrik Otters, scholtis des ampts Ede, 
neffens buurmeesteren, geerffdens en 
nabuijren, buursprake gehouden. 
En geresolveerd als volgt: 
 
1 
Alle voorgaande resolutien, die door dezen niet worden 
geannuleerd, blijven gecontinueerd. 
 
2 
97En in specie die genomene resolutien 1693 articul 7, 
welke in haar volle kragt en vigeur blijft, en geresolveerd 
hier ter neder te stellen, welk luijd als volgd: 
Worden alle voorgaande resolutien hiermede gereno- 
veerd, en inzonderheijd welke genomen is op het wegnemen, 
en het weeren van strooije daaken en docken van de 
huijsen en timmerragien in het dorp Ede staande, 
tzedert den laasten brand van 1684 nieuw getimmert. 
Daartoe de buurmeesters wel expres geordonneerd worden 
alle behoorlijke middelen aan te wenden. Zullende die- 
gene die diergelijke daaken hebben, na behoorlijke 
waarschouwinge dezelve moeten afbreken, off docken 
daaruijt doen. En off dezelve daarvan in gebreke bleven, 
zullen dezelve voor een boeten betalen de somme van 
25 gulden en evenwel nog gehouden zijn te doen als voorgemelt. 
Tot welke executie den scholtus van Ede versogt word aan 
de buurmeesters de sterke hand te bieden. 
 
3 
De buurmeesteren in der teijd worden geordonneerd om oculaire 
inspectie te nemen, wegens de vergravinge van de weg 
op de Buursteege. 
 
4 
In plaats van den afgaanden buurmeester Gerrit Brouwer 
uijt Ede, is wederom nieuws geëligeert Aart Brouwer, en 
uijt Velthuijsen in plaatse van den afgaande buurmeester 
Claas Jansen is wederom opnieuws geëligeert Rijk Albertsen. 
 
5 
De scheuters van Ede en Velthuijzen blijven gecontinueerd. 
 
Aldus geresolveerd in de kerke van Ede op dato als boven. 
Ter ordonnantie van dezelve getekent, 
 B. Kerkhoff, buurschrijver 

                                                 
97
 In de marge: Tegens de strooije/ daken en he/ dokken. 
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Den 5 maij 1721 is bij zijn hoogedele 
welgebooren de heer graaff van Wassenaar, heer 
van Obdam, Kernhem, et cetera, et cetera, et cetera, als heer 
buurrigter van Ede, en den edelen Hendrik 
Otters, scholtis des ampts Ede, neffens 
buurmeesters, geerffdens en nabuijren, buurspra- 
ke gehouden, en geresolveerd als volgt: 
 
1 
Alle resolutien voorgaande genomen, voor zo verre hier niet 
verandert worden, blijven in haar volle kragt en vigeur. 
 
2 
In plaats van den afgaande buurmeester Roeterd Haalboom uijt 
Ede, is wederom nieuws geeligeerd Arend van der Hart, en uijt 
Velthuijsen, in plaats van den afgaanden buurmeester Casper Cornelissen, 
is wederom nieuws geëligeert Reijjer Gerritsen. 
 
3 
De scheuters van Ede en Velthuijsen blijven gecontinueerd. 
 
4 

98  Jan Gijsbertze Kers, geschut zijnde zijn eigen peert en dat van 
Hendrik van den Bosch in de weijde van Gerrit van der Horst, 
is geresolveerd hem te laten vragen, off hij binnen 24 uuren 
wil komen en maken afdragt bij den scheuter, off dat hij 
daarvoor zal geëxecuteert worden. 
5 

99  Willem Zuijmond, Jan Nicolaas Otters, Gerrit Brouwer, Steven van 
der Hart, Jan Brouwer en Roetert Haalboom, neffens de scholtis 
en buurmeesters, worden gecommitteerdt om binnen den teijd 
van 8 dagen te maken een opstel om de noodige penningen door 
tekenen van de ingesetenen tot een brandspuijt, en daar toe 
gehorende materialen te zien bekomen. 
6 

100  Belangende de toedelen, zullen nog 2 jaren blijven leggen 
zonder torf daarop te slaan, off verkogt te worden. Edog zal 
den scheuter Frank een hoekjen velt daarin door de buurmeester 
aangewesen worden om daarop voor zijn eijgen provisie torff 
te slaan. 
7 

101  Het scheijden van het velt tusschen die van Ede en Weeckrum 
zal met wederzijds buurmeesteren nagesien, ende oude scheijds- 
palen vernieuwt worden. En zijn bij de buurmeesters gecommitteerd 
Peter Roeters, Derk Brouwer, Gerrit Brantsen, Jan Arissen 
van Creel en Maas Evertsen. 
8 
Is nog eenparig bij de geërfdens geresolveerd, dat het scheuters- 
huijsije op den Velthuijserbrink staande, publicq zal 
vercoft, en die coopspenningen tot een brandspuijt neffens de 
daartoe gehorende materialen geëmploijeert worden. 
Aldus geresolveerd in de kerk van Ede op den 5 maij 1721. 
Ter ordonnantie van dezelve getekent, 
 B. Kerkhoff, buurschrijver 

                                                 
98
 In de marge: Executie van het/ schutgeld. 

99
 In de marge: Fonds voor een/ brandspuijt. 

100
 In de marge: De toedeelen nog/ 2 jaar niet te/ veenen. 

101
 In de marge: Omtrent de scheij-/ding tusschen/ Ede en Wekrom. 
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Den 31e october 1726  
is bij zijn hoogedele welgeboren de heer 
grave van Wassenaar, heer van Obdam, 
Kernhem et cetera, et cetera, et cetera, als heer buurrigter 
van Ede en Velthuijsen, en den edelen Hendrik 
Otters, scholtis des ampts Ede, neffens 
buurmeesteren, geerfdens en nabuijren, ordinaire 
buursprake gehouden, en geresolveerd als 
volgt: 
 
1 
Alle resolutien voorgaande genomen, (voor 
zo verre hier niet veranderd worden), blijve 
in haar volle kragt en vigeur. 
 
2 
In plaats van den afgaanden buurmeester Aart 
Brouwer uijt Ede, is wederom nieuws geëligeert 
Brand van Raaij. En uijt Velthuijsen in plaats 
van den afgaande buurmeester Rijk Aalbersen, is we- 
derom op nieuws geëligeerd Reijjer Hendrikzen. 
 
3 
De scheuters van Ede en Velthuijsen blijven 
gecontinueerd, mits ijder voor de helfte het 
ordinair tractement zullen profijteren. 
 
4 

102De resolutie 1718 articul 2 genomen, omtrent 
het docken en dekken van huijsen in het dorp, is 
geresolveerd, dat publicatie zal geschieden, dat 
die geene zoo gedokt als gedekt hebben, binnen 
de teijd van ses maanden, te rekenen van nu aan 
tot den 1 maij 1727, zullen hebben te removeren, 
opdat de gebrekigen voor de boeten zullen geëxecuteerd, 
en haar dak en dokken met de sterke hand 
geremoveerd worden.  

                                                 
102
 In de marge: Omtrent het dokken/ en de strooije/ daken. 
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5 
103Is geresolveerd dat van nu voortaan in de maand 
van september alle twe jaaren ordinaire buursprake 
zal gehouden worden, en daarvan eenige teijd van 
te voren aan den rentmeester van de heer buurrigter 
te verwittigen, om aan zijn exellentie kennis te geven. 
 
6 

104Verder geresolveerd dat in het toekomende niemand 
met schapen in de Civitsmeen mag hoeden off 
drijven, op de boeten in het buurboek daartoe staande. 
 
7 
Is vastgesteld datter wederom een nieuwe heul 
aan den Boshogen met een schuijff zal gelijd worden. 
 
8 

105 
Belangende de straat bij Jan Derksen, rameester, 
is geresolveerd, dat het dorp de stenen zullen roijen 
en die van Velthuijsen halen. 
 
9 
Jacob, klepperman, is toegestaan op het Edische 
velt 4 à 6 voeren slagtorf te slaan, waar voor 
hij belooft voor de gemeente voor niet te roeijen. 
 
Aldus geresolveerd in de kerke van Ede den 31e october 1726. 
Ter ordonnantie van dezelve getekent, 
 B. Kerkhoff, buurschrijver 

                                                 
103 In de marge: Buurspraak alle/ 2 jaer in de maand/ september. 
104 In de marge: Niemand mag zijn/ schapen hoeden of/ drijven in de Kivits-/meen. 
105 In de marge: De steenen tot de/ straten worden door/ die van Ede gerooijt,/ en door 

die van/ Veldhuijsen gehaald. 
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Den 11e october 1729  
is er bij zijn hoogedele welgeboren, de heer 
grave van Wassenaar, heer van Obdam, 
Kernhem, et cetera, als heer buurrigter 
van Ede en Velthuijsen, en den edelen 
Hendrik Otters, scholtis des ampts 
Ede, alsmeede ter presentie van den 
eerwaarden heer Wilhelmus Irhoven, philologisch doctor 
en predicant te Ede, neffens buurmeesteren, 
geërfdens en nabuijren, ordinaire 
buurspraake gehouden, en gere- 
solveerd als volgt: 
 
1 
Alle voorgaande resolutien in desen niet verandert, 
blijven gecontinueerd. 
2 
In plaatze van den afgaande buurmeester uijt Ede, (Arent van 
der Hart, die zijn rekening op heden gedaan heeft en voor zijn 
goede administratie bedankt word), is wederom opnieuw 
geëligeerd Gerrit Brouwer, en in plaatse van Reijjer 
Gerritse uijt Velthuijsen, Maas Evertsen. 
 
3 
De scheuters blijven nog een jaar gecontinueerd. 
4 

106De resolutie 1726 articul 4 blijft zo verre in wezen, dat 
de buurmeesteren in het toekomende zo veel mogelijk zorge 
dragen, dat het dokken, en dekken met stroo, in deezen 
dorpe geweert mag worden. 
5 
De genomene resolutie 1726 articul 8 om een straat te leggen 
bij Jan Derksen Heijenoort, blijft in wesen, met bijvoeging 
dat zulx ten eersten werkstellig zal gemaakt worden. 
6 

107Op de klagten van den scheuter, dat veele vreemde beesten 
in het Edische velt hoeijen, en geschut wordende, geen schot 
betalen, zo is geresolveerd dat van nu af aan vreemde 
beesten die bestadet worden, gevonden zullen worden 
in voorszeide velt te weijijen of hoeijjen, van ijder beest tot schot 

zullen betalen 30 stuijvers. 
7 

108Die van het Ederveen voorgedragen hebbende op deese buursprake 
off dezelve niet een gedeelte van de toedeele mogte toegelijd 
worden. Zo is eenparig van de gemeente verstaan ende 
geaccordeerd, dat die van het Ederveen een geregte zesde portie 
daar van zullen profijteren en dat dezelve met de buurmeesters 
van Ede en Velthuijsen, neffens de scholtis Otters, zullen 
accorderen, waar en hoe verre haar bepalinge zal strekken, 
met bijvoeging van niet te baggeren off afgraven, ten 
de weg niet benadeelt mag worden. 
 
Aldus geresolveerd in de kerke van Ede den 11e october 1729 
Ter ordonnantie van dezelve, getekent /  B. Kerkhoff, buurschrijver 

                                                 
106 In de marge: Tegens het dokken/ en dokken met/ stroo. 
107 In de marge: Het schutgeld in het/ Edescheveld.  
108 In de marge: Dat die van het Eder-/veen een sesde ge-/deelte in de toedeelen/ zullen hebben. 
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Den .. 109october 1731 is er bij 
zijn hoogedele welgeboren, de heer grave 
van Wassenaar, heere van Obdam, Kernhem 
et cetera, et cetera, et cetera, als heer buurrigter van Ede en 
Velthuijsen en de edele Hendrick Otters, 
scholtis des ampts Ede, neffens 
buurmeesteren en geerfdens, ordinaire 
buursprake in de kerke van Ede gehou- 
den, en geresolveerd als volgt: 
1 
Alle voorgaande resolutien in desen niet verandert, 
blijven gecontinueerd. 
2 
In plaats van de afgaande buurmeester Brant van Raaij uijt 
Ede, word opnieuws geëligeerd Cornelis Timmer, en in 
plaats van Reijjer Hendriksen uijt Velthuijsen Wouter 
Jochemsen. 
3 
De scheuters van Ede en Velthuisen worden nog voor 
een jaar gecontinueerd. 
4 

110Is eenparig geresolveerd datter 10 haken en zeijle en 
2 leeren tot weering van brand zullen gemaakt worden. 
5 
Is verder geresolveerd datter een commissie zal gemaakt 
worden nopens het different van de toedeelen tussen 
die van Ede en Velthuijsen 1719 articul 7 geresolveerdt. 
6 

111Op het voorstel van de heer buurrigter om een hoekje veld 
ter zijden Reijjer Gerrits aan te graven, is op gemelte 
buurspraake volkomen toegestaan. 
Aldus deeze resolutie geresolveerd in de kerke te Ede den 
.. october 1731. 
Ter ordonnantie van dezelve getekent, 
 B. Kerkhoff, buurschrijver. 
 

112Ter occasie dat de buurten en gemeentens eenparig 
hebben toegestaan het voorstel van den heer buurrigter 
volgens den 6 articul boven gementioneerd, geeft gemelte 
heer buurrigter ten voordeel van de gemeenten twintig 
gulden. 
 
Ter ordonnantie van de heer graaff getekent. 
Actum als boven. 
B. Kerkhoff. 

                                                 
109 Dag niet ingevuld. 
110 In de marge: Brandgereedschap. 
111 In de marge: Wegens een hoekje/ buurgrond bij Rijer/ Gerritsen, ten/ behoeve van/ 

Kernhem 
112 In de marge: Gifte voor het/ bovengemelte. 
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Den 20e september 1732, 
sijn de geërfdens van Ede en Velt- 
huijsen, na voorgaande bodinge, op 
versoek van den hooggeboren heere 
grave van Wassenaar, vrijheer van 
Wassenaar, heere van Obdam, 
Kernhem, et cetera, et cetera, et cetera, buurrigter althans 
op den huijsen Kernhem zijnde. 
Ende zig absenterende, ter oorsaake 
der ijets wegens zijn hooggeborene zoude 
voorgebragt worden, extraordinair 
vergadert geweest, ten overstaan 
van de tijdlijke buurmeesteren van Ede 
en Velthuijsen. 
 
1 
Is door de buurmeesteren voortgebragt, dat de heere 
grave van Wassenaar, vrijheer van Wassenaar, heere 
van Obdam, Kernhem et cetera, et cetera, et cetera, gaarne een allé wilde 
poten regt uijt den huijsen Kernhem, dwars over 
Stompecamp, mitz de waadije van die grond betalende. 
 
2 

113Welker versoek door de presente geërfdens een- 
parig is geaccordeerd, en zijn de tijdelijke buurmeesters 
van Ede en Velthuisen versogt en gecommitteerd 
om met den heere grave daarover te spreken en 
te accorderen, wat zijn hooggeborene daarvoor zal geven. 
Ende ten naasten buurspraake daarvan te rapporteren. 
 
Aldus gedaan op dato als boven. 
 B. Kerkhoff, buurschrijver 

                                                 
113
 In de marge: Authorisatie op de/ buurmeesters om te han- 

delen over de grond/ van Stompekamp,/ tot poting van een/ allee van het huijs/ 
Kernhem. 
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Den 10e november 1732  
iszer bij zijn hooggeborene, den heere grave 
van Wassenaar, Obdam, Kernhem et cetera, et cetera, et cetera, 
als buurrigter van Ede en Velthuijsen, 
ordinaire buurspraak gehouden, en geresolveerd 
als volgt: 
 
1 

114Hebben de buurmeesteren gerapporteerd, dat ingevolge commissie 
van de geërfdens op de extraordinaire van den 20 september 
1732 gehouden, met den hooggeboren heer grave van Wassenaar 
hadden gesproken over de te pootene allee dwars over Stompe- 
kamp van het land, gebruijkt wordende bij Reijjer Ger- 
ritsen, regt tegen over den huijsen Kernhem, tot aan de 
Wiltgraaff of aan de Lodel, hoeveel zijn hooggeborene 
voor die grond zoude geven. Dat zij, buurmeesters, hadden 
geoordeelt als den heere grave van Wassenaar daar voor 
vijffentwintig off dartig gulden gaff, zulx genoeg was, 
maar dat zijn hooggeboore hadde gezegt dat zulx te 
weijnig was. En dat daarvoor ten behoeve van de buurte 
sestig gulden wilde geven. Waarvoor de samentlijke ge- 
erfdens den heere graave van Wassenaar hebben bedankt 
en zijn die sestig guldens in presentie van de geërfdens 
aan de buurmeesters geteldt. 
 
2 
Vorders worden alle voorgaande resolutien geinhereerd, en 
in staat gehouden bij zo verre in dezen niet en worden 
verandert. 
 
3 
Wijders is geresolveerd dat de buurmeesters zullen nasien 
of er, zonder ijmand te benaedeelen, op de Buursteeg kan 
gebaggert worden. En in val hetzelve kan geschieden, 
worden dezelve geauthoriseerd zulx te laten doen. En 
die turff ten voordelen van de buurte te verkopen. 
 
4 
Nog is geresolveerd, dat de buurmeesters de toedelen 
zullen nasien of daar eenige parcelen  om turff te 
slaan, kunnen gemaakt worden. Dezelve insgelijx 
geauthoriseert dat te doen en dezelve te vercopen 
off verpagten. 
 
5 
En worden de scheuters voor een jaar gecontinueerd. 
6 

115Eijndelijk is geresolveerd dat de scheuters van de beesten, 
die dezelve van buijten buijrte komen te schutten, 
in plaats van dat dezelve van een troep beesten hebben 
gehad ses stuijvers, nu in vervolg van ijder beest 
zullen hebben twe stuijvers. 

                                                 
114 In de marge: Gifte van den heer/ van Kernhem voor/ de grond op Stompe-/kamp tot 

poting/ van de allee.  
115 In de marge: Schutgeld der/ beesten. 
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Den 6e october 1738 
isser ter presentie van zijn hoog- 
welgeborene, den heer graaff van Wassenaar, 
heer van Obdam, Kernhem et cetera, et cetera, et cetera, 
als heer buurrigter, neffens tijdlijke 
buurmeesters en presente geërfdens van 
Ede en Velthuijsen, ordinaire buur- 
spraake gehouden, en geresolveerd 
als volgt: 
 
1 
Alle voorgaande resolutien, voor zo verre in 
desen niet verandert worden, blijven gecontinueerd. 
 
2 
In plaats van de afgaande buurmeester Gerrit 
Brouwer en Cornelis Timmer uijt Ede, worden 
voor een jaar opnieuw geëligeert Anthonie Timmer 
en Otto van de Vijssel. En in plaatse van de afgaan- 
de buurmeesteren uijt Velthuijsen Maas Evertsen 
en Wouter Jochemsen, worden meede opnieuw verkoren 
Maes Jansen Sonnenberg en Rijk Aalbertsen. 
 
3 
De scheuters werden nog voor een jaar gecontinueerd. 
 
4 

116Het Creesse zant zal van nu voortaan gemeen blijven 
met hoeden van schapen en beesten als ook het 
afplaggen, mits dat de schaapsboeren gehouden 
zullen zijn op de minste requesitie van de buurmeesteren 
de inkomende gaten wederom met haare karren 
en paarden te helpen stroijen. 
 
5 

117Op versoek van sijn hoogwelgeboren buurrigter, 
is geresolveerd, dat in het toecomende niemand zal 
mogen varen off rijden 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 passen. 

                                                 
116 In de marge: Omtrent het beweij-/den en afplaggen/ van het Creelschezand. 
117 In de marge: Dat niemand door/ de Kernhemmer/ allees mag rijden. 
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6 
Afgaande buurmeesteren volgens commissie bij de 
laaste buurspraake aan haar opgedragen, doen rapport. 
Zeggende dat ten opzigte van het uijtbaggeren der Buursteeg 
hetzelve tot nog toe ondoendelijk is. Wordende dezelve 
voor haar genomene moeijte bedankt, en worden de 
nieuwe aangestelde buurmeesters gecommitteerd om, zo 
ras de Buursteege buijten pagt is, in diezelve Buur- 
steeg te laaten baggeren, en den turff te verkopen. 
 
7 
Nog gehoord het rapport ingebragt van voorgemelte 
buurmeesteren omtrent het verkopen van turff op de 
toedelen, hetwelke door haar is verrigt. Waarop 
geresolveerd is om in het toekomende daar in 
te continueren. 
 
8 

118Is vorder geresolveerd, dat in conformiteijd van 
zekere vorige resolutien genomen in den jaare 
1709, in het toekomende geen schapen in den Edereng 
zullen mogen komen van den eersten eersten april 
af aan totdat de laatste boekweijt van het 
land is. Op de boeten van ses gulden telkens 
te verbeuren, waarvan de helfte voor de buurte 
zal zijn en de andere helfte voor den scheuter. En 
zullen de tijdlijke buurmeesteren neffens den scheuter 
dezelve mogen schutten en in het schuthok mogen 
brengen ter teijd toe, dat de boeten daarvan betaald is. 
En die ’s nagts geschut worden, zullen een dubbelde 
boeten verbeuren. 
 
9 
Eijndelijk worden de buurmeesteren geauthoriseert 
om met eenige personen, welke versogt 
hebben eenige hoexkens van de gemeente 
te kopen, met dezelve daar over te contrac- 
teren, in bijwesen van de naastbij aange- 
legene geërfdens, voor zo verre het 
niet en strekt tot præjuditie 
van de gemeente. 

                                                 
118 In de marge: Omtrent het hoeden/ der schapen in den/ Ederengh. 
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Den 26e januarij 1747  
isser ter presentie van de geërfdens 
van Ede en Velthuijsen in de 
kerke van Ede buurspraake 
gehouden, en geresolveert als volgt: 
 
1 
Alle voorgaande resolutien, in desen 
niet verandert, zullen blijven gecontinueerd. 
 
2 
119Door het overlijden van den hoogwelgeboren heer 
grave van Wassenaar, heere van Obdam, Kernhem et cetera, et cetera, et cetera, 
is wederom met eenparigheijd van stemmen door de 
presente geërfdens tot buurrigter verkoren den 
hoogedelen welgeboren heer Unico Willem grave van 
Wassenaar, heere van Wassenaar, Opdam, Twikkelo 
en Kernhem, minister plenipotentiaris van haar 
hoogmogende, de heeren Staten Generaal der 
Verenigde Nederlanden op het congres te Breda, 
mitsgaders commandeur van de Duijtse ordere, 
op diezelve voet en voorregten als zijn hoog- 
welgeborene prædicesseur van ouds gehad heeft. 
 
3 
In plaatse van de afgaande buurmeester Antonie 
Timmer en door doode van Otto van de Vijzel, 
worden wederom opnieuw voor dezen lopende 
jaare geëligeert Derk van der Hart en Derk 
Brouwer voor een jaar, en in plaatze van de 
afgaande buurmeesters van Velthuijsen Maas 
Jansen Sonnenberg en Rijk Aalbertsen, worden 
wederom voor een jaar geëligeerd Gijsbert Maassen 
en Cornelis Jansen. 

                                                 
119 In de marge: Electie van den/ heere van Kernhem/ tot buurrigter. 
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4 
Tot het afhoren van den afgaanden buurmeester 
Anthonie Timmer zijn rekeninge, worden 
gecommitteerd Gerrit van Ede en Brandus van 
Raaij ende uijt Velthuisen Gijsbert Jansen en Willem 
Jansen, om nevens de buurmeesters en presente 
geërfdens zijn reekeninge na te sien en, dezelve 
dugtig bevindende, te sluijten. 
 
5 
De scheuter Jan Hermsen van Galen 
word voor een jaar gecontinueerd, en tot 
nieuwe scheuter in Velthuijsen word geëligeerd 
Robbert Henrixen, mits ijder de helfte zullen 
profijteren van het jaarlijxe tractement 
ad 5 gulden. 
 
6 

120De schout en buurmeesters worden geauthoriseerd 
om een nauwe de schoorstenen te visiteren, en die 
qualijk bevonden worden na exigentie te straffen, 
op de boete van drie gulden telkens te verbeuren. 
 
7 
De presente buurmeesteren worden geauthoriseerd tot 
het laten maken van een nieuwe leere slang 
tot de brandspuijt. 
 
8 
Eijndelijk worden de buurmeesters geauthoriseerd om 
met eenige personen welke versogt hebben 
eenige hoekjes van de gemeente te kopen, met 
dezelve te contracteren, in bijwesen van de 
naast aangelegene geërfdens, voor zoverre hetzelve 
niet en streckt tot præjuditie van de gemeente. 
 
Aldus geresolveerd in de kerke van Ede den 26 januarij 1747. 
Ter ordonnantie van geërfdens voorszeid, getekend 
B. Kerkhoff, buurschrijver. 

                                                 
120 In de marge: Visitatie der/ schoorsteenen. 
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Den 7e april 1750  
is ser extraordinaire buursprake, 
en geresolveert als volgt: 
 
Articul 1 
In de marge: Over de limitscheijdinge tusschen die van Maanen en Veldhuijsen. 
Voorgedragen zijnde, dat de buurmeesteren van 
Ede en Velthuijsen op den 26 martij 1752 bekomen 
hebben een insinuatie van Cornelis Jochemsen 
en Aart Buijtenhuijs zig qualificerende als 
geauthoriseerdens van de geërfdens van Manen. 
En voorwendende, dat de geërfdens van Ede 
en Velthuijsen haar met geextende drift en  
als anders komen te benadelen en dat zij 
vervolgens verwagten, dat de scheijdinge tussen 
de respectieve buurtens met kentekenen 
afgebaakt worden, zoo en in dier voegen als 
breder bij voorszeide acte blijkt, dewelke hier vervol- 
gens word geinsereerdt. 
 
121Memorie voor den edelen 
Derk Suurmond, scholtis des ampts. 
Om ter instantie van Cornelis Jochemsen en 
Aart Buijtenhuijs als hiertoe door de geerfdens van 
Manen, bij formeele resolutien in dato den 
2 martij 1750 speciaal geauthoriseerd, zig te ver- 
voegen bij de personen van Derk van der Hart 
en Derk Brouwer, en aan dezelve in haare respective 
qualiteijten als buurmeesteren van Ede, niet- 
min minnelijk dan geregtelijk te insinueren 
en voor te dragen, hoe dat het een kennelijke zaak is, 
dat de van Ede, Velthuijsen en Manen hebben 
eene gemeene merkt, waartoe zij allen even na 
beregtig zijn. Dat offschoon de natuur der zaake 
overzulx wel vereijst hadde, dat een ijder buurschap 
daar van een egaal en evenreedig gebruijk hadde 
komen te maken, het nogtans gebeurd is dat die 
van Ede en Velthuijsen zig het zedert enigen teijd 
niet ontsien hebben om die gemeene markt 
door geextendeerde driften, als anders, tot 
merkelijke præjuditie en nadeel van de geërfdens 
van Manen te misbruijken. 

                                                 
121 In de marge: Insinuatie van/ die van Maanen/ ten voorzeide eijnde. 
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Sijnde zelvs, zo het scheijnd, met dat oogmerk die 
scheijdinge, zo daar tussen beijde waren gesteldt, 
bij ontijden geremoveerd en ontruijmt geworden. 
 
En vermits er egter niets onredelijker is als dat die 
drie buurschappen, die even na tot die gemeene markt 
beregtigd zijn, ook evenveel en op enen gelijken voet  
daarvan komen te profijteren, zonder dat den 
enen op het aandeel van den anderen komen te 
empiëteren, en dat zulx niet gevoeglijk zonder 
eene behoorlijke zeparatie zou konnen geschieden, 
zo doen zij insinuanten, (die niet genegen zijn) 
in die voor haar principalen so nadeelige gemeen- 
schap langer te blijven continueren, U geinsi- 
nueerdens qualitate qua bij dezen wel ernstig sommieren 
en afvragen, off gij zins en willens zijt om met 
haar en die van Velthuijsen (aan wien zij ten 
voorszeide eijnden meede eene gerigtelijke afvraginge 
te hebben laten doen), eene scheijdinge van die 
gemeene markt te maken en dezelve in drie 
egaale portien te leggen, met paalen off andere 
kentekenen ende liemijtscheijdinge aff te baken, 
en aan een ijder buurschap het zijne toe te 
deelen. Voorts daarover een behoorlijk instrument 
off contract op te rigten, en verder alles te 
doen en laten geschieden het geene tot een 
wettige verdeelinge en toeeijgening van een 
ijder zijn geregte derde part na landregten 
van Veluwen sal bevonden worden te behoren, 
waarop de insinuanten na voorafgegane 
buursprake binnen den teijd van 14 daagen 
uijterlijk een positieff en cathagoris antwoord van ja 
of neen zullen afwagten. Zullende bij ontstente- 
nisse vandien off in cass van een delatoir122, 
twijffelagtig, dubbelsinnig off in het geheel geen 
antwoord, genoodzaakt zijn van zig aan den Hoove 
Provintiaal van Gelderland te addresseren, en zig 
zodanig te gedragen als in conformité van den 1e  
rticul van het 32 capittel van het landregt van Veluwen 
zullen oordelen, off vermenen te behooren. 
 
Protesterende in cas van onwilligheijd off opont- 
houd van costen hierdoor bereeds geleden, en onvermoe- 
delijk nog verder te lijden, alles met versoek van 
insinuatie en relaas voor gebuer pro ut juris 
moris ac stili.123 

                                                 
122 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. 

123 Latijn: “overeenkomstig de gewoonte van het recht en krachtens de ondertekening 
(van de akte)”. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 70

Compareert Steven van Raaij, onder- 
scholtis, als daartoe van mij 
geauthoriseerd zijnde en relateerde 
deese acte voor ‘s Hoofs aan 
Derk van der Hart en Derk 
Brouwer geinsinueerd te hebben, 
die hiervan versogte copia. 
Actum et relatum124 den 26e 
maart 1750. Was getekent 
G.D. Suurmond, 
scholtis tot Eede. 
 
2 
Waarop geresolveerd is tot conservatie 
van het regt der respective buurten en om 
voor te komen alle vervanginge, met approbatien 
en consent van de hoogwelgeboren graaff van Wasse- 
naar, in qualiteijd als buurrigter, aan dezelve 
een contra insinuatie te doen, dewelke van 
woord tot woord luijd als volgt: 
 
Copia 
Memorie voor den edelen 
G.D. Suurmond, scholtis des ampts 
Ede. 
 

125Om ter instantie van Gerrit Gijsbertsen van 
Ede, Hendrik Haalboom, Gijsbert Maassen en 
Cornelis Jansen. 
Als daartoe ingevolge resolutie van de geërf- 
dens van Ede en Velthuijsen, met approbatie 
van den hooggeboren heer grave van Wassenaar, heere 
van Kernhem, in qualiteijd als buurrigter geau- 
thoriseerd zijnde, zig te vervoegen bij de perzonen 
van Cornelis Jochemsen ende Aart Buijtenhuijs, 
zig qualificerende als geauthoriseerd van de 
geërfdens van Manen en aan dezelve voor te houden, 
dat zij met veel bevreemding uijt een gerigtelijke 
insinuatie aan haar op den 28 maart 1750 gedaan, 
gesien hebben dat de geërfdens van Maenen 
sustineren dat de geërfdens van Ede en Velt- 
huijsen haar zo met geextendeerde driften als anders 
zoude komen te benadelen ende te prejudiceren 
dat zij insinuanten in haar voorszeide qualiteijten 
 daar 

                                                 
124 Latijn: “verhandeld en opgetekend”. 
125 In de marge: Antwoord van die/ Veldhuijsen. 
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daartegens op het cierlijkste protesteren en 
vermenen daaromtrent te werk gegaan te hebben 
en nog te werk te gaan ingevolge haar oude regten, 
gebruijken en bepalingen, ende zulks klaar te stellen 
komen bewijsen, ende aan de geërfdens van Manen 
te zullen komen aantonen met valabele bewijsen. 
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 dienaangaan- 
de aan gemelte heere grave van Wassenaar, zo in 
qualiteijd als buurrigter van Ede en Velthuijsen, 
als heere van Kernhem te addresseren. 
 
Dat zij uijt dien hoofden verwagten van de bescheij- 
dentheijd van de geërfdens van Manen, dat aan 
haar eer een venable126 teijd word gegeven ende 
toegestaan om voorszeijde chartres ende papieren 
te examineren, en alsdan ook gereed ende gewillig 
zijn om daarover met de gequalifiseerden van 
Maenen in conferentie te treden en de 
scheijdinge tussen de respective buurten, so in dier 
voegen als die van ouds geweest zijn, te demonstreren 
ende vervolgens die niet klaar zijnde, af te palen 
en verder daaromtrent alles te doen, het geene 
men na Landregten van Veluwen zal oordelen 
te behoren. 
 
Waarop de insinuanten qualitate qua verwagten een positieff 
antwoord van jae ofte neen. Zullende bij ontstente- 
nisse vandien ofte een onbillig en dubbelzinnig 
antwoord, zig hoe ongaarne, tot conservatie van 
haar oude regten genoodzaakt zijn om zodanige 
middelen regtens te gebruijken, als men na bevind 
van zaken zal vermeijnen en oordelen te behoren. 
 
Alles met protext127 van costen en schaden al be- 
reijds geleden geleden en gehad ende nog verder 
te hebben en te lijden, met versoek van insinuatie 
ende relaas pro ut moris ac stilis.128 
Lager stond: 
Compareert Steven van Raaij, onderscholtis, als daartoe 
van mijn geauthoriseerdt zijnde, en relateerde deeze 
acte voorhoofs aan Aart Buijtenhuijs en bij absentie 
van Cornelis Jochemse, aan desselvs dogter 
geinsinueerd te hebben, die hiervan versogte copia. 
Actum et relatum den 17 april 1750. 
Was getekent 
G.D. Suurmond, scholtis tot Eede.  
 
Concordantiam testor129 
G.D. Suurmondt, 
scholtis tot Ede. 

                                                 
126
 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 

127 “protest” 
128 Zie noot op p.69. 
129 Latijn: “ik ben getuige van of ik bevestig deze overeenkomst”. 
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3 
130Wijders is geresolveerd Gerrit Gijsbertzen van Ede, 
Hendrik Haalboom, Gijsbert Maassen en 
Cornelis Jansen te authoriseren om met de 
gequalifiseerde van Manen in conferentie te 
treden, en zo mogelijk deeze zaak in der minne 
te assossieren, en vorder te doen het geene de 
zelve zullen oordelen te behoren. 
 
4 
En is vervolgens geresolveerd om den heer buur- 
rigter tegelijk te versoeken om zodra zijn hoog- 
welgeborene convenieerd, met den eersten ordinaire 
buurspraake te houden, off te laten houden 
en daarop de ordinaire saaken af te doen. 
Ter ordonnantie van dezelve 
Bern. Kerkhoff,  
buurschrijver. 

                                                 
130 In de marge: Gecommitteerdens/ om met die van/ Maanen te handelen. 
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Den 16 junij 1750 isser 
ter presentie van den hoog- 
geboren heer grave van Wassenaar, 
baanderheer van en tot 
Wassenaar, et cetera, et cetera, et cetera, Obdam, Twikkeloo, 
Kernhem, als buurrigter 
van Ede en Velthuijsen nef- 
fens de tijdelijke buurmeesteren 
en geërfdens wegens Ede 
en Velthuijsen, ordinaire 
buursprake gehouden, en gere- 
zolveert als volgt: 
 
1 

131Gerrit Gijsbertsen van Ede, Hendrik Haalboom, 
Gijsbert Maassen, Cornelis Jansen hebben gerap- 
porteerd dat zij ingevolge en tot voldoeninge 
van de commissie op de laaste extraordinaire 
buursprake op haar gedeserneert, in conferen- 
tie zijn geweest met de gecommitteerdens van de 
buurschap Manen, ende de limieten tussen 
voorzeide buurschap en die van Velthuijsen hebben 
nagesien en die limiten hadden gesepareert, 
getekent ende afgebaakt, zoals zij vermenen 
die van ouds geweest te zijn. Als breder te sien 
uijt het relaas van de onderscholtis S. v. Raaij, 
luijdende als volgt: 
 
Relateer ik ondergeschreven dat ik ingevolge 
authorisatie van de heer G.D. Suurmond, scholtis 
des ampts Ede, en op versoek van de gecommitteerdens  
van Ede, Velthuijsen en Manen hieronder genoemt, 
op den 1 maij dezes jaars 1750 mij begeven hebben 
na de Spendersteeg, die limieten tussen de buurten 
van Manen en Velthuijsen na te sien, en af te 
baken. En dat ik aldaar gevonden hebbe den oud- 
borgermeester W. Wicherts in het qualiteijd als rentmeester 
van Kernhem, Gerrit Gijsberts van Ede, Hendrik 
Haalboom, Gijsbert Maassen, Cornelis Jansen, 
Reijjer Gerritsen en Jan Hendriks wegens Ede en 
Velthuijsen, Cornelis Jochemse, Aart Buijtenhuijs, 
Hendrik Cornelissen, en Maas Gerritse wegens Manen. 
 en 

                                                 
131
 In de marge: Limitscheijdinge tusschen Maanen en Veldhuijsen, en approbatie van de 

buurt. 
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En dat ik met voorszeide personen de scheijdinge 
hebbe nagegaan, en dat tussen dezelve verstaan is, 
op approbatien van haare buurten, dat voor zoverre 
zij uijt oude bewijsen en verklaringen van oude 
luijden hebben konnen gewaar worden, dat schijdinge 
van het Hooge Veld tussen die van Manen en Velt- 
huijsen is beginnende aan de Spendersteeg, 
en vandaar linie regt tot op een pol off bult 
die er geworpen is, omtrent eene halve roede van 
de Manense Molenweg op Ede schietende, en van 
daar op een heuvel waarop een paal geset is, 
en van voorszeide heuvel tot tot den hogen heuvel, 
waarop ook een paal geset, van voorszeide hogen 
heuvel tot op een berg, nu den Kattenberg, en voor 
desen de Galgenberg genaamt, tussen welken 
hogen heuvel en de Kattenbergh twe schijpalen 
op twe heuveltjes geset sijn. En van voorszeide 
Kattenberg lienie regt tot op de pollen, die bij 
de Wiltgraaff is opgeworpen, en dat voorszeide ge- 
committeerdens daarmeede genoegen hebben 
genomen, met belofte, om sulk ter approbatie 
van haare buurten te brengen. Uijtgenomen 
dat Aart Buijtenhuijs, ter oorsake na Utrecht 
moeste gaan, sig wat eerder geabsenteerd heeft, 
nadat de uijtvoeringe van hetgeene nog 
verders te doen was, aan Cornelis Jochemse 
hadde overgelaten, ende overgegeven. 
In oirconde der waarheijd hebbe ik deesen 
desen getekent, op den 1 maij 1750. 
 S. v. Raaij  
 als geauthoriseerde  
 onderscholtis tot Ede 
Dat de geërfdens van Manen voorszeide separatie 
hadden geapprobeert, zoals consteert articul het extract 
van haar resolutieboek luijde als volgt: 
 dat 
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Dat zij gecommitteerdens versogten de approba- 
tie van gemelte heer buurrigter en geërfdens, 
waarover gedelibereerd zijnde, is zulxs met 
eenparigheijd van stemmen geapprobeert et cetera. 
En zijn voorts gecommitteerden voor haar genomene 
moeijten bedankt en verder geauthoriseerdt 
om van voorszeide separatie en bepalinge een 
instrument in forme op te stellen, en met en 
neffens de gecommitteerdens van Manen te tekenen. 
 
2 
Is in plaats van de afgaande buurmeester D. v.d. Hart 
uijt Ede geëligeert tot buurmeester Hendrik Haalboom 
en wegens Velthuijsen, in plaats van Gijsbert 
Maassen, Willem Aartsen. 
 
3 
De scheuter ....…..132 wegens Ede 
wert gecontinueerd en wegens Velthuijsen werd 
op nieuw aangesteldt Hendrik Maassen. En 
worden dezelve wel serieus gelast en verboden om 
met niemand, wie hij ook zij, te accorderen buijten 
kennisse van de buurmeesteren, op zodane pœnali- 
teijd als gemelte buurmeesteren, na bevind van 
zaken, zullen oordelen te behoren. 
 
4 
Tot het afhoren en sluijten van de rekening 
van de afgaande buurmeester D. v.d. Hart worden met 
en neffens de buurmeesters gecommitteerd uijt 
Ede de heer scholtis G.D. Suurmond en Gerrit 
Gijsbertsen van Ede, en uijt Velthuijsen Gijsbert 
Jansen en Hendrik Cornelissen. 
 
5 
133Wegens de hooge jaren van onsen buurschrijver 
Bernardus Kerkhoff, werd deszelvs soon Jan 
Willem Kerkhoff in desselvs plaats aangesteld. 

                                                 
132 Naam niet ingevuld. 
133 In de marge: Nieuwe buurschrij-/ver Jan Willem/ Kerkhoff. 
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6 
134Bovengemelde gecommitteerdens worden verders 
versogt en geauthoriseerd om met en neffens 
de buurmeesters sig te informeren omtrent 
de regten, die die van Ederveen sustineren 
sustineren te hebben omtrent de toedeelen, 
alsmeede over de klagten van eenige 
geërfdens van het Edermeen, de voorszeide geërfdens 
daarover te convoceren en ter naaster ver- 
gaderinge daarvan rapport te doen. 
 
7 

135 Is verstaan dat het stuk lands groot on- 
geveer 40 roeden in de buurschap van Velt- 
huijsen gelegen en door Henrik Masselink 
en zijn vrouw op den 11 november 1738 in 
erffpagt genomen, wegens wanbetalinge 
ingevolge de clausule in de erfpagt- 
brieff gemelt, weder aan de buurt zal zijn 
vervallen. Werdende de buurmeesteren geautho- 
riseert om voorszeide land aan de meestbieden- 
de te verpagten. 
 
8 

136 Is geresolveerd drie heulen in de sloten 
te leggen, de eene bezijden het huijs Anthonie 
van Otterlo, de 2de bij de smitshuijs van 
Gerrit Folmert en de 3de voor het agterhuijs 
van Hijenoort.  
9 
De heer buurrigter voorgedragen hebbende dat 
zijn hoogwelgeboren wel zoude willen aan 
weerzijden van de allee over Stompekamp lopende, tot dekking 
van voorszeide allee, eenige eijke ......137 ter breedtse 
van 24 voet aan weerkanten, edog zonder eenige præ- 
juditie of nadeel der gemeente. En dienvolgens verzogt 
permissie en authorisatie op de buurmeesters om met 
zijn hoogwelgeboren daarover in conferentie te treden 
en te accorderen op approbatie van de buurten. 
10 
138Verder heeft voorszeide heer buurrigter voorgedragen, dat genegen was 
ten voordeele van de buurten, tot meede goedmaking van 
enige kosten die de slange van de brandspuijt belopen hebben, 
te geven een somma van dertig gulden. Waarvoor zijn hoogwelgeboren 
van de præsente leeden en gemeente bedankt word. 
11 
Eijndelijk worden alle voorgaande resolutien geinheereerdt 
en in staat gehouden. 

                                                 
134 In de marge: Gecommitteeerdens/ om te examineeren/ de regten van die/ van het 
Ederveen/ omtrent de toedeelen. 

135 In de marge: Erfpagt grond bij/ wanbetaaling van/ den canon, weder/ aan de buurt/ 
vervallen 

136 In de marge: Nieuwe heulen/ in de straaten. 
137 Niet ingevuld. 
138 In de marge: Gifte van den heer/ buurrigter ten/ behoeve der/ brandzaaken. 
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Den 23e augustus 1751  
sijn de ondergeschreeve geërffdens 
van de polder de Civits meen na 
voorgaande publicatie in de kerke 
van Eede vergadert geweest. 
 
Presente geërfdens: 
De heer burgermeester Wicherts, namens de heer 
grave van Wassenaar, en de heer van Rosendaal, 
de heer Derk Suurmond, scholtis, namens juffrouw Verschuir, 
Gerrit Brouwer, Derk van de Hart namens zijn 
broeders, Gerrit van Ede, Brandus van Raaij, 
Hendrik Haalboom, Derk Timmer, Rutger 
van der Vijssel, Derk Folmert, Cornelis Jansen, 
Teunis Jansen en Hermen Frericks. 
 
1 
Sijn gecommitteert tot het examineren van de rekeninge 
van Anthonie Timmer als ontfanger van de polder 
genaamt de Civitsmeen en het sluijten van dien, 
op approbatie van de geerfdens de heer Wicherts, de heer 
Dirk Suurmond, Gerrit van Ede en Hendrik Haalboom. 
 
2 

139 Voorgebragt en gelesen een brieff van den dijk- 
stoel van Wageningen en Bennekom in dato 
den 15 augusti 1751, waar bij dezelve versoekt 
dat ijmand mag gecommitteerd worden tot 
bijwoninge van de collegien der exonoreerende 
landerijen tegen den 1e september verschreven. 
Zo is tot bijwoninge van die conferentie en die 
vervolgens staan gehouden te worden, verzogt 
en gecommitteerd de heer W. Wicherts. 
 
3 
Is geresolveerd tot het klaarmaken van de gemeene 
slooten te committeren Brandus van Raaij, 
Derk Timmer en Cornelis Jansen. 

                                                 
139
 In de marge: Gecommitteerdens/ om met de collegien/ der exonereerende/ landen te 

besognee-/ren. 
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Den 1 februarij 1752  
is na behoorlijke convocatie 
der gemeente van Ede en Velthuijsen, 
soals van ouds gebruijkelijk geweest is, 
ordinaire buursprake gehouden. 
En geresolveerd als volgt: 
 
1 

140 Door de buurmeesteren voorgebragt sijnde, dat dezelve, 
ingevolge authorisatie van de geërfdens op de laat- 
ste ordinaire buursprake den 16 junij 1750 op 
haar edelen gedecerneert, in conferentie waeren ge- 
weest met den oud borgermeester W. Wicherts als 
rentmeester van Kernhem, en met denzelven geaccor- 
deert hadden over den eijgendom van de grondt 
ter breedte van twe roeden rijnlands aan beijde 
seijden van de allee over Stompecamp lopende. 
En beginnende vier voeten rijnlands van de bomen af, 
offwel van de grond van die allee, so verre als 
die van tevoren is gerioolt geweest is en den 
heer grave van Wassenaar als heere van Kernhem 
eijgendomlijk is toebehorende. En zulx ter lengte 
van 120 roeden aan weerkanten van voorszeide allee over 
Stompen kamp zig is uijtstrekkende, ende dus in 
het geheel vier hondert en tagtentig roede rijnlands 
en dit tegens vier stuijvers ijder roede, offwel 
in het geheel voor eene som van ses ent negentig caroli 
guldens, versoekende hiervan de approbatie. 
 
2 
Het voorgemelte in deliberatie genomen, en in 
omvrage gebragt sijnde, is zulx met eenparigheijd 
van stemmen geapprobeert, en dienvolgens 
gerenuntieerd van al het regt, hetgeen de buurten 
over de hiervoren gemelte grond, so nu als ten 
eeuwigen dagen, zoude konnen off moogen susti- 
neren te hebben. 
 
141Nog door dezelve voorgebragt sijnde dat dezelve met 
de heer Rudolph Willem van Olden en meester Jan 
Derksen Heijenoort voor die selfde prijs, te weten 
tegens vier stuijvers ijder roede rijnlands, hadde 
geconvenieert en geaccordeert over den eijgendom 
van de gront bij de Slunt genaamt het Oortveld, 
 en 

                                                 
140
 In de marge: Approbatie van het/ accoord over eenige/ grond van Stompe-/kamp ten 

behoeve/ van Kernhem. 
141
 In de marge: Alsmede over/ eenige grond van het/ Oordveld ten be-/hoeve van de 

heer/ Van Olden. 
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en waar over op de laatste buijrsprake mede gehandelt was. 
Is zulx meede na behoorlijke deliberatie, omvrage en 
renuntiatie als boven, meede met eenparigheijd van stem- 
men geapprobeert. 
 
3 
Vorder door Gijsbert Jansen voorgebragt zijnde, dat 
denselven versogt een hoekje van de buurt bij zijn 
huijs gelegen, tegens behoorlijke prijs in eijgendom 
te mogen hebben, zijn de buurmeesters gequalificeerdt 
om sulx in ogenschijn te nemen en daarover met 
denselven te handelen, op approbatie van de buerte. 
 
4 

142 Nog door den oud borgermeester W. Wicherts namens den 
hooggeboren heer grave van Wassenaar voorgebragt zijnde 
dat de inkomste van de kerk zeer gering zijnde, soude 
konnen vermeerdert werden door het bepoten van enige 
grond van de buurte, die van weinig voordeel voor de 
geërffdens was. Dat men daardoor zoude verkrijgen 
een ruijmer fonds om de kerk, pastorij en costereij 
te konnen onderhouden. Dat zijn hooggeboren almeede 
bedagt was op een middel tot goedmaking van de 
onkosten van den arbeijd, en het plantsoen sonder 
lasten van de buurt dit geproponeerde door de 
geerfdens in serieuse overweging genomen en heijl- 
saam en dienstig geoordeelt zijnde, sijn de buurmeesters 
versogt en geauthoriseert om na te sien, en te 
overleggen wat grond men daartoe ten behoeven 
van de kerk en ten minsten nadeel van de buurt, 
soude konnen destineren en ten naasten vergadering 
daarvan te rapporteren. 
 
5 
In plaats van de afgaande buurmeester meester Derk 
Brouwer tot buurmeester uijt Ede geëligeerd meester 
Derk Timmer, en uijt Velthuijsen Hendrik Jacobsen 
in plaats van Cornelis Jansen. 
 
6 
De scheuters zijn gecontinueerd, en gerecomman- 
deerd om wel op passen.  
 
7 
Tot afhooren en sluijten van de rekening van de afgaan- 
de buurmeester Derk Brouwer, worden met en neffens 
de buurmeesters gecommitteerd uijt Ede de heer scholtis 
G.D. Suurmond en meester Brand van Raaij, uijt Velthuijsen 
Cornelis en Gijsbert Jansen. 

                                                 
142
 In de marge: Rapport der buurmeesters/ te doen over eenige/ grond ten behoeve/ 

van de kerk.  
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8 
Vorder is geresolveerd de scheuters te gelasten om, 
tot voorkoming van ongelukken, wel toe te sien 
datter geen kuijlen of gaten gemaakt off gegraven 
worden langes de Sluntersteeg. En die zulx mogte 
komen te doen, te schutten. 
 
9 
Vorders zijn de heer scholtis en buurmeesters verzogt 
om de schouw over de straten te doen, so dikwils 
dezelve sulx mogte nodig oordelen. 
 
10 
Vorder is gelesen den brieff van de veenraden van 
de Gelderse en Stigtse veenen in dato den 31 januarij 1752, 
luijdende van woord tot woord als volgd: 
 
Eedele, erendfeste, wijse, voorsienige 
en seer discreete heeren, 
Alzo ons verscheijden malen klagten te ooren gekomen 
zijn van de geerfdens en geintresseerdens 

143van het Boveneijnds Venendaal, dat deese somer haare 
landerijen langs de Krakerswijk niet alleen waren 
geinundeert geweest, maar ook zelvs haar coorn 
verdronken. Zijnde veroorsaakt doordat het water 
uijt Velthuijsen en de Edermeen, dat zig eenige 
jaren geleden altoos geexonoreert heeft door 
het Velthuijser schut, nu altemaal zig komt te 
lossen door het schut van de Civitsmeen, en 
voorszeide Crawerswijk altemaal niet kunnende 
verswelgen, alsdan de landerijen daaromtrent 
leggende overstroomt en inundeerdt. En ook 
gedurig de Caade door zo groote toevloet van 
water doet doorbreken en overlopen. En also 
het zelve is strijdig tegens het aloud gebruijk, 
zo hebben wij niet kunnen afzijn U edelen daarvan 
bij dezen kennis te geven. Met vriendelijk versoek 
dat U edelen middel gelieft in het werk te stellen, 
dat het bovengemelte water geleijd word ende exoneerdt 
so als van ouds door het Velthuijser schut gebruijkelijk 
is geweest, opdat de geerfdens en geintresseerdens 
voornoemt also clagteloos mogten worden gesteld. 
In welkers verwagting wij eijndigen en U edelen bevelen 
in Godes dierbaare protexie. Geschreven in Venendaal 
den 31 januarij 1752. 
 
Edele, erentfeste, wijse, voorsienige en zeer 
discrete heeren, 
U edelen goede vrinden en naburen, 
die veenraaden der Gelderse en Stigtse veenen. 
Ter ordonnantie van dezelve. 
J. Smith, 
secretaris. 

                                                 
143
 In de marge: Klagten van die van het Veen over het lossen van het water van 

Veldhuijsen en de Edermeen, door het schut van de Kivitsmeen. 
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Waar over gedelibereerd sijnde, sijn de gecommitteerdens 
in den 7 articul genoemt, versogt om met en 
neffens de buurmeesters zulx te examineren en daar 
van aan de buurt te rapporteren. 
 
11 
Vorder worden alle oude resolutien geinhereerd 
en in staat gehouden. 
 
144 
Anno 1754 den 16 october is 
bij absentie en gevolg authorisa- 
tie van den heere grave van 
Wassenaar, als buurrigter 
van Ede ende Velthuijsen naa 
gewoone publicatie ordinaris 
buursprake gehouden. 
 
1 
Is met eenparigheijt geresolveert om de 
twe buurmeesters, so in Ede als in Velthuijsen, 
te continueren. 
 
2 
Gelijk meede de scheuters, die gerecomman- 
deert worden om wel op te passen. 
 
3 
Verder zijn gecommitteert tot het afhoren 
van de twejarige rekeninge van de buurmeester 
Hendrik Haalboom, de heer scholtis 
G.D. Suurmont, meester Brant van Raaij, 
Gijsbert, en Cornelis Jansen. 
En tegelijk geauthoriseert om die te 
sluijten op approbatie van de buurmeesters en de 
heer buurrigter. 

                                                 
144 Vanaf 1675 tot hier (1754) in dit deel 4 zijn de notulen kopieën van de betreffende 

jaren uit deel 3. 
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4 
145Door den buurmeesteren, ingevolge commissie bij de 
laaste buursprake op haar edelen gedecerneert 
gerapporteert zijnde, dat haar edele meende tot 
benificeering van de kerk geen beter buurt- 
gront tot bepotinge aan de kerk konde 
gegeven worde, als de Koekelse Dadel, 
is bij de buurt eenparig sulx geapprobeert. 
Edog zijn de buurmeesters verzogt en gerecommandeert 
om wel toe te zien, dat de uijtwegen 
der particuliere daar door niet benadeelt, 
en dat die ruijm en breet genoeg genomen 
worden. 
 

146Vorder is geresolveert de confentie tusschen 
die van Manen en deeze buurte omtrent 
de limietscheijding den 1 augustus 1750 genomen, 
in het buurboek te registreren. Luijdende 
die van woort tot woort als volgt: 
Tusschen de geërfdens der buurschappen van Ede 
en Velthuijsen, en die van Manen, over de 
limietscheijding verschil geresen zijnde, 
hebben dezelve tot voorkoming van verdere 
verweijdering en oneenigheden en onder- 
houd van goede harmonie en vriend- 
schap, op de extraordinare buursprake 
den 2 maart en den 7 april dezes jaars 1750 
gehouden, versogt en gecommitteert 
Gerrit Gijsberts van Ede, Hendrik Haalbom, 
Gijsbert Maassen en Cornelis Jansen 
wegens Ede en Velthuijsen, Cornelis Jochemsen 
en Aart Buijtenhuijs wegens Manen, om 
die saken, so doendelijk, in der minne 
af te doen, en die scheijding so mogelijk 
te reguleren en te bepalen. Tot 
voldoening van dien, hebben voorszeide  
gecommitteerdens samen geconfereert 

                                                 
145 In de marge: Aan de kerk toege-/staan een gedeelte/ van den Koekelschen Dadel, om 

te bepoo-/ten. 
146 In de marge: Conventie wegens/ de limiten tusschen/ Veldhuijsen en/ Maanen. 
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de bewijsen geexamineert, en vorder de limiten 
in ogenschijn genomen en die tot wedersijts 
genoegen afgebaakt ende afgepaalt, in 
presentie van oude kundige luijden. En den 
onderscholtis Steven van Raaij als daar toe 
geauthoriseert sijnde, die daar van aanteke- 
ning heeft gemaakt, en een behoorlijk relaas 
heeft gegeven, al het welke door de geerfden 
van de voorszeide buerten op de respective 
buurspraken expresse meede daar toe 
geconvoceert, en den 1 en 16 junij deses 
jaars 1750 gehouden, met eenparigheijd 
van stemmen is geapprobeert, gerati- 
ficeert ende gelaudeert, en vervolgens uijt 
dien hoofden voor haar en haare nakome- 
lingen, so nu als ten eeuwigen dagen, 
verstaan ende geresolveert, dat de 
schijding van het Hooge land tussen die 
van Manen en Velthuijsen is beginnende 
aan de Spendersteeg, vandaar linie regt 
tot op een pol ofte bult, die er geworpen 
is omtrent een halve roede van de 
Manense Molenweg op Ede schietende 
en vandaar op een heuvel, waarop een 
paal geset is, en van voorszeide heuvel 
tot den hogen heuvel, waarop ook een 
paal geset is, van voorszeide hogen heuvel  
tot op een berg nu den Kattenberg, en 
voor desen den Galgenberg genaamt, tussen 
welken hoogen heuvel en den Kattenberg 
twe scheijpalen op twe heuveltjes geset 
zijn, en van voorszeide Kattenberg linie regt 
tot op de polle die bij de Welsgraaf147 is 
opgeworpen, waarop vorder de voorszeide 
respective geërfdens op de twe 
laastgehoudene en hier even bovengemelde 
buerspraaken, tot voorkoming van mis- 
verstant voor het toekomende, bewaring 
ende vereeuwiginge deserts met gelijke  

                                                 
147
 Wildgraaf 
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eenparigheijd hebben versogt, geauthoriseert 
ende gequalificeert de hiervoren gemelde 
personen, om van voorschreve bepaling 
ende separatie een instrument in forma 
het welke deese is te maken en te tekene. 
Onder verband, submissie en renuntiatie 
als na regten, alles zonder erg ofte list. 
In oirconde der waarheijd en voldoninge 
deserts zijn hiervan twe alleensluijdend 
gemaakt en door gemelte gecommitteerdens 
ondertekent op den huijse Kernhem 
den 1 augustus 1750. Was getekent 
Gerrit G. van Ede, H. Haalboom, 
Gijsbert Maassen, Cornelis Jansen, 
Aart Buijtenhuijs, Cornelis Jochemsen. 
 
6 

148Voorgebragt datter verscheijden daken 
op nieuws gedekt worden, niettegen- 
staande de resolutien daartegen tot 
voorkoming van brant, van tijd tot teijd 
genomen, so is geresolveert de vorige 
resolutie te vernieuwen en die aan de 
gemeente bij publicatie bekent te maken 
en zijn de scholtis en buurmeesters verzogt 
om tegens den eersten maij aanstaande 
de schouwe te doen, en vanouds genomen 
resolutien te executeren. 
 
7 
Vorder aan den buurschrijver Kerkhoff  
voor het copiëren van het oude buurboek 
toegelegt een zilvere ducaton. 

                                                 
148
 In de marge: Tegens de gedokte/ daken.  
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8 
149Nog zijn de schout en buurmeesters versogt om de 
buurwegen na behoren te doen opruijmen en zorg 
te dragen dat de straten en wegen door het 
leggen van hout als andersints, niet belem- 
mert worden. En daarover de schou te doen 
zo dikwils de zelve zullen oordelen te behoren. 
 
9 

150Geproponeert zijnde datter verscheijde gaten 
en kuijlen digt en bij de buurtwegen gegraven 
worden, waardoor bij avond en ontijden 
ongelukken te verwagten zijn. Zo is geresolveert 
om zulx bij publicatie meede te verbieden, 
bij pœne van drie gulden voor ijder gat 
off kuijl dat bij de buuren off andere 
wegen gegraven word. Ten waare sulx 
geschiede op gepermitteerde plaatse, ten 
minste een rijnlandse roede van voorszeide 
wegen aff. 
 
10 

151Door Gijsbert Gerritsen namens zijn vader 
geproponeert zijnde om een klijn hoekje 
van de buurt bij Ruijters hofstede in 
eijgendom te mogen hebben. Is zulx 
geaccordeert, mits betalende voor ijder 
roede 4 stuijvers en renoverende een boom, die 
op den hoek van de weg staat. En vorder 
onder conditie om buijten de gezeijde gront 
geen bomen te mogen poten. 
 
11 

152Jan Cornelissen om een klijn hoekje 
agter de Kromme Hond verzogt heb- 
bende, is zulx op bovengemelte conditien 
geaccordeert. En zijn de buurmeesters verzogt 
om wel toe te zien, dat hetgeresolveerde 
in deese en voorige articul zonder preju- 
ditie en nadeel van de buurte geexecut[eert] 
word.  

                                                 
149 In de marge: Opneeming/ der buurwegen. 
150 In de marge: Tegen de gaaten en/ kuijlen bij de/ buurtwegen. 
151 In de marge: Gijsbert van Ede/ geaccordeerd/ een hoekje in erfpagt. 
152 In de marge: Jan Cornelissen/ ad idem. 
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12 
153Door Cornelis Jansen voortgebragt zijnde, dat zijn edele 
tot meerde ciraat van de weg voor zijn huijs 
in het broek, wel eenige bomen wilde poten 
lintregt op de bomen aldaar staande. 
Edog alzo zijn edele daardoor wat verder 
op de buurgront moet springen, zo verzogt 
zijn edele daarvan de approbatie. Waarover 
gedelibereert zijnde, is zulx geaccordeert 
mits dat den eijgendom van die gront 
aan de buurte, dog de boome ten zijnen 
behoeve zijn blijvende. 
 
13 
Eijndelijk worden alle oude resolutien 
geinhereert en in staat gehouden. 
 
Den 13 maij 1755 
Is na gedane publicatie 
een extraordinare buurspraak 
gehouden en tot scheuter 
van Velthuijsen, in plaats 
van Hendrik Maassen die in 
een andere buurte is gaan 
wonen, aangesteld Aalt Jansen. 
 
1 
Den 8 maart 1756 

154Is na gedaane publicatie een extradinare 
buurspraak gehouden, en op verzoek van 
Jan van Peursen geaccordeerd een hoekje 
in erfpagt te mogen hebben 155om een huijsje op te timmeren 
 mits 

                                                 
153 In de marge: Cornelis Janssen ge-/accordeerd eenige/ boomen te poten. 
154 In de marge: J. van Peursem ge-/accordeerd een hoekje/ in erfpagt. 
155 De volgende drie woorden staan in de marge en moeten op deze plaats ingevoegd 

worden. 
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mits niemand der andere beuren uijtwegen als 
anders benadelende en geen hoenderen mogen houden. 
En zijn schout en buurmeester geouthorizeerd om een 
bequaam hoekje van de gemeente daar toe 
uijt te sien, en met hem den erfpagt te reguleren. 
 
2 

156Den oud-burgermeester Wichers namens den hoog- 
geboren heer van Wassenaar versogt hebbende een 
hoekje van den Velthuijser Brink, schietende 
van de hoek van de wal van de Kalverkamp 
tot aen de Doesburgerdijk, in eijgendom te mogen 
hebben. Mits betalende vier stuijvers per roede. 
Is zulx met eenparigheijd geaccordeert. En zijn 
schout en buurmeesteren verzogt en gequalificeerd 
om de opmetinge te doen. 
 
3 

157Meester Brand van Raaij meede een kleijn 
hoekje op voorszeide brink ten behoeve van 
zijn neeff Brandus van Raeij versogt hebbende, 
is zulx meede onde clausule als boven 
geaccordeert. 
 
4 

158Gerrit Claassen uijt naam van de heer ontfanger 
generaal Brantsen en de erven van den hopman 
W. Suurmond, eijgenaar van het goed door hem in 
gebruijk, versogt hebbende om te mogen rondom 
het schot van voorschreven erff op de Edische 
gemeente staande, tot dekking van het zelve, 
te mogen opgaande bomen poten. Is zulx met 
eenparigheijd geaccordeerd. 

                                                 
156 In de marge: Aan den heer grave/ van Wassenaar ad/ idem. 
157 In de marge: aan B. van Raaij/ ad idem. 
158 In de marge: Gepermitteerd/ eenige boomen/ te poten om het schot/ van Gerrit 

Claassen. 
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5 
159Willem Woutersen voorgedragen hebbende, dat er 
weder een heul aan de Velthuijserbrink bij het 
huijs van voorszeide Willem Woutersen diende 
gelegt te worden, sijn schout en buurmeester 
verzogt om te ondersoeken, off voorschreven heul 
door de buurt off bij de geiïntresseerdens moet 
geleijd worden. En op de naaskomende 
buurspraak daarvan rapport te doen. 
 
Anno 1756 den 13 december, is 
bij absentie en ingevolge au- 
thorisatie van den hooggeboren 
heer graave van Wassenaar 
als buurrigter van Eede en 
Velthuijsen, na gewoone publicatie 
en klokkenslag ordinaire 
buurspraake gehouden. 
 
1 
Is bij overleijden van den buurmeester Hendrik 
Haalboom, na verzogte ontslaging van den 
buurmeester Derk Timmer, tot buurmeester uijt 
Eede verkozen Brant van Raaij, en Rutger van 
der Vijzel. Vorder is tot buurmeester uijt Velt- 
huijzen gecontinueerd Hendrik Jacobsen 
en opnieuw aangesteldt Evert Reijijersen. 
 
2 
Sijn tot het afhooren van de te doene rekeninge 
van de erven van wijlen den buurmeester 
Hendrik Haalbom, met en neffens de nu afgaande 
en tegenwoordige buurmeesters gecommitteerd, de 
scholtis G.D. Suurmond, Jan Derkzen Hijenoorth, 
 Evert 

                                                 
159
 In de marge: Over de heul/ bij Willem Woutersen. 
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Evert Maassen, Gijsbert Janzen en Gijsbert Maassen 
en zijn dezelve tegelijk geauthoriseerd om dezelve 
te sluijten. Op approbatie van de heer buurrigter 
en buurte. 
 
3 
Op voorbrengen dat sommige de buurte benadeelt 
hadde, met haare landerijen wat verder uijt te breijden 
op de gemeente als die vanouds geweest zijn, 
zijn schout en buurmeesters versogt om zulx in 
ogenscheijn te nemen, de groote daarvan op te 
nemen en met de contraventeurs te accorderen. 
Edog alles op approbatie van de heer buurrigter 
en de beurte. 
 
4 
Vorders zijn de scheuters gecontinueerd, en 
gerecommandeert wel op te passen. 
 
5 
Voorgebragt zijnde dat Maas Slophoos, wat 
veel moeijte hadde met het boode van de buurte, 
is aan hem daarvoor jaarlijx toegelegt een daalder. 
 
6 
Vorder zijn alle oude resolutien en in specie 
die omtrent de schapen in den jaare 
1738 genomen, gerenoveerdt. 
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Anno 1759 den 26 februarij, is bij 
absentie en ingevolge authorisatie 
van de hoogwelgeboren heer, grave 
van Wassenaar, als buurrigter 
van Ede en Velthuijsen, na gewone 
publicaatie en klokkenslag, ordinaire 
buurspraake gehouden. 
 
1 
Brand van Raaij is als buurmeester van Ede geconti- 
nueerd, en in plaats van den overledenen buurmeester 
Rutger van der Vijzel, is aangesteld Wouter Jansen 
van der Kraats. 
Tot buurmeester van Velthuijsen is gecontinueerd 
Everd Reijjersen, en in plaaats van den afgaande 
buurmeester Hendrik Jacobsen, is aangesteld Hendrik 
Jansen. 
 
2 
De scheuters zijn gecontinueerd, en gerecommandeerd 
wel op te passen. 
 
3 
De resolutien omtrend het graven van gaten 
bij off omtrent de wegen van den 16 october 1754, 
bij publicatie te renoveren. En exact te executeren. 
 
4 
160Alzo het brandgereedschap, en wel in specie de brandtonne, 
seer defectieus zijn, en de cas van de buurte niet 
in staat is, om die oncosten te doen. Zo is met een- 
parigheijd goedgevonden en verstaan, om die kosten 
te vinden bij uijtzettinge op de huijsen in het 
dorp van Eede. En na de heertstede onder Veldhuijsen. 
En zulx op de volgende wijsen, dat voor ijder 
stuijver die ijmand onder Eede in het klappergeld 
geeft, zal gegeven worden tien stuijvers meerder 
 off 

                                                 
160 In de marge: Uijtsetting tot ver-/beetering der/ brandzaaken. 
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off minder somma, na advenant. En voor ijder haartstede 
onder Veldhuijsen vijff stuijvers. Dat daarvan, na gedaane 
publicatie, de collecte zal geschieden op Paasmaandag agter- 
middag. En dat diegeene, die alsdan agterlatig mogte 
blijven om te betalen, verpligt zal zijn om dubbeld te betalen. 
En worden de buurmeester verzogt, en geouthoriseerd, om de 
nodige brandtonnen ten spoedigste te laten maken. En de 
verdere defecten aan het brandgereedschap zodra mogelijk 
te repareren. 
 
5 
161Voorgebragt zijnde, dat Gerrit Klaassen, wonende op Ginkel, 
iterativelijk met zijn schapen in de Veen gevonden was. 
Zijn met en neffens de buurmeesters verzogt en gecommitteerd 
de heer scholtis G.D. Suermond en de heer D. van der Hart 
uijt Eede, en Cornelis Jansen en Evert Aartzen uijt 
Veldhuijsen, om het oude buurboek daarop na te zien. 
En aan de buurte rapport te doen en hoe verre dezelve 
daar in vinden en vernemen,.dat de buijtenbuurtse 
in die veene geërft zijnde, daartoe geregtigd off niet. 
 
6 
Nog voorgebragt zijnde, dat Derk Timmer een lindenboom, 
bij het pastorijenhuijs in de mestvaald van gemelde 
D. Timmer staande, gehakt hadde, die men meende dat 
de buurte toequam. Zijn voorszeide buurmeesters meede gecommitteert 
en verzogt om zulks te onderzoeken en daar omtrend 
te handelen, na bevind van saken.  
 
Den 19e november 1759 is na 
vanouds gewoone publicatie extra- 
ordinare buursprake gehouden. 

162Den oud-borgermeester W. Wicherts heeft deeze verga- 
dering geopent, de geerfdens voor haare tijdelijke 
en talrijke comparitien bedankt, en voorgedragen 
dat den heer houtrigter en heren malen 
van het Eedise Hooge en Lohe Bosch, ten beste van het 
gemelde bosch geresolveerd hadden, om een traa 
om het gemelde bosch te maken. En terzijden 
voorszeide traa, en vervolgens rondom het gezeijde 
bosch, een allee te pooten. 

                                                 
161 In de marge: Commisssie omtrent/ het regt der schaaps-/driften van de/ 

buijtenbuurtsen. 
162 In de marge: Commissie tot regu-/leering der limiten/ tusschen de buurt/ en het bosch.  
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Dat dezelve gemeent hebben om in dezen met alle 
voorzigtigheijd te werk te moeten gaan, zonder 
ijmand te præjudicieeren. En in het bijzonder 
zonder de buurt te benadelen. 
 
Dat dezelve zig ook wel verzekerd hebben van de 
goede intentie, zo van de buurmeesteren als particu- 
lieren geerfdens. Alzo dat werk niet alleen zoude 
zijn tot ciraat voor de buurte, een altoosdurent 
middel tot voorkoming der dispuijten over de 
limiten, tussen de buurte en het Bosch. Maar 
ook zoude zijn tot voordeel van veel geerfdens, 
dewijl het zelve veel geld zoude kosten, en veel 
arbeijdersdaar aan veel geld zoude verdienen. 
 
Dat dezelve egter bij het nagaan der limiten bevonden 
hebben, dat om de allee zo veel mogelijk in ordre 
te brengen, op zommige plaatze het Bosch 
eenige klijne hoekjes heijveld zoude verliesen. 
En op zommige plaatze zoude winnen. 
 
Dat dezelve genegen waren, om dit alle te 
schikken en te reguleren. Zo ten besten van het 
Bosch als ten beste van de buurte, en vervolgens 
de buurte schadeloos te stellen. 
 
Om welk één en ander wel en na behoren 
te executeren, dezelve verzogten, dat met en 
neffens de buurmeesteren eenige kundige geerfdens 
mogten gecommiteerd worden om het intresse 
der buurt in agt te nemen. 
 
Waarover gedelibereerd, en het voorszeide werk ge- 
presen zijnde, is met eenparigheijd van stemme 
geresolveerd, om met en neffens den heer 
scholtis D. van der Hart en buurmeesteren 
te committeren, in de buurte van Eede Derk 
Brouwer, Roeterd van Reemst, Derk van de Steen- 
weert en Lambert van Schorrenborg. Uijt de 
buurte van Velthuijsen Evert Aartsen, 
Gijsbert en Cornelis Jansen, en Hendrik Lammert- 
zen, om met en neffens de gecommitteerdens van het 
Bosch de limiten na te gaan, dezelve 
 af te 
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af te baken, het voorschreven werk te helpen in ordre 
brengen. En te executeren, zonder nadeel der 
buurtens. En op nader approbatie van beijde de 
buurtens. 
 
Waarop voorszeide geerfdens zijn bedankt en 
tussen wederzijds gecommitteerdens voorgesteld is, 
om met voorszeide werk een begin te maken 
huijden over agt dagen, des morgen om 8 uuren. 
 
Den 15 januarij 1760 
 
Iszer na van ouds gewoonte publicatien en con- 
vocatien der geerfdens in de kerke van Eede 
extraordinaire buursprake gehouden. 
 

163Den oud-burgermeester Wicherts heeft ter vergadering 
gerapporteerd, dat zijn edele nevens de heer scholtis 
D. van der Hart, buurmeesteren en gecommitteerdens 
van Eede en Velthuijsen, op de laaste buur- 
sprake geëligeerd, ingevolge en tot voldoninge 
van de commissie op voorszeide buursprake 
op haar edele gedecerneerd, hadden nagegaan de 
limiten tusschen het Bosch en de buurte, 
en dezelve naukeurig hadden afgebaakt 
en bepaald, gelijk het zelve op heden nog 
afgebaakt en bepaald was. Edog dat dezelve 
om de allee, die de geerfdens van het Bosch om 
het zelve wilde maken, op de voornaamste 
plaatze wat regt te krijgen, dezelve op 
sommige plaatze iets hadden genomen van 
het Bosch, en op zommige plaatzen iets hadde 
genomen van de buurte. 
 
Dat dezelve daarover op approbatie van de 
buurten in onderhandelinge waren geweest 
met de gecommitteerdens van het Bosch 
en dezelve waren over een gekomen, dat de 
geerfdens van het Bosch aan de twe buurten, 
om die schadeloos te stellen, zoude geven en 
betalen een somma van eenhonderd vijff en 
het seventig caroliguldens. Dat wanneer de twe 
 buurten 

                                                 
163 In de marge: Approbatie der/ limitscheijdinge/ tusschen de buurt/ en het Bosch. 
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buurten zulx gelieven goed te keuren, de 
Tra zo en in dier voegen, als die afgebaakt 
is en conform voorszeide afbaking, door de geerfdens 
van het Bosch zoude gemaakt worden, zoude 
zijn het uijterste van de bosgrond, en dat 
dus dezelve voor nu en voor eeuwig zoude 
zijn de limietschijdinge tusschen het Bosch 
en de buurte. Edog alles ongepræjudiceerd 
het regt der uijtwegen en het doordrijven 
der schapen. 
 
Dat sommige geerfdens van ouds gehad hebben, 
gelijk meede ongekrenkt en ongepræjudiceerd, 
het regt der Kernhemmer bouwlieden, 
het welk dezelve zo wegens plaggen halen 
als schaapsdrifen in de Lodel van ouds 
gehad hebben, en nog zijn hebbende. 
 
Waarover gedelibereerd zijnde, is zulx met 
eenparigheijd van stemmen, en onder 
bepalinge als boven geapprobeerd, en voor 
vast gesteld. En zijn de oud-burgermeester Wicherts 
nevens den heer scholtis, buurmeesters en 
gecommitteerdens voor haar genome moeijte 
ende gedane rapport bedankt. En voorts 
versogt en geauthoriseerd om zorg te dragen 
en toe te sien, dat alles conform voorszeide 
afbaking word geexecuteerd. 
 

164Vorder voorgebragt zijnde, datter verschijde 
dingen aan de brandzaken mancqueren. 
Als datter geen brandzijlen was, weijnig 
brandemmers en vordere defecten 
aan brandleren als anders. Off men 
die penningen daartoe zoude kunnen 
gebruijken. 
 
So is gerezolveerd om die penningen, die de 
buurt van het Bosch zal ontfangen, tot 
verbetering van de brandzaken te 
 gebruijken 

                                                 
164 In de marge: Vermeerdering der/ nodige brandge-/reedschappen. 
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gebruijken. En zijn de heer scholtis en buurmeesteren 
versogt en gecommitteerd om de bovengemelde 
nodige brandzaken, en andere voor zoverre 
die penningen strekken konnen, ten beste 
van de buurte en goede ingezetenen vandien 
te bezorgen. Het welk dezelve aangenomen 
hebben te doen. 
 
165Vorder is geresolveerd een luijfzel boven de 
brandleren te maken, die te sluijten, 
daar verscheijden sleutels van te maken. 
En die aan niemand te lenen. 
 
Anno 1763, den 5 julij isser 
na van ouds gewoone publi- 
catie en convocatie der 
geeërfdens in de kerke van 
Eede ordinaire buursprake 
gehouden, en geresolveerd 
als volgt: 
 
1 

166In plaats van de afgaande buurmeesters 
Brandus van Raaij en Everd Reijjersen, 
werden opnieuw verkoren Derk Brouwer 
en Gijsbert Maassen. 
 
2 

167En worden met en neffens de buurmeesteren 
tot het afhoren der rekeninge van de 
afgaande buurmeester Brandus van Raaij 
gecommitteerd Gerrit Volmert en 
Cornelis van Velthuijsen, en uijt 
Velthuijsen Evert Aartzen en 
Cornelis Jansen. 

                                                 
165 In de marge: Brandleeren niet/ te leenen. 
166 In de marge: Nieuwe buurmeesters. 
167 In de marge: Gecommitteerdens der/ buurte. 
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3 
168Cornelis van Velthuijzen versogt hebbende 
om zijn afgebroken huijs, staande op den 
hoek van de Schoutensteeg169, wat vooruijt 
te mogen zetten na de straat, zijn 
schout en buurmeesteren verzogt, om het 
zelve in ogenschijn te nemen 
en te bepalen. Mits egter dat zulx 
geschiedt en blijft voor zijn gevaaar, 
indien eenige nabuuren mogte 
sustineren daarbij gepræjudiceerd te zijn. 
 
4 

170Lambert van Gesger verzogt hebbende 
om een hoekie velt bij het Jooden 
kerkhof in erfpagt te mogen hebben, 
zijn schout en buurmeesteren verzogt 
om zulx te reguleren, in val zulx zonder 
nadeel van de buurte of een derde 
geschieden kan. 
 
5 
Eijndelijk worden alle oude reso- 
lutien geinhereerd, en in staat 
gehouden. 

                                                 
168 In de marge: C. van Veldhuijsen/ om wat voor uijt/ na de straat te/ timmeren. 
169 Hierbij staat in potlood genoteerd: “Brouwerstraat”. 
170 In de marge: L. van Gesger/ om een hoekje in/ erfpagt. 
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Anno 1765 den 24 september 
isser naa van ouds gewone 
publicatien en convocatie der 
geerfdens, in de kerk van Eede 
ordinaire buurspraake 
gehouden, en geresolveerd 
als volgt. 
 
1 
In plaatse van de afgaande buur- 
meesteren Wouter van der Kraats en 
Hendrik Janssen, worden opnieuw 
geëligeert Cornelis van Velthuijsen, en 
Cornelis Janssen uijt Velthuijsen. 
 
2 
Met en benevens den heer scholtis Hoff 
en buurmeesteren, worden tot het afhoren 
en sluijten der reekening van den afgaan- 
den buurmeester Wouter van der Kraats 
gecommiteerd Gerrit Volmert en 
Rutger van den Hul. 
 
3 
Over het pooten van eenige boomen voor 
den hoogwelgeboren heer grave van Wassenaar 
aan den Velthuijserbrink, als ook over een 
seker hoekjen veld langs den Drab in het 
Kreelseveen, voor Gerrit Dirk van der Kraats, 
word versogt den heer scholtis Hoff, benevens 
de buurmeesteren, om sulx in oogenschijn 
te neemen, en daarover te accordeeren. 
 
4 
Alsmeede over een seker hoekjen veld langs 
het Oordveld, om daarover met Hendrik 
van der Kraats te accordeeren. 
 
5 
Vorders is geresolveerd, dat voortaan 
niemand, hij sij wie hij sij, eenige leeren 
van den buurte sal mogen ontleenen 
sonder consent van de buurmeesteren 
en sullen van nu af aan van ijder leer voer 
huur moeten betaalen daags 2 stuijver. 
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Voorgebragt sijnde een brief van de heeren 
veenraaden der Gelderse en Stigse veenen 
aan den buurrigter en buurmeester van Eede 
en Velthuijsen, geschreeven. Luijdende 
als volgt: 
Eedele erentfeste wijse 
voorsienige en seer 
discreete heeren, 
Nadien van onse ingelandens ende 
ingeseetenen telkens ons klaaglijk 
word te kennen gegeven, hoe dat de 
Buurtsteege uijt Veenendaal komende 
en streckende tot op de weg naa Eede 
bij het Pakhuijs geleegen, die volgens 
het gepasseerde tusschen u weledele en ons 
van oude is gemaakt, ende gehouden 
tot een uijtweg voor de gemeene 
geerfdens en veengenoten, van tijt 
tot tijt meer onbruijkbaar laager 
en met gaten en dellen word, sonder 
dat u weledele in eenigen tijt daarom 
trend eenige voorsieninge met op 
hoog maken, en sanden van deselve 
hebben gedaan. Waardoor deselve bij 
het minste natte weer, niet alleen 
onbruijkbaar is, maar ook soodra het 
water hierbinnen maar iets hoger word, 
overloopt ende geinundeert word 
ende dus vice versa bijna alle com- 
municatie tussen onse naburige 
plaatsen, tot groot ongerief en 
nadeel van wedersijts ingesetenen, 
word afgesneeden. 
Daar wij egter aan onse sijden van tijt 
tot tijt bedagt sijn omme de dijken aan 
het Bovenend op een bekwame hoogte 
met sanden, door onse ingelandens 
te doen onderhouden, 
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zoo hebben wij ons amptshalve verpligt 
gevonden u weledele daarvan mits deesen 
communicatie te geeven ende vriende- 
lijk te versoeken, dat u weledele, hoe eerder 
hoe liever, die voorsieninge gelieve te 
doen, dat die voornoemde Buurtsteege in 
sodanige staat worde gebragt van 
hoogte en gelijkbrenging met sanden, 
dat deselve volkomen mag beandwoorden 
waartoe hij volgens het gepasseerde tussen 
u weledele en ons als vooren gemaakt is. 
Tot welsijn en gerief van onse wedersijtse 
ingeseetenen ende voorkoming van 
verdere regtmatige klagten. 
In vertrouwen dat u weledele het selve meede 
billick, regtmatig en nuttig voor 
wedersijtse ingeseetenen sullen pondereeren 
en met derselver gunstige resolutien ten 
spoedigsten ons wel sult gelieven te vereeren, 
sullen wij deesen eijndigen naa u weledele 
bevolen te hebben in de protectie des 
Almoogenden, en blijven, 
geschreven in Veenendaal den 22 junij 
1765. 
 Eedele erentfeste wijse voor- 
 sienige en seer discrete heeren, 
 uw weledele goede vrienden en 
 nabuiren 
 de veenraaden der Gelderse 
 en Stigse veenen 
 Ter ordonnantie van deselve 
 was getekent, 
 J. Smith 
 
Is geresolveerd daarop te andwoorden 
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als volgt: 
 
Eedele, erentfeste, wijse, 
voorsienige en seer 
discreete heeren, 
Wij hebben u weledele missieve van 
den 22 junij deeses jaars niet eerder 
konnen beandwoorden, eensdeels wegens 
de absentie van den heer buurrigter, 
anderdeels omdat wij gemeent hebben 
de saken daarin vervat, ter deliberatie 
op de eerste ordinaris buurtsprake, die 
heeden gehouden is, te moeten brengen. 
U weledele gelieven daarin ons te versoeken 
dat de Buurtsteeg uijt Veenendaal 
komende en streckende tot op den weg 
naa Eede bij het Pakhuijs, in sodanige 
staat van hoogte en gelijkmaking 
met sanden worde gebragt, dat deselve 
volkomen mag beandwoorden aan het 
eijnde waartoe deselve, ingevolge het 
gepasseerde tuschen u weledele en ons, is 
gemaakt. 
Wij neemen de vrijheijt om daarop 
te andwoorden, dat wij seer genegen 
sijn om met u weledele te concurreeren 
tot welsijn der wedersijts ingelandens 
en dat wij uijt dien hoofde ook geresol- 
veert hebben om die Buursteg te ver- 
beteren, in verwagting en vastelling, 
dat die van het Bovenend in Veenendaal, 
als daarbij voornamentlijk geintres- 
seerd sijnde, tegelijk met ons daaraan 
de handen sullen slaan. Dog vinden ons 
verpligt hierbij te voegen, dat wij sulx 
doen vrijwillig tot wedersijts welsijn 
sonder dat daaruijt eenige verpligting 
voor het toekomende sal konnen ge- 
trokken worden, ter oorsake wij niet 
weeten, dat dienaange iets in vorige 
tijden tussen ons en u weledele soude 
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gepasseert sijn, dat ons daartoe soude 
obligeeren, en wel temeer omdat wij oordeelen 
dat het hoger brengen van die steeg op die 
hoogte dat die watervrij is, in desen tijde 
genoegsaam en doenlijk, en voor de 
geerfdens al te beswaarlijk en te lastig 
souden sijn. 
Waarmeede wij, naa u weledelen in de be- 
scherming des Allerhoogsten bevolen te 
hebben, deesen eijndigen. 
Geschreeven tot Eede den 24 september 
1765. 
Edele, erentfeste, wijse, voorsienige en 
seer discreete heeren, 
U weledele goede vrienden en naburen. 
 
Den substituut buurrigter, schout en 
buurmeesters van Eede en Veldhuijsen. 
Ten ordonnantie van deselve, 
Jan Willem Kerkhoff. 
 
7 
Alsoo er geen klagten tegens den scheuter 
Albert Janssen sijn ingekomen, is 
geresolveerd, denselven te continueeren. 
 
8 
Vorders worden alle oude resolutien 
geinhereerd, en in staat gehouden. 
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Anno 1768 den 6 september is er in 
de kerke van Eede na van ouds gewoone 
twee voorgaande publicatien ordinaire 
buurspraake gehouden en geresol- 
veert als volgt: 
 
Articul 1 
Alle voorgaande resoslutien, in sooverre die hier niet 
en sijn verandert, blijve in haar kragt en waarde. 
 
2 
Also door het overlijden van den hoogedelen geboore 
heer Unico Willem graave van Wassenaar, heere 
van Wassenaar, Obdam, Twikkeloo en Kernhem et cetera, et cetera, et cetera, den 
buurrigters plaatse van Eede en Velthuijsen is kome 
te vaceeren, soo hebbe de geerfdens met eenpaarig- 
heijd van stemme tot haaren nieuwen buurrigter verko- 
ren den hoogedele gebooren heer Carel Georg graave 
van Wassenaar, heere van Twikkelo en Kernhem 
et cetera, et cetera, et cetera, op dien selve voet en voorregten als sijn 
hoogedel geboore predicesseur van ouds gehad 
heeft. 
 
3 
In plaatsen van den afgaande buurmeester Derk 
Brouwer en Gijsbert Maasse worde in desselvs 
plaats verkooren Gijsbert van Eede en Cornelis 
Jacobsen van de Kalverkamp. 
 
4 
Voortgebragt zijnde dat veele ingesetenen van Eede 
en Velthuijsen, tot cieraad van de weg, gaarn sou- 
de sien dat er een dubbelde allee getrokken wierd 
van het eijnde van het dorp namelijk van de soogenaam- 
de Bospoort tot aan het Bosch. En men van de buur- 
penningen onmogelijk dit werk soude konnen onder- 
neemen, dewijl de cassa van de buurt niet toereijkende 
daartoe is, soo heeft den oud-burgermeester Wichers daar 
op te kennen gegeven dat dewijl de inclinatie van 
de geerfdens op dat subject door verscheijde voorna- 
me ingesetenen soo aan sijn weledele in qualiteijt als 
substituut houtrigter als aan de heere gecommit- 
teerde maalen van het selve Bosch was voorgedrage, 
dierhalven gemeent had om dat poinct ter deli- 
beratien te brengen op een ordinairen houdspraake 
die gehouden was den 1 october 1767. 
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Dat daarop was genoome eene resolutie, waarvan 
deselve een copij overgaff, luijdende van woord tot 
woord als volgt: 
Extract uijt het resolutieboek 
van het Edische Hooge Loobosch 
den 1 october 1767. 
Voortgebragt sijnde dat veele ingesetene van het 
dorp Ede gaarn soude sien dat er een allee van het 
Bosch tot aan het dorp over de buurgrond wierde ge- 
poot. Edog dat de cassa van de buurt daartoe niet 
in staat sijnde, deselve gaarn soude sien dat sulx 
door de geintresseeerdens van het Bosch gedaan wierde. 
Waar over gedelibereert sijnde, is verstaan in val daar 
toe nadere versoeken mogte gedaan worde, om daarin 
te bewillige, dog niet anders dan op volgenden 
conditie: 
 
1 
Dat eerst aan de bosmaalen word vertoond en 
uijtgeleverd de resolutien dienaangaande door de buurte 
eenpaarig genomen. 
 
2 
Dat daarbij de geheele directie daar van aan den sub- 
stituut-houtrigter en gecommitteerde malen word 
overgegeven. 
 
3 
Dat terwijl de nodige kosten uit de cassa van het Bosch 
gefourneert moete worde, dat de eijgendom van die bomen 
ook sullen sijn en blijve ten voordeel van de geintres- 
seerdens van het Bosch. 
 
4 
Dat het meede aan gemelde gecommitteerdens sal vrij 
staan om bij vervolg van tijd met die bomen te handelen 
na welgevallen met het selve regt dat deselve hebbe 
over de boome in het Bosch staande. Sullende alleen 
den eijgendom van de grond sijn en blijve aan de buurte. 
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Waarover gedelibereert sijnde, is met eenpaarigheijd 
van stemmen geresolveerd om conform en overeen- 
komstig gemelde resolutie der bosmaalen, te doen 
en deselve volkomen te laten welgevallen. 
 
5 
Door Wouter van de Kraats namens de heer 
R.W. van Olden versogt sijnde om een seker streepje 
veld van de buurte teijndens sijn land aan de Veld- 
huijserbrink, bij Hendrik Maasse in pagt ge- 
bruikt wordende, en waar teijndens voormaals 
twee reijen met boome hebben gestaan, om nu al- 
daar vier reijen boome te sette, mits daar voor 
betaalende sooals ordinair gebruijklijk is. Soo is 
met eenpaarigheijd van stemme dit versoek ge- 
accordeert. Wordende bij deesen de buurmeestere 
versogt en geauthoriseert om dit in ogenschijn 
te neme en alles sonder nadeel van de nabu- 
ren te reguleeren. 
 
6 
Tot het afhoore en sluijten van de rekening van 
de afgaande buurmeesster Derk Brouwer, word met 
en neevens de heer scholtis en buurmeestere gecom- 
mitteerd Lubbert van Veldhuijsen en Rutger 
van den Hul. 
 
Pro vero extractu171 
Jan Willem Kerkhoff 
schriba 

                                                 
171 Latijn: “in overeenstemming met het uittreksel”. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 105

Anno 1768 den 12 december 
isser in de kerke van Eede na ge- 
woone gedaane publicatien een extra- 
ordinaire buurspraake gehouden, 
en geresolveerd als volgt: 
 
1 
Door de heer oud-burgermeester Wichers aan 
de vergadering gerapporteerd sijnde dat de heere 
gecommitteerde maalen van het Edisch Hooge en 
Loohe bosch tans besig waaren om door de arbeijders 
de allee te laaten vervaardigen, dewelke soude 
getrokken worden van het eijnde van het dorp 
naa de Wekromsen weg, sooals bij voorige buur- 
spraake op den 6 september 1768 door de buurte 
van Eede en Veldhuijsen aan de heere bosmaalen 
was geaccordeert geworden. Alsmeede dat het 
voor de ingesetenen van Eede een seer aange- 
naam gesigt soude uijtleeveren, wanneer men 
uijt het midden deeser gemelden allee een tweede 
allee trok, lopende vandaar direct op de 
Koeijweg. 
Edog dewijl de voorgemelde resolutie der 
geërfdens maar sprak van eene dubbelde allee 
en het dienvolgens bedenkelijk soude sijn, of de 
geintresseerdens van het Bosch daar toe wel 
bevoegt souden sijn op dieselve voet en conditien 
als bij die buurspraak was geresolveert, 
dien volgens nodig geoordeelt had om sulx te 
brengen ter deliberatien van de heer scholtis, 
buurmeester en geerfdens of sulx ook aan hoogweledele 
aangenaam soude sijn en wel op dieselve voet 
en op sodanige conditien als bij voore geseijden 
buurspraake is vastgesteld. 
De heer scholtis, buurmeester en geerfdens 
deese propositien allesins betamelijk vindende, 
hebbe eenparig geresolveerd om de nodige 
grond daar toe aan de heere bosmalen 
over te geven. 
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Op die selve conditie, sooals bij meergemelde 
resolutie op den 6 september 1768, is vast- 
gesteld geworden: 
 
2 
Aan de heer R.W. van Olden is toegestaan 
dat sijn edele het versogte hoekje veld aan den 
Veldhuijser brink sal laten afgraaven. 
Mits daar van aan de buurt betalende soo 
als vanouds gebruijkelijk is. 
Wordende de heer scholtis en buurmeester 
versogt en gequalificeerd om sulx in ogen- 
schijn te neemen en te verhoeden dat de 
gemeene weg daar door niet benadeeld worde. 
 
3 
Eijndelijk heeft Derk van de Steenweerd 
aan de vergadering versogt om teijndens het 
gepoot van de heer Van Olden een hoekje 
veld af te graven en met 2 reijen boomen 
te bepoote, mits daarvoor als booven te 
sullen betaalen. Het geen met eenpaarigheijd 
van stemmen is toegestaan en sulx op die 
selve conditien als voore is gesegt geworden. 
 
Ten ordonnantie van deselve 
Jan Willem Kerkhoff, 
buurtschrijver 
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Anno 1769 den 3 julij is er in de 
kerke van Eede na vanouds gewoone 
twee voorgaande publicatien en con- 
vocatien der geërfdens van de buur- 
schappen Eede en Velthuijsen bij 
klokken slag eene extraordinaire 
buurtspraake gehouden, en geresol- 
veerdt als volgt: 
 
Articul 1 
Alle voorgaande resolutien, in soo verre die 
hier niet expres verandert sijn, blijven in haar 
kragt en waarde. 
 
Articul 2 
Door den heer oud-borgermeester Wichters, namens 
den hooggebooren heer C.G. graave van Wassenaar, 
Twikkel, heer van Kernhem et cetera, et cetera, et cetera, aan de te saamen 
gekoomen sijnde vergadering voorgedragen en verzogt 
sijnde om aan sijn hooggebooren in vollen eijgendom te geve[n] 
en voor altoos te cedeeren seker streeps lands op de 
Lodel op Stompekamp geleegen, aan de buurt toekoo- 
mende, mits daarvan betaalende soo als van 
ouds tegens 4 stuijver de roede. Beginnende aan den 
hoek van den eng van Evert Reijerse, bruijker 
van het erff Engelen hooven en gaande langes de 
grond en de alléé van sijn hooggeboorene die op het dorp 
aanschiet en welke alléé is langes den enk 
van gemelte Evert Reijers en van Cornelis Jacobzen, tans 
bruijker van de Kalverkamp, tot aan het soogenaamde 
Bullekruijs of wel tot aan het vaargat van het nieuw 
gepoot van sijn hooggeboorene en dus ten wederzijden van de 
alléé die van Kernhem na het Bosch schiet en sulx ter 
breedt van drie Rijnlandse roeden. 
 
De gemelte vergadering het selve verzoek in nauwkeu- 
rige consideratie genoomen hebbende, is dat verzoek 
eenpaarig en volkomen geapprobeerd en goedge- 
keurd. 
 
En sijnde heer scholtis en buurmeesteren 
verzogt en gequalificeerd om de opmeetinge 
van gemelte streep lands te doen. 
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En verder de gemelte opmeetinge en betaalinge 
geschied sijnde, worde gemelte grond bij deeze aan sijn 
hooggeboorene in volle eijgendom overgegeven. 
 
Articul 3 
Op verzoek van de welgebooren heer Derk Jan 
van Winsheijm, is meede met eenpaarigheijd van 
stemmen geresolveerd om aan sijn welgeboorene in eenen 
vasten en eeuwigen erfpagt uijt te doen seker 
hoekje veld, geleegen aan de Paasberg. Edog onder 
conditie, dat het selve hoekje niet mag worden 
afgeslooten, maar dat het selve tot een publi- 
que wandeling sal moeten verblijven. 
En sijn den heer scholtis en buurmeesteeren 
meede verzogt ende gecommittierd om sulx te 
laaten afbaaken en daar over, na bevind van zaken, 
met den heer Van Winsheijm te contracteeren. 
 
Articul 4 
Op verzoekvan Hendrik Kok is meede met 
eeenparigheid van stemmen geresolveerd om aan 
denzelven in eenen vasten en eeuwigen erfpagt 
uijt te doen een seker streepje veld teijndens het 
Hakselsteegje. En zijn den heer scholtis en buur- 
meesteeren meede verzogt en gequalifiseert 
om zulx af te baken, en daar over nader met 
den gemelten Hendrik Kok te contractieren. 
 
Ter ordonnantie van dezelve 
Jan Willem Kerkhoff, 
schriba 
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Anno 1769 den 26 september isser 
in de kerke van Eede na van ouds 
twee voorgaande publicatien en con- 
vocatien der geerfdens van de buu- 
schappen Eede en Veldhuijzen bij 
klokken slag een extraordinaire 
buurspraake gehouden, en geresol- 
veerd als volgt: 
 
Articul 1 
Alle voorgaande resolutien, in zoo verre die 
hier niet en zijn veranderd, blijven in haar cragt 
en waarde. 
 
2 
Door den heer scholtis Floret, namens den 
hooggebooren heer graave van Wassenaar, Twikkel, 
heere van Kernhem et cetera, et cetera, et cetera, eijgenaar van een stuk 
veld en ackermaalhoud de Zijsselt genaamd, 
aan de vergadering voorgedraagen sijnde dat 
hooggemelde heere graave van Wassenaar 
voorneemens was, sommige opene plaatsen in voorschre- 
ven Zijsselt met ackermaalshoud en dennen te laaten 
bepooten. En om het selve eenigsints gereguleerd en 
eguaal te konne laaten aanleggen, van de buurte 
verzogt om hier en daar buijten de limite van 
de Zijsselt te moogen springen en dierhalven 
aan sijn hooggebooren af te staan sodanige hoeken 
of streeken velds als tot dien nieuwen aanleg mog- 
te nodig hebben. Sodanig en in dier voegen als 
zijn hooggebooren het selve hadde laten afbaa- 
ken en door de tijdelijke buurmeesteeren van 
Eede en Veldhuijsen was in oogenschijn genoomen 
en bij welke afbaaking sijn hooggebooren van de 
Sijsselt wederom eenig hoeken of streeken velds 
tot een equivalent aan de buurt hadde afge- 
staan met verdere offertes. Om bij aldien mog- 
te bevonden worden, dat sijn hooggebooren hier 
door meerder veld mogte winnen, dan verliesen 
daar voor de gewoone recognitie te sullen betalen. 
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Waar over gedelibereerd, en de rapportes van 
gemelde buurmeesteeren daarover gehoord hebbende, 
bij de vergadering met eenparigheid van stemmen 
is geresolveerd, het verzogte invoegen voorschreven 
aan sijn hooggebooren toe te staan. 
En is de heer scholtis Floret geauthoriseerd 
en verzogt met de tijdelijke buurmeesteren 
van Eede en Veldhuijse bij het maaken of 
setten der nieuwen limit scheijdingen van de 
Zijsselt present te sijn, en de belangens 
van de buurt daar omtrend waar te neemen. 
 
Ter ordonnantie van dezelve 
Jan Willem Kerkhoff, 
schriba 
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Anno 1771 den 22 april isser 
in de kerke van Eede na twee gelijk 
vanouds voorafgegaane publicatien 
en gedaane convocatie der geerfdens 
van de buurtschappen Eede en 
Veldhuijsen bij klokkenslag een 
extraordinaire buurtspraake 
gehouden, en daar bij geresolveert 
als volgt: 
 
Den hooggebooren heer C.G. graave van Wassenaar, 
heer van Twickel, Kernhem et cetera, et cetera, et cetera, aan de vergadering 
hebbende kennis gegeven, dat den heer meester W. Wic- 
herts, oud-burgermeester der stad Wageningen, van 
zijn hooggebooren dessels demissie als substistuijt 
buurrigter weegens zijn hoogen jaaren, verzogt 
en bekoomen hebbende, zijn hooggebooren weder tot 
substituit-buurrigter van Eede en Veldhuijsen 
hadde gecommitteerd en aangesteld de heer en meester 
Bernardus Johan Hoff, secretaris der stad Arnhem, ten 
eijnde het voorschreven buurrigterschap in zijn hoog- 
geboore afwezigheid te verwaltere en waar te 
neemen, is het selve voor notificatie aangeno- 
men. 
Vorders is door hooggemelte heer buurrigter de 
vergaderingh voorgedragen, hoe dat het de pre- 
sente leeden vandien uit de gedaane publicatie 
bekent was, dat zijn hooggebooren ten uiterste no- 
dig had geoordeeld, om deeze extraordinaire 
buurtspraake te houde, ten eijnde te delibereren 
over het aanleggen van een wildgraaff en alzo 
gepaste middelen te beramen, tegens de meer 
en meer toenemend overlast, welke deeze 
buurtschappen door de veelvuldige harten, wel- 
ker aantal van tijd tot tijd quam te accressee- 
ren tot importante schaade van eijgenaaren 
en pagters onderheevig waaren, en welke indien 
daartegens op de een of andere wijse geen 
voorsieninge wierde gedaan, het te dugte ston- 
de dat een onherstelbaare ruine van veelen 
soude na zig sleepen. 
Dat het zijn hooggebooren in navolging van het 
geen deeze buurtschappen in de voorige eeuw 
hadde gedaan in het exempel van het welk 
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thans reeds door de naastgeleegene buurtschap 
van Doesburgh was werkstellig gemaakt, was 
voorgekomen dat er in de tegenwoordige omstan- 
digheid geen prompter nog geschikter middelen 
tot weeringh van deeze schadelijke dieren van de landerij- 
en konde bij de hand genoomen worden, dan het aan- 
leggen van eene wildgraaff. Inzonderheid daar zijn 
hooggebooren van goederhand was geinformeert dat 
wanneer deeze buurtschappe daartoe resolveerde, 
dat alsdan die van de buurtschap Maane het 
selve in den haren zoude werkstellig maaken, 
ten eijnde alzoo aan de wildgraaff van Eede en 
Veldhuijsen aan te sluijten. 
Dat zijn hooggebooren dienshalven aan deeze verga- 
dering quame te proponeeren, vooreerst of het 
niet hoognodig en dienstig soude zijn, dat er 
een bequaame wildgraaff, hoe eerder hoe beter, 
gemaakt werde. 
En ten tweede dat zoo wanneer de vergadering 
daartoe quam te resolveeren het voorschreven 
werk met best en gevoegelijkst door gecommit- 
teerdens uit het midden van derzelve soude 
konnen gereguleert worden, welk niet alleen 
omtrend het werk selve zoo ten aanzien van 
het graven, als ten aanzien van het setten 
der rekken en palen, gelijk ook van de nodige 
hekkens en hetgeen vordel tot het maken van 
een bequaame wildgraaf zal nodig bevonden 
worden, maar ook ten aanzien van het vinden 
der kosten totdat een en ander vereijst wordende. 
En op wat wijse sulx in het vervolg zal worden on- 
derhouden, de nodige schikkinge soude konnen 
beramen, zooals na redelijkheid vermeene zoude 
te behooren. En waaromtrent zijn hooggebooren 
dan in bedenking gaff of daar in niet behoor- 
de gelet te worden op de quantiteijt der 
morgentallen, en een behoorlijke proportie ge- 
observeert tussen de landerijen en digt bij of 
meerder van het Bosch afgeleegen, sodanig dat 
het meeste tot de cossten gecontribueert werde 
door degeene welke de meeste schaade van 
de harten te vreesen hebben gehad. 
Volgende zijn hooggebooren bij hetzelve dan nog 
laastelijk, dat wanneer de vergadering tot dit 
zoo nuttig werk op de voorgeslagen voet 
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quam te rezolveeren, sijn hooggebooren als dan 
om de goede ingeseetene, omtrend de kosten te 
gemoet te koomen, aan de buurte van Eede 
en Veldhuijsen tot een geschenk quam te offe- 
reeren en datelijk zoude voldoen de zomma 
van vijftig gulden, en daarenboven in den 
jaare 1772 en 1773 telkens vijfentwintig 
gulden. 
Op welk geproponeerde de vergaderingh met 
algemeen goedvinden heeft geresolveert, dat 
er hoe eerder hoe beeter en zoo ras eenigsins 
doenlijk, een goede en bequaame wildgraaff 
gemaakt sal worden, en ten voorschreven eijnde uit 
derselver midden versogt en gecommitteerd zoo 
ls versogt en gecommitteerd word bij deezen 
de heer secretaris Hoff, verwalter buurrigter, 
de heer scholtis Ammon, 
de heer Van Winsheijm, 
Gijsbert van Eede, 
Derk Brouwer, Evert Reijersen, 
Jacob de Gooijer beneffens den schriba 
Jan Willem Kerkhoff 
met magt en authorisatie op dezelve, ten eijn- 
de de voorschreven wildgraaff met allen aancleeven 
vandien werkstellig te maken, zooals best 
en ten meeste nutte der buurtschappen 
zullen oordeelen. En voorts zodane schikking en 
omtrend de vindingh der kosten tot het maken 
en onderhouden deezer wildgraaff te beramen 
en bepalen, als bij de propositie van de heere 
buurtrigter is vervat en meest convinabel 
en met de billijkheid zal bevonden worden 
overeen te koomen. 
Hebbende alleenlijk den roeijdrager Ambrosi[us], 
als rentmeester van het Borgerweeshuijs, gedeclareerd 
zig vooralsnog op het geproponeerde niet te konnen 
uitlaten, maar hetzelve van zijne heeren 
principaalen te moeten communiceeren, 
hetgeen meede in substantie namens den 
custos van Bennecom, als rentmeester van 
de heer Watteville, geschiet is. 
Ter ordonnantie van deselve 
Jan Willem Kerkhoff, 
schriba 
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Anno 1772 den 30 junij is in de 
kerke tot Eede, na voorgaande 
gewoone publicatien en opgevolg- 
de klokkeslagh, ordinaires buur- 
spraak van Eede en Velgthuisen 
gehouden. 
 
De presente geërfdens door den heer substituijt 
buurrigter voor derselver tijdelijke comparitie 
sijnde bedankt, is voorts geprocedeert tot het aan- 
stellen van twee nieuwe buurmeesteren, een uit 
Eede en een uit Velthuisen, in plaats 
van den afgaande buurmeester Cornelis van Veld- 
huijsen, en den overleedene buurmeester 
Cornelis Janssen, en sijn daartoe genomineert 
en verkooren wegens Eede Derk van de Steen- 
weert, en wegens Veldhuijsen Jan Gerritsen. 
Den afgaanden buurmeester Cornelis van 
Veldhuijsen met desselfs reekening van ontfangst 
en uitgaave in gereedheid zijnde, zijn tot 
het afhooren van deselve, beneffens den 
heer substituijt buurrigter, gecommitteert de 
heer scholtis Ammon, de heer D.J. van Wins- 
heijm en monsieur Derk Brouwer. 
Op het geproponeerde door den heer substituijt buur- 
rigter te vergadering gedaan, hoe dat Gerrit 
Janssen, reeds zedert een geruijmen tijd de 
bedieninge van klepperman en omroeper 
voor sijnen hoogbejaarde en gebrekkigen vader 
hadde waargenomen, en aan deselve dieswe- 
gens ’s maandelijks eene gulden tien stuivers 
uitgekeert; dat denselven ook gedeclareert 
hadde wel genegen te zijn, om op dienselven 
voet geduurende het leeven van sijn vader 
daar inne te continueeren, indien hij gerust- 
heid hebben mogte dat hij wanneer sijn 
vader quaame te overlijden, aan denselven als 
klepperman en omroeper succedeeren zoude. 
Is na gehoudene deliberatie en in agting 
genomen zijnde, dat voorschreven Gerrit Janssen 
tot hieraantoe deese bediening tot ieders 
genoegen waargenomen heeft met 
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eenparigheid van stemmen goedgevonden 
denselven van nu af aan sijn vader te adjun- 
geerenen tot klepperman en omroeper aan 
te stellen, zooals geadjungeert en aangesteld 
word mits deesen, op de baten en emolumenten 
daartoe staande, mits dat denselven aan 
gemelte zijn vader geduurende zijn leeven 
des maands eene gulden tien stuivers koome 
uit te keeren, zooals tot nu toe gedaan heeft. 
Zullende alsdan na het overlijden van sijn vader 
in de voorschreven bedieninge continueeren zonder 
verdere aanstelling nodig te hebben, met 
recommandatie nogtans om deselve bij aan- 
houdendheid met alle ijver en getrouwigheid 
te betragten, onder speciaal voorbehoud van 
revocatie deeses in val denselven te eeniger 
tijd in sijne pligt nalatig mogte worden bevonden. 
Derk Brouwer aan de vergadering 
voorgedragen hebbende, dat wel genegen soude 
weesen een loosjen te timmeren aan het eijnde 
van sijn brouhuis besijde de gemeene straat. 
En daartoe de nodige permissie van de buurt 
hebbende versogt, zijn den heer scholtis benef- 
fens de buurmeessteren versogt en gecom- 
mitteerd om de plaats tot dit loosjen in 
oogenschijn te neemen met authorisatie om 
zoo wanneer het versoek aan de passagie 
geen hinder ende buuren geen nadeel mog- 
te toebrengen, alsdan hetselve aan 
gemelte Derk Brouuwer te accordeeren. 
Den heer substituijt buurrigter en verdere gecommitteerden 
bij resolutie van den 22 april des gepasseer- 
den jaars genomineert, hebben ter vergade- 
ring gerapporteerd, dat haar edelen ingevolge 
en ter voldoeninge van welgemelte resolutie 
omtrent den daarbij gearresteerden wilt- 
graaf, de nodige arrangementen gereeguleert 
hebbende, deselve vervolgens werkelijk hadden 
doen maken in voegen dig172 zig tegenswoordigh 
was bevindende. 

                                                 
172 Is waarschijnlijk vergissing, moet “die” zijn. 
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Dat ten gemelten einde alvorens een be- 
grotingh der kosten gemaakt hadden, en daar 
bij deselve grosso modo tussen de ses en 
sevenhondert guldens gecalculeert. Hoe- 
wel van agteren bevonden was dat deselve 
hooger gelopen waren. Dat wijders tot vin- 
dingh van deselve een aanslagh over de 
morgentallen, welke door deese wiltgraaf 
voor de lasten soude gedekt worden, hadde 
gemaakt, na mate dat deselve daar 
bij waren belangh hebbende, en andersins 
meerder of minder schade te vresen hadde. 
En zulx in deeser voegen dat de landerijen 
boven het dorp en tussen hetselve en 
het Bosch gelegen, quamen te stellen op 
vollen morgens, die beneden het dorp tot 
aan de Velthuijserbrink op drie vierde parten, 
die van de Velthuiserbrink tot aan de We- 
teringh op half geld, en die van Eederveen 
op een vierde part, en op dien voet den 
vollen morgen op twee guldens enzoovoort 
na proportie getaxeert hadden. En ook 
dien conform van de respective geërfdens 
(eenige weijnige onvermogende alleen 
uitgesondert), welke nog agter waren ge- 
bleeven, de betalinge hadde ontfangen. 
Welke sig volgens specifique opgaave die 
sij gecommitteerden ter tafele, exhibeerde tezamen 
quamen te rendeeren de zomma van f 654- 1-12.  
Dat wijders het werk tot deese wiltgraaf, 
zoveel eenigsins gevoeglijk hadde kon- 
nen geschieden, publieq was aanbestaad 
en het overige in daghuur verrigt en dat 
de kosten van arbeidsloonen wegens graven 
als anders, verveerdigen en kloven van het 
houd tot de rekken, het setten van deselve 
en nagels daartoe, voorts van de nodige 
hekken, sig tezamen volgens specifique 
memorie met de conditien van aanbestading 
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en quitantien tot een en ander relatief 
meede ter tafele overgelegt, zig tezamen 
hadde bedragen f 664-11- 8. En dat daaren- 
boven nog moeten betaald worden ses 
reekeningen wegens diverse als aan Jan van de 
Vijsel f 3-13-. , aan Steven van Raaij f 16-10-. , 
aan Cornelis van Veldhuijsen f 15-18-. , aan 
Willem Schuurman f 14- 5-. , aan Gerrit Folmert 
f 22-17-. en aan Jan Willem Brouwer f 10-16-.  
Voorts dat meede nog te betalen stond 
het houd van het Eedische Bosch, tot de 
rekken gekogt, ter zomma van f 39-.-. 
Bedragende alsoo het geen nog voldaan 
moest worden, eenhondert en twee en 
twintig guldens negentien stuivers, be- 
halven dat hiervooren was gebleeken  
dat reeds tien gulden negen stuivers 
en twaalf penningen meerder uitgegeven dan 
ontfangen was. 
Dat hiertegens nog wel stonde ontfangen 
te worden zodane vijftig guldens als den 
hooggebooren heere graave van Wassenaar ter 
gelegenheid van voorschreven resolutie van den 
22 april 1771 hadde geoffereert, dog dat 
hetselve ter voldoeninge van het kost 
niet sufficient bevonden wierd. Dat onder 
tussen de heeren huijsmeesteren van het 
Borgerweeshuis tot Arnhem, sig nog niet 
geexpliceert hebbende of en hoeveel we- 
gens de thienden, zoo voorschreven godshuijs 
tussen het dorp van Eede en het Bosch was heb- 
bende, zoude contribueeren, het aan haar heeren 
gecommitteerden best was voorgekomen om bevorens 
verdere middelen ter afdoening van het aangelegen 
restant te beramen, eerst af te wagten wat 
den uitslagh der resolutie van opgemelte 
heeren huijsmeesteren zijn mogen. 
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En hier op gedelibereerd zijnde, zijn 
welgemelte heeren gecommitteerden voor derselver geno- 
mene moeijte en gedaan rapport 
provisioneel bedankt, en is het verrigte 
door deselve alle sins geapprobeert. En 
haar edele wijders versogt om het geen 
verder nodig en dienstig zal worden bevon- 
den, zoo en in dier voegen te appliceeren 
en wijders te laten geschieden als haar 
edele sullen oordeelen te behooren, en daar 
toe uit hoofde en in conformité van de 
resolutie van den 22 april 1771 zijn 
geauthoriseert geworden. 
En is vorders goedgevonden dat alle de 
papieren tot deese wiltgraaf specteerende, 
door de buurtschrijver  bij elkanderen in 
een paquet sullen worden gedaan, en 
met een opschrift in de buurtkist ge- 
legt en aldaar bewaart worden, teneinde 
ten allen tijde te konnen strekken 
tot narigt. 
Ter ordonnantie van deselve 
Jan Willem Kerkhoff, 
schriba 
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Extract uit het resolutie 
boek van het Borgerweeshuijs 
der stad Arnhem. 
 
Den 24sten november 1772. 
 
Bij resumatie gedelibeert sijnde op het ver- 
soek van de geërfdens van de buurschappen 
Ede ende Veldhuijsen, teneijnde door deesen huise als 
eijgenaren van een thiendt in voorschreven 
buurschappen gelegen, meede soude mogen wor- 
den gecontribueert in de costen door haar 
bereeds gedaan, en nog te doen, tot het aan- 
leggen van een wildgraaf langs den omtrek 
van de voorschreeve buirschappen, om hier 
door tegen te gaan, en te keeren, de groote 
aanloop van de harten, waardoor de 
vrugten van haare landerijen grotelijks wier- 
den geruineert. En hierop nagesien sijnde 
de resolutie bij de magistraet den 1 julij 
deses jaars, op propositie van de heeren 
overhuijsmeesteren desen aangaande 
genomen, daarbij aan deselve overlatende 
om in de voorschreeve costen namens desen 
huijse te contribueren, als ten meeste 
dienste van het selve souden oordeelen 
en vermeenen te behoren, is goedgevon- 
 den, 
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den, dat, ofschoon sig in het meede con- 
tribueren en dragen van diergelijke las- 
ten wel een reden van onderscheijt tus- 
sen de eigenaren van de landerijen en een 
thiendheffer van de vrugten van deselve 
komt voor te doen, nogtans voor deese 
eene reijse alleen, tot het opmaken van 
de voorseide wildgraaff of tot meede goed- 
making van de oncosten hiertoe bereeds 
aangewendt, namens desen huise te 
contribueeren eene somma van 75 gul- 
den, sonder dat hier uit in het vervolg 
eenige consequentie, veel min eenige ver- 
pligting, tot het meede dragen in de 
voorseide costen met relatie tot deesen 
huijse als thiendhefferen sal mogen 
getrokken worden. Sullende tot beta- 
linge van de voorseide summa van vijff 
en seventigh gulden aan Jan Willem 
Kerkhoff, als tot den ontfangst van 
de penningen tot het maken van de meer- 
gemelte wildgraaff langs den omtrek 
van de buirschappen Eede en Veldhuijsen 
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door de geërfdens aldaar gequalificeert, 
de ordonnantie hierna vermelt worden 
verleent. 
En sal meede extract deses aan densel- 
ven worden overgegeven om in het buir- 
boek van Eede ende Veldhuijsen geregistreert 
te worden. 
 
In fidem extractu173 
was getekent 
G. Ambrosii waarnemen- 
de het rentampt van het  
voorseide Borgerweeshuijs 
 
174Provera copia 
Jan Willem Kerkhoff, 
buurtschrijver 

                                                 
173 Latijn: “naar de letter van de samenvatting”. 
174 Latijn: “overeenkomstig de ware kopie”. Onder copia verstaan de Romeinen een 
handgeschreven kopie. 
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Anno 1773 den 11 november isser 
in de kerke van Eede, na twe voor 
afgaande publicatien soo en als van 
ouds gebruikelijk, ordinaire buurt- 
spraake gehouden, en geresolveert 
als volgt: 
 
Presentibus: 
den weledelen gesstrengen heer meester B.J. Hoff in 
qualiteijd als substituit buurrigter 
de heer D.J. van Winsheijm 
Derk Brouwer 
Gijsbert van Eede 
Derk van de Steenweert 
Cornelis Jacobsen 
Jan Willem Kerkhoff 
G.D. van de Craats 
Willem Schuurman 
Cornelis van Veldhuijsen 
Willem Timmer 
Steven van Bemmel 
 
Articul 1 
In plaatse van den afgaande buurmeester 
Gijsbert van Eede, en Cornelis Jacobsen, worden 
opnieuw geëligeert, Lammert van Scherm- 
burg en Maas Derksen. 
Articul 2 
Tot het afhoren en sluijten der reekening van den 
afgaanden buurmeester Gijsbert van Eede, worden 
gecommitteert den heer substituit buurrigter, 
de heer scholtis Ammon, de heer D.J. van 
Winsheijm, Derk Brouwer, beneffens de tegens- 
woordige buurmeesteren. 
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3 
Op het geproponeerde ter vergadering gedaan, of ver- 
mits den soberen staat van de buurcas, als welke 
telkens insufficient bevonden wierde, om selfs de 
ordinaire uitgaave te fourneeren, het niet dienstig 
soude weesen om teneijnde daar aan eeniger mate 
te remedieren, in navolging van hetgeene in voori- 
ge jaaren geschied is, eenige turf aan de kant van de 
Buurtsteeghe te laten graven of baggeren. Is na ge- 
houdene deliberatien den gemelten voorslag eenpa- 
rig geaggreëert en goedgevonden, om in het vol- 
gende jaar hier en daar aan de kant van de 
Buurtsteeg, ter plaatse daar sulx sonder stremming 
der passagie het best en gevoegelijkst zal konnen 
geschieden, sekere quantiteijt turf te laten graven 
of baggeren, ten eijnde deselve vervolgens ten 
profijte van de buurt zal konnen worden ver- 
kogt. En zijn de fungerende buurmeessteren van 
Eede en Veldhuijsen versogt en geauthoriseert 
soo als geschied mits deese, om sulx te doen 
werkstellig maken. 
 
4 
De gecommitteerdens tot de zaken van de wilt- 
graaff, hebben verslag gedaan van den ontfangh 
en uitgaave, welke den buurtschrijver Kerkhoff 
omtrent deselve gehad en gedaan heeft, en zijn 
de papieren en quitancien daartoe relatief, over- 
gelegt, gelesen en geëxamineert. En is daarbij 
bevonden alles overeenkomstig de intentien 
van de buurt, ende verleende commissie te 
 zijn 
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zijn behandelt en verrigt. Voorts is bij 
slot van rekeningh gebleeken door de buurt- 
schrijver Kerkhoff meerder ontfangen dan uit- 
gegeven te zijn eenen gulden negen stuijvers vier 
penningen, welke aan de buurmeesteren sullen wor- 
den overgegeven, om door deselve in rekening te 
worden verantwoord. 
Wijders zijn de papieren tot deese ontfangst en 
uitgaave specteerende, bij elkander in de buurt- 
kist gelegt. En sijn welgemelte gecommitteerdens, speci- 
aal meede den buurtschrijver, voor derselver 
genomene moeijten bedankt, en wegens dersel- 
ver verrigte gedechargeert. 
 
5 
Voorts is bij deese gelegenheid aan de vergade- 
ring bekent gemaakt, het geen door de heeren 
huijsmeesteren van de Borgerweesen der stad 
Arnhem wegens haar thiende onder Eede ge- 
legen, tot den aanleg van de voorschreven Wiltgraaff is 
gecontribueert, met verdere communicatie der 
resolutie die gemelte heeren huijsmeessteren op 
dit subject hebben genomen. 
Waaromtrent is goedgevonden, dat deselve in- 
gevolge het versoek bij die resolutie vermelt, 
alhier in het buurboek sal worden gere- 
gistreert. 
 
6 
Wijders zijnde in overweging genomen, dat in 
het vervolg nu en dan aan de gemaakte 
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wiltgraaff eenige reparatie tot onderhouding 
van deselve in een behoorlijke staat zal behoren 
te geschieden, waartoe het dus dienstig sal wesen 
dat het opsigt over deselve aan eenige lieden 
wierde aanbevolen. Is mitsdien goedgevonden 
te versoeken en te committeeren de heer D.J. van 
Winsheijm, monsieur D. Brouwer, en monsieur G.van 
Eede, om de voorschreven wiltgraaff van tijd tot tijd 
in ogenschijn te nemen en na bevinding 
de nodige ordre te geven, tot herstel der defecten, 
welke zig daaraan komen te openbaren. 
 
Ter ordonnantie van deselve 
Jan Willem Kerkhoff, 
schriba 
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Anno 1774 den 11 november is 
na gewooone tweemalige 
tijdige gedaane publicatien 
in de kerke tot Ede buurt- 
spraak van Ede enVelthuij- 
sen gehouden. 
 
Articul 1 
De heer substituit buurrigter Hoff, de 
aanweesende leeden voor derselver tijdige 
comparitie bedankt hebbende, heeft 
de vergadering voorgedragen. 
Dat op den 23 februarij deses jaars sig bij 
sijn weledele, beneffens monsieur G. van Ede en 
den buurtschrijver J.W. Kerkhoff, alhier 
in de Posthoorn tot Ede, vervoegd hadden den 
veenraad A. de Bijl en den secretaris Smith, 
sig qualificeerende als gecommitteerdens 
van de veenraden der Geldersche en Stigtse 
veenen. En te kennen gegeven hadden, dat 
welgemelte veenraden onderrigt geworden 
zijnde, dat de buurt van Ede en Veldhuij- 
sen voorneemens zoude zijn, om van de 
Buurtsteegh te laten baggeren, sig ver- 
pligt hadden gevonden, om tot conser- 
vatie van het regt haar aan voorschreven 
Buurtsteegh competerende, daartegens 
te waken en oversulx haar gecommitteerdens 
hadden afgesonden, om hierover in het 
vriendelijke te spreeken, en te versoeken 
dat deese buurte van dat haar voorneemen 
mogte afsien. 
Dat wanneer hierop door den substituit 
buurrigter was geandwoord, dat deeser- 
sijds oogmerk niet en was om de gehee- 
le Buursteegh te verbaggeren of onbruik- 
baar te maken, maar alleen om hier en 
daar aan de kanten een streek te 
laten afneemen. En dat sulx geen 
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nieuwigheijd was, maar ook reeds in vori- 
ge jaaren op ordre en ten profijte van deese 
buurt was geschied, zonder tegenspreeken 
van iemand, en waar toe de selve ook vermeen- 
de beregtigt te zijn. Dog dat intusschen zijn 
weledele van haarluijden wel wenste verstaan welk 
regt de veenraden aan de voorseide Buurtsteeg 
sustineerde haar te competeeren, en waar mee- 
de zij die haare sustenue tragteden goed te 
maken. 
Dat daar op door voorschreven gecommitteerdens voorge- 
leesen zijnde eenige aantekeninge van de 
jaaren 1642 en 1684 uit een oud boek, het 
welk zoude zijn het veenregister. Omtrent 
deselve, door hem substituit buurrigter was 
geremarqueert geworden, dat alleens ver- 
onderstelt zijnde, dat deese aantekeninge 
volkomen geloof zouden verdienen, als 
dan daar uit na zijn gedagten niet anders 
zoude konnen opgemaakt worden, dan dat 
de Buurtsteeg was het eijgendommelijke 
terreijn van de buurt van Ede en Veldhuijsen, 
en dat die van het Veen alleen over desel- 
ve een servituit van uitweg competeeren 
zoude. En dus ten naderen gevolge, dat 
deese buurt volkomen bevoegt was om 
met de grond van de Buurtsteeg te han- 
delen na welgevallen, indien aan die 
van het Veen de wegh over deselve maar on- 
verhindert overgelaten wierde. 
Dat wijders nog eenige discoursen over 
en weder gehouden zijnde, desersijds copij 
van de voorschreeven aantekeningen was 
versogt en door hem buurrigter aange- 
nomen om deselve bekomen hebbende, 
daar van en van het verhandelde op de 
eerst te houdene buurtspraak te zullen 
rapport doen, met bijvoeginge dat niet 
twijffelde, of hetgeen hier omtrent 
door de buurt zoude geresolveert en 
 onder- 
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ondernomen worden, geen gegronde rede- 
nen van klagten aan die van het Veen zoude 
komen uit te leveren. 
Dat vervolgens weijnig dagen daar na 
door den secretaris Smith drie bloote 
copijen van de voorschreeven aantekeningen aan 
de buurtschrijver Kerkhoff waren inge- 
sonden. 
En dat wijders in het begin van de maand 
maij bij hem buurrigter een missive 
van de veenraden in dato den 3 maij de- 
ses jaars, concerneerende deese selve 
materie, was overhandigt, waar bij 
deselve het vooraangetogene (hoe- 
wel met eenige andere omstandighee- 
den welke zoo als aldaar voorkomen, 
door sijn edele ende twee meede præsent 
geweest zijnde leeden, niet allessints 
konden geavoueert worden) en haar 
gesustineert regt omtrent de voorschreeven  
Buurtsteegh nader komen te vervatten. 
Daar bij teffens latende influeeren 
haare bereijdwilligheijd om zoo, wan- 
neer de buurt van Ede en Veldhuij- 
sen daar omtrent al nog met haar 
in gedagten mogten differeeren, hier 
over met elkander in conferentie 
te komen, teneijnde zoo doenelijk ver- 
dere verweijderinge te prævenieeren. 
Invoegen de vergadering dat een en 
ander uit de voorschreeven copijen en missive, 
welke hij buurrigter heeft voorge- 
leesen en aan de vergadering exhibee- 
rende souden gelieven te verneemen. 
En hier op gedelibeert zijnde, is de heer  
substituit buurrigter voor sijn gedaane 
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rapport bedankt, en goedgevonden ten 
eijnde eene vriendelijke onderhandeling 
over dit different waar toe bij voorschreeven missi- 
ve word aanleijding gegeven, niet onge- 
tenteert te laten om, ongeprejudiceert 
het regt van de buurt van Ede en Veldhuij- 
sen ten aansien van de voorschreeven Buurtsteeg 
en sonder eenigsints te avoueren de suste- 
nue van de veenraden dien aangaande, 
te versoeken en te committeeren, zoo 
als versogt en gecomitteert worden 
mits deesen de buurmesteren Derk 
van de Steenweerth en Jan Gerritsen, 
om met gecommitteerdens uijt de veenraden 
in conferentie te treden en te onderstaan, 
welke plaatsen aan de Buurtsteeg met 
gemeen overleg best tot uijtbaggeren 
ten profijte van de buurt van Ede, sonder 
nadeel aan de passagie over de Buurt- 
steeg toe te brengen, zouden konnen ge- 
nomen worden. 
En daar van en van het geen verder  
in die conferentie voorgeslagen of 
verhandelt sal worden, ten naaster 
buurtspraak te rapporteeren, ten 
eijnde als dan hier omtrent zodanig 
verder zal konnen geresolveert worden, 
als zal worden bevonden te behoren. 
Zullende hier van, met insendinge 
van extract deses, bij missive in conve- 
nable termen aan de veenraden van de 
Geldersche en Stigtse veenen worden 
kennis gegeven, in verwagting dat 
door deselve, teneijnde als gemelt, 
insgelijks gecommitteerdens uijt de haren sul- 
len worden genomineert. 
Ter ordonnantie van dezelve 
Kerkhoff, 
schriba 
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Anno 1775 den 5 october 
is na gewoone tweemalige 
tijdige gedaane publicatien in de 
kerke tot Ede buurtspraak 
van Ede en Velthuijsen 
gehouden. 
 
Articul 1 
De presente leeden voor derselver tijde- 
lijke comparitie bedankt. 
 
2 
De tegenswoordige buurmeesteren ver- 
sogt te continueeren. 
 
3 
Tot het afhooren van de te doene reeke- 
ninge van de buurmeestere gecom- 
mitteert de heer scholtis Ammon, de 
heer Van Winsheijm en monsieur Derk 
Brouwer. 
 
4 
Om de nodige kosten te vinden tot 
herstellinge van het brandgereedschap 
en het maken van twee brandtonnen, 
goedgevonden om over den tijd van 
twee jaren uit te setten op ieder huijs 
jaarlijx vier stuijvers. Hebbende de 
hooggebooren heere graave van Wassenaar 
geoffereert van desselfs huijsen onder 
deese buurt agt stuijver van dien 
te betalen. 
Waartoe de substituit buurrigter ver- 
sogt word, de nodige publicatien te 
laten geschieden ten eijnde daar bij 
de tijd van betalingen worde gereguleert. 
 
5 
Door het overlijden van den rentmeester  
J.W. Kerkhoff175 vacant geworden zijnde 

                                                 
175
 Overleden: 16-11-1774 
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De plaats van buurtschrijver, is weder 
daartoe aangesteld desselfs broeder 
Jacobus Kerkhoff. 
 
6 
De brug bij de Wetering in slegten toe- 
stand zijnde, zijn de buurmeesteren ver- 
sogt deselve na te sien en op de mena- 
geuste wijse te doen repareeren. 
 
Ter ordonnantie van dezelve 
J. Kerkhoff, 
scriba 
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Anno 1777 den 22 januarij is er 
na gewoone twee maalige 
gedaane publicati in de kerke 
van Eede ordinaare buurspra- 
ke van Eede en Velthuijzen 
gehouden en geresolveerd 
het volgende: 
 
Artikel 1 
De presente leeden zijn voor der selver 
tijdelijke compariti bedankt 
 
2 
De tegenswoordige buurmeesteren worden 
versogt haare functie ten dienste van 
de buurt te continueeren. 
 
3 
Alzoo bij de resoluitie van den 11 november 1774 
Derk van de Steenweerd en Jan Gerritse 
versogt en gecommiteerd om met de 
veenraaden in een conferenti te treeden 
over het baggeren aan de Buursteeg en daar 
van nog geen raport gedaan is, worden 
gemelde gecommiteerde versogt zulx 
alsnog ten naasten te doen. 
 
4 
Tot het afhooren van de te doene rekening 
van de der administrerende buurmeester  
orden versogt en gecomiteerd de heer 
scholtus E.J. Ammon, den heer Van Winsheim 
en monsieur Derk Brouwer. 
Ter ordonanti van dezelve 
J. Kerkhoff, 
buurschrijver 
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Anno 1778 de 8 jannuarij 
Na gewoone tweemalige 
publicati is in de kerke van 
Eede ordienaare buurspraake 
van Eede en Velthuijzen gehouden 
en geresolveert als volgte: 
 
Artikel 1 
Den presente leeden zijn voor desselfs tijdellijke 
compariti bedankt. 
 
2 
Den tijdelijke buurmeesteren worden versogt 
hunne functie alnog te continueeren. 
 
3 
De gecomiteerdens bij rezoluitie van den 
11 november 1774 omtrend het baggere aan de 
Buursteeg benoemt, hebben rapport gedaan 
weegens het gebesongneerde176 met de veenraden 
op den 5 april 1777. En alzoo gemelde veenraden 
zig hebben geexpliceerd zig tot de geproponeerde 
uijtbaggeringe niet te konne inlaaten, is 
na gehoudene deliberatie goedgevonde dezelve 
gecomiteerdens naader te versoeken dezelve 
gedagte te laate gaan of de gemelde uutbaggering 
niet zoude konnen worden werkstelling zoude 
gemaakt zonder die aan het Veen welk geleeden 
van beswaar te geven en daarvan ten 
naasten te rapporteeren. 
 
4 
Tot het afhoeren van den atministreerende buurmeester  
zijn reekening zijn weeder versogt den heer scholtus 
E.J. Ammon, de heer J.D. van Winsheim en 
monsieur D. Brouwer. 
 
5 
De geweesene scheuter Maas Heetveld van 
hier vertrokken zijnde, heeft de buurt goedge- 
vonden weeder in des selfs plaats aan te stellen 
Hermen van de Steenweerd.  

                                                 
176 “gebesoigneerde”. 
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6 
De Wiltgraaf op verscheijde plaatse zeer 
devect geworden zijnde en noodsaakelijk 
moetende gerepareerd wordende, waar toe 
geen penninge voor handen zijn, maar 
in teegendeel een merkelijk restand wegens 
gedaane reperati verschuldigt, zijn versogt, 
zijn gecomiteerd de heer scholtus E.J. Ammon 
nevens den buurmeester Van de Steenweerd, voort 
monsieur G. van Eede, monsieur D. Brouwer en de rentmeester 
H. Mulder en Hendrik van de Craats, om de 
zelve gedachte te laate gaan hoedaanig de 
voorschreeven Wildgraaff vervolg best in staat 
zoude konnen worden gehouden, als meede 
omtrend een fondst om de nog verschuldigde 
penning af te doen en daar van ten naaste 
te rapporteeren. 
Ter ordonnanti 
van dezelve 
J. Kerkhoff, 
scriba 
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Anno 1778 den 10 maart 
is er in de kerke van Ede na 2 geda[ne] 
publicate177 extraordinaare buurspraak 
gehouden als volgt: 
 
De gesamentlijke geerfdens zijn voor haare tijdige 
presenti door de weledele heer meester J.B. Hoff in qualitate qua als 
buurrigter bedankt. 
 
De gecomiteerdens tot de Wildgraaf ingevolge 
rezoluiti van de buurd van den 8 januarius laastlede[n] 
rapport hebbende gedaan en haare gedagten 
gecomnuceerd omtrend het onderhouden van 
de Wildgraaf, en de kosten daartoe noodig en 
dit poinct wijders in deliberatie op de buurt 
zijnde gebragt, heeft daar over weegens de 
diferent gedagten van verscheidene geerfdens 
en het difficulteeren van andere hier omtrend, 
geen rezoluiti konne genoomen worden. 
 
Voorts wijders voortgebragt zijnde, dat er nog circa 
seventig guldens te betaalen stonden weegens 
kosten reets aan de Wildgraaf aangewend. 
Waar toe geen penninge in de buurcas voor 
handen was, en dier halven tot voldoeninge 
van dezelven op de een off andere wijzen diende 
gevonden te worden. En hier op door die van 
Velthuijzen zijnde gedeclaareerd, dat dezelve  
een meere penninge aan de Wildgraaf voorne- 
mens waare te fourneeren, is deselve alstoen 
voorgehouden, of de Wildgraaf dan voor het geheel 
aan die van Ede quaame over te geven. Het 
welk door deselven zijnde toegestaan, hebben die 
van Ede sulx geaccepteerd en daar en teegens 
aangenoomen om sorge te draagen, dat de 
thans verschulde lasten betaald worden. 
 
En hebben verders die van Ede de voorige 
gecomiteerdens nader versogt en benoemd 
om derselve gedachte te laaten gaan over 
het noodige onderhoud van de Wildgraaf 
en over het fons tot de kosten zoo reets 
verschuld als tot de reparati moetende 
geschieden vereijst wordende. 

                                                 
177 “publicatiën”. 
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Voorst hoe verre de Wildgraaf zig zoude dienen 
uijt te strekken en op welke wijse dezelve voor het 
vervolg zoude konnen en dienen onderhouden 
te worden. 
 
Aan den klepperman Gerrit Janssen is, op 
desselfs versoek en in navolging van het 
geen aan voorige is geaccordeert, een jas 
toegestaan om zig daar van des nagts te 
bedienen. En is den buurmeester D. van de 
Steenweerd geauthorizeerd de nodige bestel- 
linge hieromtrend te doen. 
 
Ter ordonnantie 
van dezelve 
J. Kerkhof, 
scriba 
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Anno 1779 den 6 januarij is er 
in de kerke van Ede, na 
twee gedaane publicate 
ordinaare buurspraake ge- 
houden en geresolveerd het 
volgende: 
 
1 
De tijdelijke buurmeesteren worden versogt 
te continueeren 
 
Artijkel 2 
De gecomiteerdens tot de zaaken van 
de Wildgraaff versogt om, ingevolgen het 
geresolveerden van den 8 januarij 1778, 
zig vervat te maaken met derzelveren 
consideratie omtrend het repaareren 
van de Wildgraaff, ten eijnde daar op 
bij de eerst volgende extraordinaare 
buurspraak te konnen resolveeren. 
 
Artijkel 3 
Zijn in tusschen de heer buurrigter 
versogt om bij publicatie een ijder te 
laate waarschouwen om zig niet te 
verstouten om de Wildgraaff te benadeelen 
of eenig houd van het zelven weg te 
haalen. Terwijl daar op zal worden 
gepast en tegen die daar op mogten 
geadtrappeerd te rigoreuest geprosideerd 
zal worden. 
Ter ordonnantie van deselve 
Jacobus Kerkhoff, 
scriba 
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Anno 1779 den 4 maart 
is er in de kerke van Ede, na 
2 maale gedaane publicati, een 
extraordinaare buurspraak 
gehouden en geresolveert het 
volgenden: 
 
Artijkel 1 
Gehoord zijnde het rapport van de gecom- 
mitteerdens tot de Wildgraaf, is door de 
geintresseerdens in den Edischen engh 
goed gevonden om de Wildgraaff te houden 
van Kernhem af tot aan den Paasberg toe. 
En worden de welgemelte gecommitteerdens 
versogt om naader haare gedagten te laten 
gaan omtrend het vinden der kosten der 
reparatie van de oude Wildgraaff en tot 
het maaken van de afsnijdinge. En 
voorts om een schikkinge over de margen- 
tallen te maken, hoeveel ijder in de 
Wildgraaff voor het vervolg zal moeten onder- 
houden, en van het een en ander aan 
den buurt te rapporteeren. 
 
2 
Op versoek van de heer scholtus Ammon 
om desselfs schuur, staande aan het eijnde 
van Bunschootersteegje, eenigsins te mogen 
vergroote, is aan zijn weledelgestrenge geacordeerd. 
 
Ter ordonnantie van 
den zelve 
J. Kerkhoff, 
scriba 
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Anno 1779 den 28 december 
isser ter presentie van den 
weledlegestrenge heer en meester B.J. 
Hoff, secretaris der stat Arnhem, 
qualitate qua als gesubstitueerde buurigter nevens 
de tijdelijke buurmeesters en geerfdens 
van Ede en Velthuijse,178 
na 
2 maale gedaane publicatie 
de ordinaare buurtspraake 
gehouden en geresolveerd het 
volgende: 
 
Artijkel 1 
De tijdelijke buurmeester worden versogt 
in hare functie te continueeren. 
 
2 
De gecommiteerdens tot de Wildgraaff worden 
versogt, hoe eerder hoe beeter, zig vervat 
te maaken met derzelver rapport omtrend 
het geene dezelve, uijt hoofde van het 
geresolveerde van den 4 maart 1779, 
is verrigt. En hetzelve bij de eerstvolgende 
buurtspraak in te brengen. 
 
3 
Door de rentmeester van de heer graave van 
Wassenaar aan de buurt zijnde geproponeerd 
om een streepel heijveld, geleegen tusschen de 
Wildgraaf en de Allee van Kernhem na het 
Bosch, zijnde buurtgrond, aan zijn hoog- 
geboorne over te doen tegens betaalinge 
van veertig guldens eens. Is hetzelve 
met eenpaarigheid van stemme aan 
zijn exellentie geaccordeert. 

                                                 
178 Doorgehaald: “…en den/ present zijnde geerfdens…”. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 140

4 
Door monsieur D. Timmer Eliszoon van de buurt 
zijnde versogt om een strookel heijveld bij 
de Asakkers geleegen, zijnde buurtgrond 
ongeveer twee roede breed, teegens behoo- 
lijke recogniti van de buurt te mogen 
hebben. Is vermits langs het aldaar 
zijnde houdgewas een gemeene weg 
heenloopt, goed gevonden het versogte 
te stellen in hande van de heere 
scholtus en buurmeester, teneijnde de plaats 
omtrend dit versoek in oogenschijn te neemen en 
bij de eerstkomstige vergaadering der zelver 
consideratie om dit versoek meede te deele. 
 
5 
Op het geproponeerde door de buurmeesters, 
is met eenpaarigheid van stemmen geresolveerd 
en verbooden, dat niemand zal moogen onder- 
staan om in de kolken aan de weege en 
gemeene passagie, daar de beeste gewoon 
zijn uijt te drinken, hennip of vlas te mogen 
leggen. Bij poene van verbeurt van al den 
vlas of hennip, welke daarin mogt 
gevonden worden, ten profijte van de buurt. 
Wordende de scheuter gelas hierop te passe. 
 
Ter ordannantie 
van de zelve 
Jacobus Kerkhoff, 
buurdschrijver 
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Anno 1780 den 7den maert isser 
in de kerke van Eede na twee, 
gelijk van ouds, voor afgegaa- 
ne publicatien en gedaene 
convocatie der geërfdens, 
specteerende alleen de Eedi- 
sche Wiltgraef, bij klokken- 
slag een extraordinaire buert- 
spraek gehouden en daer 
bij geresolveert het volgen- 
de: 
 
De gecommitteerdens tot de Wiltgraef 
hebben ter vergaderinge gerappor- 
teert, dat in gevolge de resolutie van 
de buert van den 4 maert en 28 december 
1779, niet alleen een plan hadden 
gemaekt hoedanigh de Wiltgraef mor- 
gentaalgewijse zoude behooren ge- 
maekt en onderhouden worden, ook 
tengevolge vandien aen ieder der eijge- 
naaren bij dat plan of ligger hadden 
aengeweesen, hoeveel ieder aen hun 
in de Wiltgraef tot zijnen lasten was heb- 
bende, en daer na de verdeelinge ge- 
maekt. Het welk dan ook door de ge- 
samentlijke geërfdens alsoo was aen- 
genomen en ten gevolge vandien de 
Wildtgraef in die staet gebragt, waer in 
deselve sig tegenswoordigh quam te 
bevinden. 
Maer dat ook zij gecommitteerdens daer en boven 
haere gedagten hadde laten gaen, hoe- 
daane voorsiennige er voor het toe- 
komende omtrent het onderhoud 
der Wildgraef zoude behooren gedaen 
te worden, en waaromtrent sij het 
navolgende plan schriftelijk ter 
vergaderinge quaamen over te geven. 
 Het 
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Het plan, door de gecommitteerdens 
geformeert tot in staet houding van de 
reeds gemaekte Wildgraef, is als volgt. 
Dat gelijk, volgens het gemaekte bestek, 
een verdeelinge gemaekt en aen een 
ieder na rato van zijn morgental des- 
selfs aendeel toegedeeld is. 
Om nu te verhoeden dat dit noodsaa- 
kelijk en seer goed werk door geen agte- 
loosheijd van den een of anderen ver- 
waerloost worde, zoo was dit navolgen- 
de ons bedunkens nodigh. Dat eene 
daertoe aen te stellene scheuter om 
den anderen dagh des smorgens 
(except des zondags) van den 20 maert 
tot den 1sten december deese geheele 
Wildgraeff koome na te gaen, en nauw- 
keurigh letten of er ook hier of 
daer harten zijn overgekomen, of dat 
er iets aen de Wildgraef of heijninge 
zij ingevallen en sulx vindende, 
daervan aenstonds kennis te geven 
aen die geene in wiens aendeel sulx 
is voorgevallen, die daer voor aen de 
scheuter ieder reijse behoorde te 
betalen 3 stuijver. Blijvende daer en boven 
gehouden om het afgereupte, inge- 
vallene of gebrookene heijninge dien 
zelven dagh zoo mogelijk op te ma- 
ken, bij verbeurte van een schelling 
op den eersten dagh, van twee schellin- 
gen den tweeden dagh, en dat het 
selven als dan daer en boven ten 
sijnen kosten door den aen te stellene 
scheuter zal worden gerepareert. 
Dat den aen te stellene scheuter 
tot een jaerlijx tractement behoorde 
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gegeven te worden de somma van 
ses gulden. Dat voorts een ieder ver- 
pligt zij, daer zijn vak of aendeel van 
de Wildgraef begint, zijn nommer op 
de pael of post goed en duijdelijk te set- 
ten, ten eijnde de scheuter des te beter 
kan weeten, in wiens vak de harten 
zijn doorgekomen, of eenigh defect aen ge- 
vonden is. Voorts dat aen den scheuter 
een dubbeld van de legger behoort 
ter hand gestelt te worden. 
Dat verder allen jaaren door de daertoe 
te benoemene gecommitteerdens op den eer- 
sten maandagh in de maert des sna- 
demiddags om 2 uuren de schouwe 
daerover gedaen en gevoert worde. 
Dat wijders om het nodige, zoo van de 
heckens aen deese Wiltgraeff gehoo- 
rende als het tractement aen de 
scheuter te vinden, aen de gecommitteerdens 
het beste voorquam, dat van ieder 
schepel lands jaerlijx gegeven worde 
een halve stuijver, het welk omtrent 
jaerlijx in sijn geheel zal monteeren 
9 gulden 10 stuijver. Dat de scheuter behoorde 
gelast en geauthoriseert worde, 
om jaerlijx en wel op den eersten 
maandagh in maert, dit bij een ieder 
te gaen ophaalen, en die penningen 
aen den rentmeester Mulder, die daer 
toe bij deesen versogt word, te overhan- 
digen, om daervan aen de gecommitteerdens 
verantwoordiginge te doen. 
En hier op gedelibereert zijnde, heeft 
de buert welgemelte gecommitteerdens 
voor derselver genomene moeijte 
en gedaene rapport bedankt, der 
zelver verrigte allesints geappro- 
beert, en speciael ook meede 
 in 
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in allen leeden en deelen goed gekeurt 
de arrangementen, welke bij het voorschrevene 
overgegevene plan omtrent de onder- 
houdingh van de Wildgraeff zijn voorge- 
slagen en deselve kragt deeses vastge- 
stelt en gearresteert om punctueel 
agtervolgt te worden. Zullende verders 
de legger van de morgentallen en 
verdeelinge, die de gecommiteerdens ver- 
sogt worden te ondertekenen, in de 
buert kist gelegt en bewaert worden. 
En hebben verders de presente leeden 
tot scheuter en opsigter van den Wild- 
graef aengestelt Gerrit Janssen 
klepperman. Welke present 
zijnde, aengenomen en belooft heeft 
sigh exact na het geen bij deesen 
is vermelt, te sullen gedragen. 
Sullende in contraire val van 
zijne bedieninge verstooken zijn, 
en om die reden ’s jaerlijks sijne con- 
tinuatien moeten versoeken. 
En is vorder goed gevonden, om 
vermits er nogh eenige plaetsen 
aen de Wildgraeff zijn welke nogh 
niet volkomen in order gebragt 
zijn, om bij publicatie een ieder 
die sulx aengaet te waerschuuwen 
dat haer vak of aendeel voor den eersten 
april moet in order hebben, bij peene 
van vervallen in het geene hier voor 
is bepaelt. 
En zijn laestelijk de vorige gecommitteerdens tot 
de Wiltgraef versogt in die qualiteijt 
verder te continueeren. 
Ter ordonnantie van deselve 
J. Kerkhoff,  
scriba 
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Anno 1780 de 14 december is ter presentie 
van de weledelgestrenge heer en meester B.J. Hoff, 
secretaris der stat Arnhem, als gesubstitueerd 
buurrigter nevens de tijdelijke buurmeesteren 
en geerfdens van Ede en Velthuijze, na 
twee maal gedaane publicaati de ordinaar[e] 
buurspraak gehoude, en geresolveerd als 
volgt: 
 
Artikel 1 
De tijdelijke buurmeestere worden versogt om in haare 
functi te continueeren. 
 
Artikel 2 
Tot het afhoore van de te doene reekeninge van den 
buurmeeste D. van de Steenweerdt zijn gecomiteerdt monsieur 
D. Brouwer, monsieur G. van Ede en den rentmeester H. Mulder. 
 
Artikel 3 
Derk Esschers ondernoomen hebbbende, om buijte permissi 
en conzent van de buurt, de open plaats van de buurt 
aan den Bospoort te occupeeren om aldaar zijn hout 
te zaagen, is na gehouden deliberatie goed gevonden, 
de buurmeester D. van de Steenweert geauthorizeert om 
gemelde Derk Esschers zulx te verbieden en te beletten. 
En aan de buuren, die daaromtrend woonen, bij provizie 
en tot weederseggens toe, toe te staan om die plaats 
te gebruijken tot een bleekveld, zoo als deselve daartoe 
tevoeren gebruijkt hebben tegens betaalinge van 
twee stuijver ’s jaarlijx voor ieder, zonder dat egter 
hier door de weg of passagie zal mogen belemmert 
of ook de gewoone schaapsdriften daar door verhindert  
zullen mogen worden. Maar alles dien aangaand 
zal blijven als van oudts. 
Ter ordonanti van mij 
ondergeschrevene 
J. Kerkhoff, schriba 
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Anno 1781 den 20 december is er 
ter prezentie van de weledelgestrenge 
heer en meester B.J. Hoff, secretaris der 
stat Arnhem, als gesubsiteerd179 buur- 
rigter etc., nevens de tijdelijke 
buurmeester en geërfdens van Ede 
en Velthuijzen, na 2 maalen gedaane 
kerkenspraake de ordinaare jaarlij[kse] 
buurspraake gehouden, en geresolveerd 
het volgende: 
 
Artikel 1 
De tegenswoordige buurmeesters werden versogt 
in hunne functie te continueeren. 
 
2 
De custos J. Kerkhoff hebbende doen voor dragen, 
hoedat hij als buurdschrijver niet meer voor tracte- 
ment quam te genieten dan twee gulden jaarlijks 
en daar voor ook dan nog papier, pennen en inkt 
bij de buursvergadering fourneeren moest. Ook 
dat hij de publicatie voor de buurt voor niet 
quam te doen. Versoekende uijt aanmerkinge 
van dat één en ander eenig vermeerdering van 
tractement. En hier op gedelibreerd zijnde en goed 
gevonden op het provisioneel en zoo lange de kass 
van den buurt zulks zal toelaate, het voorschreven 
tractemend van de buurschrijver op vier gulden te bepaalen. 
Zullende beginnen te loope met den 1 maij 1782, 
mits zorg dragende dat de publicati van de groote 
schou van Wageningen in tijts in handen van de 
buurmeesters van Ede werden gesteld. 
Ter ordonnanti van dezelve 
Jacobus Kerkhoff 
scriba 

                                                 
179
 “gesubstitueerd”. 
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Anno 1783 den 9 januarij 
is ter presente van de 
weledele gestrenge heer 
en meester B.J. Hoff, secretaris 
der stad Arnhem, als 
gesubstituert buurrigte[r] 
et cetera, et cetera, et cetera, nevens de tijdelijke 
buurmeesters en geerfdens van 
Eede en Velthuijse, na 2 maale 
gedaane kerkenspraak de ordi- 
naare jaarlijkese buurspraak 
gehoude, geresolveerd het volgende: 
 
Artikel 1 
De tegenwoordige buurmeesters worden 
gecontinueerd en versogt in haare functie voort 
te vaaren. 
 
2 
Tot het afhooren van de te doen rekening 
van de buurmeester Van de Steenweert 
worde gecommiteert monsieur Derk Brouwer, 
monsieur G. van Eede en de rentmeester 
H. Mulder en den heer scholtis E.J. Ammon. 
 
3 
Aalbert Jansen, geweesene scheuter in 
Velthuijsen, overleeden sijnde, is daar toe 
weder aangesteld Derk Maasen, welke 
present zijnde, belooft heeft die bedieninge 
getrouw en sonder aanzien van persoon[en] 
te wille waarneemen. 
 
4 
Op het geproponeerde, dat in de weg tussche[n] 
Eede en Maanen onder Velthuijsen op sekere[n] 
plaats zig een spreng bevond, welleke hoe lan- 
ger hoe grooter wierd en de passagie zeer 
difficul180 maakte, is goed gevonden de heer 
substituit buurrigter te versoeken en 
te authoriseeren om voorschreeve weg in oogeschijn 
te nemen en na bevind van zaaken de nodi- 
ge middelen te beramen door het liggen van 
een deuker of andersins, waar door de 
weg weder in goede staat in ooge gebragt 
worden. 
Ter ordonnanti van dezelve 
J. Kerkhoff, 
scriba 

                                                 
180 “moeilijk”. 
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Anno 1784 den 7 januarij is 
ter presentie van de wel- 
gestrenge heer en meester B.J. 
Hoff, secretaris der stad 
Arnhem, als substituijt 
buurrigter, nevens de geërf- 
dens van Eede en Velthuijse] 
na tweemaal gedaane kerke] 
spraak de ordinaare jaar- 
lijkse buurspraake gehou- 
den en geresolveert: 
 
Artikel 1 
De buurmeester Derk van de Steenweert 
reeds sedert verscheijdene jaare met deese 
bedieninge zijnde gechargeert geweest en 
thans niet tegenswoordige zijnde, zoo dat 
niet tot de continuatie heeft konnen 
aangesogt worden, is deselve provisi- 
oneel voor zijn getrouwe dienst bedankt. 
Voorts den buurmeester Lambert van Scher- 
renburg overleeden zijnde, zijn tot buur- 
meesteren uijt Eede voor de twee volgende 
jaaren benoemd en aangesteld monsieur 
Derk Brouwer en Willem Schuurman. 
 
2 
Tot het afhooren en sluijten der reke- 
ninge van den geweesen buurmeester Van de 
Steenweert, zijn nevens de gecommiteerden 
op den 9 januarij 1783 daar toe benoemt nog 
gecommiteert de tegenswoordige buur- 
meester. 
 
3 
De buurmeester Jan Gerritsen wegens 
Velthuijse, meede reeds verscheijdene jaare 
met dese post zijnde belast geweest, en 
wel geneegen zijnde daar van ontslage te 
weesen, is denselven insgelijks voor zijn 
goede diensten bedankt en in desselfs 
plaats voor den tijd van twee jaare tot 
buurmeester weegens Velthuijse aange- 
steld Evert Reijersen. 
Ter ordinantie 
van deselve 
J. Kerkhoff, schreba 
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Anno 1784 den 22 desember 
is in presentie van den heer 
en meester Bernard Johan Hoff 
als substituijt buurrigter 
181nevens geërfdens van 
Ede en Velthuijsen, na 
2 maal gedane publicatie, 
ordinaire (jaarlijkse) buurspraak 
gehoude, en geresolveert als 
volgt: 
 
Artikel 1 
Door de heer scholtis Ammon benef- 
fens de verdere gecommitteerdens van de 
buurt, rapport gedaan sijnde van het 
afhooren en sluijten der rekening van 
den afgegaane buurmeester Dirk 
van de Steenweert tot den jaare 1783 in- 
kluijs met exhibitie der voorzeide geslotene 
rekening, is welgemelte heer scholtis 
en verdere gecommitteerdens over den selve 
genoome moeiten en gedaane rapport bedankt. 
 
Artikel 2 
Door den buurmeester Dirk Brouwer 
overgegeven zijnde een lijst van agterstaande 
rekening, en weegens gedaane reperatien 
van heulen en deukens182 als andersints 
sedert den jaare 1777 tot 1784 inkluijs. 
Welke wegens de slegte staat der kasse 
niet hadde kunne worde afbetaald, is na gehou- 
de deliberatie goed gevonde om provisioneel 
tot vinding van dien mitsgaders tot goedmaking 

                                                 
181 Hier doorgehaald: “e/o Aumman”. 
182 Waarschijnlijk: “duikers”. 
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der noodsakelijke reperatien aan het brand- 
gereedschap, voor den tijd van twee jaare, 
dus over den jaare 1785 en 1786, een belas- 
ting op de huijse in het dorp en erve en 
plaatse in Velthuijse te bepalen so- 
daaning, dat in het dorp en erve dese belasting sal 
plaats hebbe tot die selve peninge als 
voor de klepperman betaald is. En dat in 
Velthuijsen ten aansien van twepaardspl[aatsen] 
sal gegeven worden 4 stuijvers per maand, 
van carpaarsplaats twee stuijver per maand 
en van de keuters 1 stuijver per maand. 
Sullende ten aansien van Velthuijsen den 
betalinge aan de buurmeester geschieden, 
na dat daartoe publicatie wesen gedaan. 
En is het gunt183 voorschreven met eenpaar- 
igheid also geresolveert, alleenlijk Jan 
Hendriksen en Hendrik Maasen, 
bouwlieden van mevrouw van Suijlen 
gediklaleert184 hierin niet te bewilligge en 
Benjamin Roelofs als bouwman 
van de heer burgemeester Lith de Jeude 
gediklaleerd dat de rentmeester Prins 
gesegt hadde dat weijgeragtig was te concuren185. 
 
Artikel 3 
Voors is de secretaris Hof versogt om in de buur- 
schap van Maane nevens één der buurmeesters 
geastiteerd en de kustors Kerhof geastiteerd 
met de heer scholtis Ammon in de buurdschap 
van Doesburg proponeeren ten eijnde den selve 
respektive jaerlijks een seekere stuijver tot on- 
derhout van brandgereedschap mogte contribu- 
ren wanneer de selve in kasse van ongelukke 
mede van de brandspuijt als andersint sullen 
kunnen gebruijk worden. 
Ter ordonant van deselve 
Jacobus Kerkhoff, scriba 

                                                 
183 “geene”. 
184 Lees: “gedeclareerd” (verklaard). 
185 Dit woord is niet geheel duidelijk. Bovendien is deze scriba geneigd om woorden niet 

volledig af te maken. Daarom wordt voor deze variant gekozen. Concuren zou verband 
kunnen hebben met het woord concurreeren dat in deze kontekst samengaan, 
overeenstemmen kan betekenen. 
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Anno 1786 op den 17 januarij 
is er ter presentie van den weledelgestrenge heer en 
meester B.J. Hoff, secretaris der stat Arnhem, et cetera, et cetera, in qualiteijd als 
substituit buurrigter van Ede en Velthuijse 
benevens de buurmeesteren en geerfdens van 
gemelde buurte de ordinaare jaarlijkse 
buurspraak na gedaane 2-malige kerkspraak 
door publicati gehouden, en geresolveerd het 
volgende: 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resoluiten, in zooverre die hier niet zijn 
verandert, blijven en behoude hunne volle kragt en vaveur. 
 
2 
Door monsieur Derk Brouwer als buurmeester aan de vergade- 
ringe korte opening gedaan zijnde, van desselfs ontvangst 
weegens het eerste jaar der uijtzettinge op de huijze van den 
22 december 1784, is provisioneel dieswegens bedankt. En tot afhooren 
van desselfs reekening benoemt de respectieve buurmeestere 
van Ede en Velthuijzen beneffens den rentmeester H. Mulder, 
Aart Evertsen en monsieur Gerrit van Renes. 
 
3 
En zijn de tegenswoordige buurmeesteren versogt om nog 
een jaar in haaren funtie te continueeren. 
 
4 
Op het geproponeerde, dat zeedert eenige tijt aan de in- 
geseetene van Ede en Velthuijzen, welke zedert onherdenkelijke 
jaaren beregtigt zijn geweest de schaapen te hoeden en 
plaggen te maajen in het Kreelse veld, ten aansien van 
het laaste eenige hindernisse door Frans van der Zande 
hadde ontmoet. Is na gehoudene deliberatie goedgevonden 
den tijdelijke buurmeestere te versoeken om niet alleen te exami- 
neeren off en wat hieromtrend in de papiere van de buurt 
mogt worden gevonden. Maar ook teffens bij oude luijde 
te verneemen, hoedanig gebruijk die van Ede en Velthuijzen 
omtrend voorschreven veld van ouds her gehad hebben, om daar 
van aan de buurt te rapporteeren. 
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5 
Op gedaane klagte weegens het aanmerkelijke defecte 
zig aan de Buursteeg bevindende, zijn buurmeesteren 
versogt om dezelve Buursteeg te examineeren, op zo daane 
plaatsen waar zulx van het meeste nut kan zijn en ter bevor- 
dering der passagie noodsakelijk, eenige quantiteid sand 
in de laagtens te laate aanvoeren. 
 
6 
Op het geproponeerde omtrend de slegte staat, waar 
in de passagie van de Posthoorn off het dorp uijt na 
buijten toe, is goedgevonden om de buurmeesters te 
authoriseeren om provisioneel een gedeelte van die 
ten minste kosten van de buurt, en na maate de gelee- 
gendheid der casse, reets zal convenabel maaken met keije 
te laate beleggen. 
De voorige resoluite worden gehouden in staat. 
Ter ordonanti van dezelve 
Jacobus Kerkhoff, 
scriba 
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Anno 1786 op den 5 december 
Is ter presentie van den weledelgestrenge 
heer en meester B.J. Hoff in qualiteijd als 
substituijd buurigter van Ede en Velthuizen 
benevens de buurmeesters en geerfden 
van gemelde buurdte, de ordinaare 
jaarlijkse buurdspraake na gedaane 
tweemalige kerkenspraaken ge- 
houden, en geresolveerd als volgt: 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resoluitie, in zoo verre hier niet 
verandert zijn, blijven van volle kragt en waarde. 
 
2 
De buurmeester monsieur Derk Brouwer, zig wel hebben- 
de willen laaten overhaalen om het tweede jaar 
den uijtzettingen bij resoluiti van den 22 december 1784 
bepaald op de huijsen meeden te ontfangen, zijn de 
gecommiteerdens tot het afhooren van deszelfs 
reekening over het eerste jaar op den 17 januarij 
1786 benoemd, meede versogt om ook 
de reekening van voornoemde monsieur Derk Brouwer 
over dit tweede jaar af te hooren. 
 
3 
In plaast van monsieur Derk Brouwer, volgens zijn 
versoek als afgaande buurmeester van Ede, is weder 
door Ede aangesteld Gerrit Folmer. En in plaast van 
Maas Derkzen, welke als buurmeester van Velthuijze 
heeft versogt af te gaan, is weeder aangesteld 
Gijsbert Hendriksen. 
 
4 
Gehoord zijnde het gerapporteerden van de buurmeesteren 
omtrend het Creelsche velt, volgens welke den eijgenaar 
Van Creel off Frans van der Zanden geen particulier 
regt tot het maaijen van plaggen met uijtsluijtinge 
van deese buurd kan pretendeeren, en dat den 
zelven zig ook in geen particuliere posessie daar van 
is bevindende, is goed gevonden en verstaan dat 
de geerfdens van de buurd op den voet als van 
ouds gebruijkelijk, willen samen continueeren aldaar 
plaggen te maaijen. 
Ter ordonanti van de zelve 
Jacobus Kerkhof, 
scriba 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 156

blanco pagina 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 157

Anno 1788 op den 11 januarij 
is ter presenti van den weledelgestrenge heer 
en meester B.J. Hoff, raatsecretaris der stat Arnhem, 
et cetera, et cetera, in qualiteijd als substituit buurrigter 
van Ede en Velthuijze, benevens de tijdelijke 
buurmeestere en gesamentlijke present zijnde 
geerfdens, na een twee maale gedaane 
kerkenspraak, de ordinaare jaarlijkze 
buurspraak gehoude, en geresolveerd 
het volgende: 
 
Artijkel 1 
Alle voorgaande resoluitie, in zoo verre hier niet verandert 
zijn, blijven in hunne volle kragt en waarde. 
 
2 
Door de buurmeesteren op het geresolveerden van den 17 januari 
1786 zijnde gerapporteerd, dat de ingeseetenen van de buurt thans 
meeden als voorheen ongestoord gebruijk komen te maaken 
van het Creelsche veld, zoo in het maajen van plaggen als in het hoeden 
van schaapen, is het zelven voor notificatie aangenoomen en goed- 
gevonden om zig bij de oude possessie verder te maitineeren. 
 
3 
Door den rentmeester H. Mulder, als gehad hebbende den ontfangst 
en uijtgaave omtrend den Wiltgraave, ter vergaderinge zijnde 
overgegeven de reekeninge van zijne voorschreven reekeninge off 
administratie met de quitantie daartoe relatief. En daarbij gebleeken 
zijnde dat door den zelven meerder is ontfangen als uijtgegeven 
de zomma van 19- 9- 10, is dezelven geaprobeerd en voorschreve 
rentmeester voer zijn genoome moeite bedankt en zullen den 
restant door den admintistreerde buurmeester overgenoomen en ver- 
antwoord worden. Voorts de reekening en papiere daar toe 
betrekkelijk in de buurdkist gelegt worden. 
 
4 
De tegenswoordige buurmeesters zijn versogt nog 
een jaar te continueeren. 
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5 
De sloot den Haanengraaff op verscheijde plaatzen onge- 
maakt blijvende leggen zonder dat men met zeekerheid van 
als nog weet, welken verpligt zijn om dezelve schoubaar te leveren, 
is goed gevonden om de heer scholtus en buurmeesteren te 
versoeken om de geerfdens van de Sluntereng en de weijde 
de Slaad, op zeekere dag en uur voor het voeren der schouw 
te convozeeren186 teneijnde mogen worde uijtgemaakt, wie 
tot het ruijme deezer sloot gehouden is. 
 
6 
Door monsieur Derk Brouwer, afgegaane buurmeester, 
aan de gecommitteerden op den 23 april 1787 gedaan 
zijnde reekening van zijn ontfangst en uijtgaaffe in voege 
de zelve alhier geexhibeerd, zijn gecommiteerdens van 
dezelver moeijte en gedaane rapport bedankt. 
 
Ter ordonante van de 
zelve 
Jacobus Kerkhoff, 
scriba 

                                                 
186 Lees: “convoceeren”. 
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In 1789 op den 6 januarij is er ter 
presentie van den weledelgestrenge heer 
en meester B.J. Hoff, raatsecretaris der stat Arnhem, 
in qualiteijd als substituit buurrigter 
van Ede en Velthuijze, benevens de 

187 presente geerfdens, na tweemaale gedane 
kerkenspraak de jaarlijkze buursprake 
gehouden, en geresolveerd als volgt: 
 
Artijkel 1 
Alle voorgaande resoluitie, in zoo verre die niet 
zijn verandert, blijven in haare volle kragt en vaveur. 
 
2 
In plaats van den afgegaane buurmeester Willem 
Schuurman uijt Ede, is in deszelfs plaast weeder 
aangesteld Steven van de Craats, en in plaast van den 
afgaande buurmeester van Veldhuijzen Evert Reijerse 
is in plaast van deszelfs buurd aangesteld Melis Corneliss[en] 
 
3 
Tot het afhooren der reekeninge van den afgegaane 
buurmeester W. Schuurman, zijn beneffens de tijdelijke 
buurmeesteren, geauthorizeerd monsieur Derk Brouwer 
en den rentmeester H. Mulder. 
 
4 
Op den aanklagt van Jan Stoltenkamp over het 
aangraven van de buurdgrond door Sweer Coops 
bij desselfts huijs, zijn de buurmeesteren versogt, het 
zelve in oogenschijn te neemen en na bevindinge 
van zaaken voor het regt van de buurd zorge te dragen. 
 
Ter ordonantie van de zelve 
Jacobus Kerkhoff, 
schriba 

                                                 
187 Hier staat in de marge: “den buurmeeste van Veldh  +”. 
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Anno 1791 op den 19 januarij 
is er ter presentie van de weledele 
gestrenge heer en meester B.J. Hoff, secretaris van Veluwen 
en raadsecretaris van Arnhem, in 
kwaliteijt als substituijt buurrigter 
van Ede en Velthuijzen et cetera, et cetera, benee- 
vens de tijdelijke buurmeesteren 
van Ede en Velthuijzen en pre- 
sente geërfdens, na een twemale 
gedaane publicatie op gewoone 
tijd en plaatze, de jaarlijkze 
buurtspraak gehouden en geresol- 
veert het volgende: 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resolutien, in zo verre dezelve 
alhier niet verandert zijn, blijven in hun 
volle kragt en vaveur. 
 
2 
Tot buurmeester van Ede, in plaats van de 
afgaande buurmeesster Willem Schuurman 
die wegens het overlijden van Gerrit Folmert tot 
heeden heeft gecontinueerd, is nevens 
Steven van de Craats tot buurmeester 
aangesteld Derk Folmert. En tot buur- 
meester van Velthuijzen is nevens Melis 
Cornelisen aangestelt Cobus Willemzen. 
 
3 
Tot het afhooren der rekening van de 
afgaande buurmeester Willem Schuurman 
over de laatste jaaren, zijn beneffens 
de tijdelijke buurmeester benoemd monsieur 
Derk Brouwer en rentmeester H. Mulder. 
 
4 
Frans van de Sande te kenne gegeeven 
hebbende, dat Geurt Willemze, bouwman 
 op 
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op den Hindekamp, zig aanmatigde 
om zijn schapen in het Edische veld 
te drijven, als meede plaggen uijt het 
zelve te haalen, weltegenstaande het 
Edische veld, door de weg den Letterschen 
berg gescheijden word, zoo als door getuijge- 
nisse van oude lieden zoude kunnen 
aangetoond worden. Is goedgevonden 
eene commissie uijt de buurt te maken 
om bij bejaarde lieden te onderzoeken 
en na te gaan, de scheijdinge van het 
Edische veld en, of hoelang, en waarom 
den boer van den Hindekamp sig het 
gebruijk van dat veld heeft aangematigt. 
En zijn daartoe benoemd en gecom- 
mitteerd monsieur Derk Brouwer en 
monsieur H. Mulder, met verzoek van daar 
an op de eerstvolgende buurspraak, 
welke waarschijnelijk binnen wijnige 
weeken zal worden gehouden, rapport 
ten eijnde als dan hier omtrent bij de 
buurt zal kunnen worden geresolveerd 
als bevonden zal worden te behooren. 
 
5 
Door Cornelis Claasen, voor zig en na- 
mens verdere ingesetenen van 
Velthuijzen, verzogt zijnde om aan 
het benedenste eijnd van de Spender- 
steeg over de sloot van de Hanegraaf 
een kolk te mogen graaven om de 
schapen er in te mogen wassen. Mits 
dat niemand dan die van de buurt 
er gebruijk van zal mogen maken 
dan met permissie, en telkens voor 
het wassen der schapen een schelling 
voor de buurt te betalen, is na 
gehoudene deliberatie het verzoek 
in deezen gedaan, op den voet als 
vermelt, toegestaan zodanig nogtans 
 dat 
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dat het gepermitteerd zal wezen om de 
beesten er meede uijt te drenken. 
 
6 
Op het geproponeerde is goedgevonden 
te verzoeken en te committeeren Derk 
Folmert, Roeter Janssen en Gerrit Jan 
Roelofze om haar gedagten te late gaan 
over de nodige voorzieninge en het 
bepaalen voor een sekere order in cas 
van brand, de poincten daartoe betrek- 
kelijk, op het papier te brengen, en daar 
van ten naasten buurspraak rapport 
te doen. 
 
Ter ordonnantie van dezelve 
Jacobus Kerkhoff, 
scriba 
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Den 29 januarij 1792 
is er ter presentie van 
de weledele gestrenge heer 
en meester B.J. Hoff, secretaris van 
Veluwen en raadsecretaris 
van Arnhem, et cetera, et cetera, in kwaliteijt 
als substituijt buurrigter van Ede 
en Velthuijzen en presente 
geërfdens, na eene tweemaa- 
le gedaane publicatie, op 
de gewoone tijd en plaatze 
de jaarlijkze buurtspraake 
gehouden. Geresolveert het 
volgende: 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resoluti, in zooverre dezelve 
alhier niet verandert zijn, blijven in hun 
volle kragt en waarde. 
 
2 
Ingevolge de opgedraagene commissie 
door de buurt van Ede op den 19 januarij 
1791 aan monsieur Derk Brouwer en de rentmeester 
H. Mulder, rapporteeren dezelve aan den 
buurt de ingewonnen informatien 
van den volgenden persoonen. 
Evert Reijersen188 segt, dat tusschen den jaare 1730 ende 1740 
de schaapen gedreeven heeft agter het Bosch 
tot aan den Letterschen berg, en de weg 
van dien berg afloepende langs de 
Hindecamp. Dat die weg altoos eene 
schijdinge is geweest tusschen het 
Edische en Hindecamper velt. Dat welis- 
waar de schaapen van den Hindecamp 
 doen 

                                                 
188 Deze naam staat in de marge. 
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doen wel in het Edische Veld zijn gekomen, 
maar altoos hebben geweeken voor de Kern- 
hemmer schaapen, en dat de Kernhemmer 
schaapen ook wel in het Hindecamper veld 
zijn gekomen, maar als de Hindecamper 
schaapen kwaamen, dan weer terug dree- 
ven tot aan deese zijde van gemelte wege. 
En dat voorts de Kernhemmer schaapen 
tot heeden toe ongemolesteert in dat 
gebruijk zijn gebleeven. 
Jan Gerritsen189, de schaapen gelijktijdig met Evert Reijersen 
gedreeven hebbende, verklaart sulx mede. 
Gerrit Janssen190, de schaapen van Kernhem gedreeven 
hebbende in den jaare 1738, 39, 40 en 1741, 
verklaard ad idem en dat de paal op 
den Letterschen berg staande, altijd de 
scheijdinge tusschen de twee velden 
is geweest. Dat in die tijd het Hindercam- 
per veld beter was als nu en het Edische 
veld slegter als tegenswoordig. Dat 
wanneer menschen kwaamen, om 
heijde tot strooijinge te maaijen, nooijt 
er iets van gegeeven hebben aan deese 
zijde van meergemelte weg. Maar wel 
als zij over de weg kwamen, dan moesten 
zij aan de Hindecamper boer betaalen. 
Edoch de kolk, daer hebben de schaapen 
zoo wel van de Hindecamp als van de 
Edische tezamen uijt gedronken. 
Brant Maasen191 segt, dat hij omtrent 50 jaaren 
geleeden, op den Hindecamp gewoont 
 heeft 

                                                 
189
 Deze naam staat in de marge. 

190
 Deze naam staat in de marge. 

191
 Deze naam staat in de marge. 
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heeft en getuijgt hetzelfde als vooren- 
staande getuijgen. 
Jacob Gerritsen192, gewoont hebbende 5 jaaren op den 
Hindecamp tot den jaare 1780, verklaart 
het voorengemelde meede als de drie 
eerste getuijgen. 
Verklaart deese hunne getuijgenis- 
sen, des gerequireerd worden, solem- 
neel te bevestigen. 
En hierop is gedelibereerd en goedgevon- 
den de gecommitteerdens voor derzelve ge- 
nomene moeijtens en het gedaan rapport 
te bedanken. En voorts eenparig geresol- 
veert den heer substituijt buurrigter te versoe- 
ken en authoriseeren om over het genoemde 
different aan de heer Van Quarles als 
eijgenaar van den Hindecamp te schrijven 
en te onderstaan of het zelve op eene con- 
venable wijse in het vriendlijke kan worden 
uijt den weg geruijmt en om daar van 
aan de buurt te rapporteeren. 
Voorts met eventueele authorisatie op 
gemelte heere Hoff om, ingeval hetgeene 
voorschreeven van geen succes mogte 
worden bevonden, als dan middelen 
regtens, tot conservatie van het regt van 
de buurt bij de hand te neemen 
sodanig als zal vermeenen nodig 
en dienstig te zijn. 
 
3 
Derk Folmert en verdere gecommit- 
teerdens bij resolutie van den 19 januarij 
 1791 

                                                 
192 Deze naam staat in de marge. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 167

1791 benoemt hebbende, ter vergaderinge 
gerapporteerd verschijden poincten, 
welke na derselve gedagten zouden konnen 
dienen tot ingrediënten van een orde 
in cas van brand. En hier op gedelibereert 
zijnde, is goedgevonden voorschreeven 
gecommitteerdens provisioneel voor 
derselver genomene moeijten en 
gedaane rapport te bedanken. Voorts 
om die gemelte poincten te stellen 
in handen van de heer substituijt buurrigter 
Hoff om te visiteeren en examineeren. 
Voorts om met gemelte gecommitteerdens 
een consent orde op de brandt te 
projecteeren en daar van aan de 
buurt communicatie te geeven, 
ten eijnde als dan nader zal worden 
geresolveerd, zoo als dan bevonden 
zal worden te behooren. 
 
4 
De buurmeesters worden gecon- 
tinueert nog voor een jaar. 
 
5 
De joode Wolf Cohen, woonagtig in 
Veenendaal en Alexander Abrahams, 
woonachtig in Ede, van de buurt verzogt 
hebbende om de plaats alhier buiten 
het dorp, voor heen gebruijkt tot een 
begraafplaaats van die van hunne 
gesintheijd, in eene jaarlijkze erfpagt 
te mogen bekomen, ten eijnde al daar 
 in 
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in het vervolg de lijken van hunnen 
gesintheijd ten graave te mogen be- 
steeden, is sulx na gehoudene deli- 
beratie, aan dezelve geaccordeert 
tegens een jaarlijkze erfpagt van twee 
gulden jaarlijx met primo januarij 
te betaalen, bij pœne van verstek van de 
erfpagt. Voorts met beding, dat in 
val en deese ampt behoeftige jooden 
mogte komen te overlijden, dezelve, 
den buurrigter zulx goedvindende, al- 
daar sonder ontgeltenis aan erfpagten 
sullen mogen begraaven worden. 
Ter ordonnantie van dezelve 
Jacobus Kerkhoff, 
scriba 
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Anno 1793  
den 22sten maert 
is er ter presentie van den 
weledele gestrenge heer en meester 
Bernardus Johannes Hoff, raad secretaris 
der stad Arnhem et cetera, et cetera, et cetera, 
in qualiteit als substituit 
buurtrigter der buurschap- 
pe Ede en Veldhuisen, 
benevens de tijdelijke buurmeesters 
van gemelte buurt en verder 
presente geërfdens, na eene 
voorafgaande 2-zondagse 
gedaane publicatie, de ordie- 
naire buurspraak gehouden 
en geresolveerd het volgende: 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resolusiën, zo verre 
die heede niet veranderd worden off zijn, 
blijven in haar volle kragt en waerde. 
 
Artikel 2 
Door de heer subtituit buurrigter zijnde 
rapport gedaan van desselfs onderhandeling 
met den heer Van Quarles omtrent het 
diferend over de scheijdweg van het Edische 
en Hindecampse veld, sijn de tijdelijke buur- 
meesters versogt om zig nader te informee- 
re, in hoe verre den boer van den Hindecamp 
teegenswoordig het gebruik van het veld 
komt te pretendeeren. 
 
Artikel 3 
De buurmeesters thans fungeerende, 
worde nog voor den tijd van een jaar geconti- 
nueerd. 
 
Artikel 4 
Geproduceerd zijnde consept erffpagt brieff, 
waar op aan de joode Wolf Cohen en 
Alxsander Abrahams de begraafplaats, 
ingevolge hier geresolveerde van den 
22 januarij 1792, zoude worde uit gedaan 
in voegen hier van geinsereerd en zulx 
alsoo geapprobeerd. 
 
Aldus dese buurspraak gehouden 
en geslooten op den 22 maert 1793. 
Ter presentie B.J. Hoff 
 
Ter ordonnantie 
van deselve 
J. Kerkhoff,  
schriba 
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Ingevolge resolutie van de buurten van 
Ede en Veldhuijsen van den 29 januarij 1792, is 
door Steeven van de Craats, Dirck Folmer, 
Melis Cornelissen en Cobus Willemszen, respective 
buurmeesters, in een erfpacht gegeeven en uitgedaan 

193 aan Wolf Cohen en Alexander Abrams, woonende 
in Venendaal en te Ede, dewelke ook bekenden 
in erfpagt te neemen het hoekje lands eeven 
buijten Ede, aan het Maanderend geleegen voor- 
heen tot een begraavplaats voor afgestorven 
van haare joodsche gesindheid gebruikt. Om 
voortaan tot dat selve eijnde gebruikt te wor- 
den soodanig, dat namens Wolf Cohen voor zijne 
helfte meede zal dienen ter begraavinge van 
lijken hunner religie of gemeente van Stigts 
Venendaal en voorbehoudens het regt aan den 
buurrigter om behoeftige en arme jooden 
alhier overlijdende, zonder ontgeltenis al- 
daar te moogen begraaven. En zulx voor een 
jaarlijks canon of erfpacht van 2 gulden, bij ieder 
der erf pagt neemende eene van dien te voldoen, 
jaarlijks verschuldende met 1o194 januarij en 
waar van het eerste jaar 1o januarij 1793 reeds 
verscheenen en betaald is. Moetende die betaa- 
ling jaarlijx gecontinuëerd worden, en wel bin- 
nen zes weeken na den verschijnsdag bij 
verlos en verval van gesegde erfpagt, zoodanig 
dat altoos deese twee guldens jaarlijx sullen 
moeten worden betaald, en men geensints met 
de betaalinge van eene gulden door den 
gewillige erff pacht neemer zal kunne vol- 
staan. Sullende den willige betaaler voor den 
onwillige voldoende, dit recht van erfpagt 
daar door geheel bekoomen in voegen voorschreeven. 
Tot nakominge van welk gemelte voorts partheijen 
verbinden hunne en principaalen goederen en 
persoonen, als regtens. En zijn hier van twee 
eensluijdende gemaakt, en weeder zijds 
getekendt, op den 4 maart 1793. 
was getekendt, 
S. van de Craats 
Derck Folmer 
Melis Corneliszen 
Jacobus Willemszen 
Wolf Cohen 
Alexsander Abrahams 

                                                 
193 Hier in de marge: “Acte van erfpacht/ joodsche kerkhof”. 
194 primo = “eerste”. 
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Anno 1794  
op den 16 januarij 
is er ter presentie van den 
weledelen gestrengen heer en meester 
Bernardus Johannes Hoff raadt 
en secretaris der stadt 
Arnhem et cetera, et cetera, et cetera, 
in qualiteijt als substi- 
tuit buurtrigter der 
buurdschappe Ede en Veld- 
huijsen, 
benevens de tijdelijke buur- 
meesters van gemelte buurt 
en verdere presente geërfdens, 
na eene voorafgaande 2-zon- 
dagsche gedaane publicatie, 
de ordinaire buurspraak 
gehouden, en geresolveert 
het volgende: 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resolutiën, in zo verre 
die heeden niet verandert worden off 
zijn, blijven in haar volle kragt en 
waerde. 
 
2 
Tot nieuwe buurmeesters van Ede 
nevens Derk Folmer gekooren en aangesteld 
Jan van de Craats, en uijt Veldhuijsen 
nevens de tans fungeerende Cobus Wil- 
lemse, benoemd en aangesteld Wouter 
Derksen. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 172

3 
Door off namens buurmeestere zijnde 
geëxhibeerd de gemaakte erfpagts- 
brief van een hoekjen lands aan het 
Maenderend, even buijten het dorp, 
tot een begraafplaats van de 
jooden. Geapprobeerd en 
goedgevonden, dat in de 
buurtkist bij de papieren zal worden bewaard. 
 
4 
Tot het afhooren van de rekeningen 
van den afgaande buurmeester 
Steven van de Craats door de jaaren zijner 
admisstratie tot gecommitteerdens benoemd 
Monsieur Derk Brouwer en de rentmeester 
H. Mulder. 
 
5 
Door de buurmeester, zijnde raport gedaan 
van derzelver onderzoek over de scheij- 
ding van het Edische en Hijnekamper veld, 
zijn dezelve verzogt en geauthoriseerd 
om bejaarden en andere persoonen, 
welke hiervan informatie zoude kunnen 
geeven, op kondschap der waarheid, 
hoe eerder hoe beeter, door den heer 
scholtus deeses ampts te doen verhoo- 
ren. 
 
Aldus deese buurspraak 
gehouden en geslooten op 
den 16 januarij 1794. 
Was getekent mij present Bernardus Johannes Hoff 
Ter ordonnantie 
van deselve 
J. Kerkhoff,  
schriba 
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195 Anno 1795 geen buurd- 
spraak gehouden door tus- 
schenkomst der Fransche. 
 
Anno 1796 op den 5 julij is er 
ter presentie van den weledele 
gestrenge heer en meester Bernardus Johannes Hoff 
als substituit buurdrigter 
van Ede en Veldhuijzen, na eene 
voorafgaande 2-zondaagsche 
agtereenvolgende gedaane 
publicatie, den 26 junij en 
3 julij benevens de buurmeesters van 
Ede en Veldhuijzen, en presente 
geërfdens, de jaarlijkse 
buurdspraake gehouden 
om na inhoud der publicatie 
te resolveeren en concludeeren 
wat tot welzijn en nodig zal 
bevonden worden van de buurt 
te behooren. 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resolutiën , in zoo verre die hier 
niet veranderd zijn of worden, blijven 
in haare volle kracht en waarde. 
 
2 
Is overgegeeven en vertoond de gedaane 
rekening van den geweezene buurmeester 
S. van de Craats den 16 december 1795 
afgehoord en geslooten, bij welks 
slot bevonden is meeerder ontfangen 
 dan 

                                                 
195 In de marge, over de lengte van de gehele pagina, staat een lijst van aanwezigen, als 
volgt: “Presentibus/ Weledele gestrenge heer en meester/ Bern. Joh. Hoff qualite qua/, D. 
Folmer en/ Jan van de Craats, buurmeesters van Ede,/ J. Kerkhoff, scriba,/ Cobus 
Willemse/ en Wouter Derksen,/ buurmeesters/ van/ Veldhuijzen, geërfdens in Ede:/ Jacob 
Rutten,/ Gerrit van Renes,/ Jan Brandsen,/ Hendrik van Zoelen,/ Willem Veenendaal,/ 
Berend Pothuijs,/ Gerrit van den Berg, Egbert van Gaalen, Gerrit Gerritsen, Gerrit Bosman, 
Hermanus Outhuijs, Derk Liefting,/ Helmert Veenendaal,/ Jan Aalbertsen,/ Cornelis 
Lagerwij,/ Teunis Masseling,/ Willem Bussing, Peter Gerritsen, Antonie van de Craats, 
Lambert Melling, Aart Eversen, Jan van de Craats,/ mulder,/ Gerrit Scharrenburg,/ Berend 
van Gaalen,/ Berend Zeddeman,/ Willem Vonk,/ Roetert Janssen,/ Lambert Rooding,/ 
geërfdens in/ Veldhuijzen: Cornelis Claassen,/ Gijsbert Hendriksen,/ Aart Eversen.  
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dan uitgegeeven te zijn de som van f 11-14- 2196.  
En zijn de buurmeesteren en gecommitteerden, 
welke dezelve hebben afgehoord, voor des zelve 
genomene moeijte bedankt. 
 
3 
Door de buurmeesters van Ede D. Folmert en 
J. van de Craats zijnde voorgesteld, dat 
Gerrit Janssen, nachtwaaker of klepper- 
man in den dorpen van Ede, had te kennen 
gegeeven, dat wegens hoogen ouderdom niet 
meer in staat was zijn post waar te neemen, en dat 
zij buurmeesteren daarop desselfs zoon 
Gerrit Gerritsen versogt hadden om 
provisioneel dezelve waar te neemen, 
zoo als hij ook gedaan hadden. Dat thans 
tegens de ordinaires buurspraak heden 
gehouden wordende, bij de gewoone publi- 
catie aan de geërfdens hadden bekend 
gemaakt, dat over de waarneeming 
van deeze post teffens zoude moeten gedeli- 
beerd worde en gesolveerd worden. 
En hierop in omvraage gebragt zijnde of de 
geërfdens genegen zijn ieder het haar als 
voorheen tot belooning van een klepperman 
op te brengen, en alzoo weder tot de verkiesing 
van dezelve over te gaan, is hetzelve een- 
paarig aangenooomen en goedgevonden. 
Voorts gevraagt zijnde, wie de geërfdens 
dan daar toe zoude verkiesen, is daar toe met 
eenpaarigheid van stemmen benoemd en 
gekooren de persoon van Gerrit Gerritsen, 
wiens vader en grootvader deeze post ook 
waagenoomen hebbe, en sulx op dien 
zelven voet als zulx bij dezelve waargenoomen 
is. Mits den zelven, welke thans aan eijnde 
van het dorp woond, verpligt zij de eerste ge- 
leegentheid de beste waar te neemen om 
meer na het midden van het dorp met ter 
woon te komen. En heeft gemelte Gerrit Ger- 
ritsen daarop de bedieninge als klepperman 
in voegen als voorseid aangenoomen en be- 
 loofd 

                                                 
196
  1 gulden = 20 stuiver, 1 stuiver = 16 penningen. 
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loofd dezelve na zijn vermoogen met alle getrouwheijd 
waar te neemen. 
 
4 
De buurmeester Derk Folmert, welke als twee jaaren 
gediend hebbende, thans zoude moeten afgaan, is 
met eenpaarigheid van stemmen verzogt om 
nog een jaar te continueeren, het geen dan ook 
heeft aangenomen. Zoo als ook Wouter Derksen, 
buurmeester uit Veldhuijzen, verzogt is en aan- 
genoomen heeft nog een jaar te continueeren. 
 
5 
Op het geproponeerde omtrent de noodzaakelijk- 
heid der invordering van de quaad schouwe, is vermits 
daar omtrent het buurboek behoord te worden nage- 
zien, om deeze en andere reden goedgevonden de heer 
substituit buurrichter Hoff te verzoeke en te autori- 
seeren, om aan den heer buurrigter te schrijven 
en te verzoeke dat het buurboek en de verdere papieren 
van de buurt, welke in het laatste van den jaaren 1794 
op desselfs instantie na Amsterdam verzonden zijnde, 
weder herwaards mogen besorgd worden. 
 
6 
Omtrent het hout op de Kromme Hont, door Baruw 
Berendsen en Barruw Hendrikse gehouwen, en volgens 
informatie der buurt aangaande, is goed gevonden de 
substituit buurrichter en buurmeesteren te verzoeke 
gemelte persoonen hier over te onderhouden, en na 
bevind van zaaken op de beste wijze het belang 
van de buurt te behartigen. 
 
Ter ordonantie van dezelve, 
J.Kerkhoff, schriba 
 
Was getekent, 
Bern. Joh. Hoff 
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Presentibus: Anno 1797 op den 16 maart 
den weledelen gestrengen heer en meester is er ter presentie van den weledelen gestrengen en 
Bern. Joh. Hoff qualitate qua meester Bern. Joh. Hoff, als substituit 
D. Folmer en buurtrichter van Ede en Veldhuijzen, 
 buurmeesters van Ede na eene 2-zondaagse gedaane voorafgaande publicatie 

J. van de Craats den 5 en den 12 maart, benevens de 
J. Kerkhoff, scriba buurmeesters van Ede en Veldhuijzen 
 en verdere presente geerfdens, de jaarlijkse 
Cobus Willemssen buurdspraake gehouden om 
 buurmeesters van Veldhuijzen na inhoud der publicatie te 
Wouter Derksen resolveeren en concludeeren 
 wat tot welzijn en nodig zal 
 bevonden worden van de buurt 
 te behooren. 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resolutien, in zooverre die 
hier niet verandert zijn off worden, blijve in haar 
volle kracht en waarde. 
 
2 
Door den heer substituit buurrigter zijnde voor- 
gedraagen, dat de heer J. van Collen,  thans 
hier tot Ede woonagtig, van hem en de buurmeesters 
had versogt het navolgende. Omme van 
den hoogsten heuvel op den zoo genaamde 
Paaschberg, gelegen oostwaards agter het 
bergje van mevrouw Van Winsheim, en wel 
uijt desselfs middelpunt gerekend 
5 à 6 roeden in de rondte, behalven 
aan de oostzijde, en daar niet ver- 
der dan tot het nabijgelegen bouw- 
land geduurende den tijd van drie 
jaaren het gebruijk te mogen hebben, 
onder zekere recognitie ter discretie 
van de buurt, als hebbende de solli- 
citant hierbij geen andere oog- 
merk, dan om ter gemelte plaatse 
eene, wegens derzelver fraaje uit- 
zigten, aangenaame rustede, ten 
zijnen kosten gereed te maaken. 
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Dat de substituit buurrigter en buurmeesteren, 
hoe zeer zij genegen waren om dit verzoek 
waar bij niemand eenig nadeel quam te lijden, 
aan gemelte heer Van Collen toe te staan, 
egter vermeend hadden hieromtrent het 
goedvinden van de buurt te moeten in- 
neemen. En hierop gedelibereerd zijnde, is 
met eenpaarigheid van stemmen goed 
gevonden het verzoek van gemelte heer 
Van Collen te accordeeren, zoo als het 
zelve geaccordeert word mits deezen. 
Zullende sijn weledele volgens zijn 
offerte, door den custos Kerkhoff 
namens den zelven gedaan, 
daarvoor geduurende de voorschreven 
3 jaaren aan de buurt jaarlijx 
eene gulden tot een recognitie geeven. 
Bij deeze gelegentheid door een en 
ander geeerfdens zijnde voorgesteld, 
dat op de Paasberg zedert een geruijmen 
tijd ’s jaarlijx tegens de placaat van 
den Landen, paaschvuuren wierden 
gestookt. Het welk niet alleen 
aanleiding geeft dat de nabijgelegen 
houtgewasschen schade quam te lijden, 
maar daar door ook ongelukken 
van heijbrand als andersints, is goedgevonde 
de substituit buurrigter en buurmeesteren 
te verzoeken en te autoriseeren om het 
maaken en toestellen van paaschvuuren, 
zoo daar op andere plaatse van de buurt 
mogten worden ondernoomen, datelijk te 
beletten, en verders daar tegens zoodaanige 
maatregulen te neemen als zullen 
vermeenen te behooren. Zullende hier 
van bij publicatien, tot een ieders na- 
rigt, worden kennis gegeeven. 
Bij deezen gelegentheid hebben, wegens 
de nuttigheid van het bovenstaande, geresol- 
veerd de heer substituit buurrigter, mitsgaders 
de buurmeester Folmer, de scriba Kerk- 
hoff, Aart Eversen, Roetert Janssen en 
Hermanus Olthuis voor de buurcas gegeeven 
ieder een sestehalf. 
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Door Jan Pothuijs aan de buurmeesteren 
zijnde kennis gegeeven, dat de erfgenaamen 
van Jan Stoutekamp aan den zelven had- 
den verkogt en getransporteert den erfpagt, wel- 
ke door de buurt aan gemelte Stoutekamp 
omtrent een hoek buurveld tot een 
hoff was geaccordeert. Verzoekende gemelte 
Pothuijs, dat gemelte erfpagt als nu ook 
op het buurboek ten zijne naame mogt 
worden overgetekend. En hierop gedeli- 
bereerd zijnde, is gevonden om alvorens 
gemelte erfpagtsbrief te examineeren, 
en alsdan dieswegens te besluijten, zoo 
als bevonden zal worden te behooren. 
Door de buurmeester Folmer zijnde voorge- 
draagen, dat de slang van de brandspuijt 
zoo daanig defect, deezes was des noodzaake- 
lijk een nieuwe diende aangesteld. Is goed 
gevonden de buurmeesters te verzoeke en te 
authoriseeren om tot vinding der penninge 
met voorkennis en zoo noodig per advijs van 
de reegeering, een collecte te doen bij de 
ingezetene en geërfdens van de buurt 
van Ede en die geene welke in deezen verder 
belang hebben, vermist de buurcas niet 
in staat is om hier toe te fourneeren. 
In plaats van de afgaande buurmeesteren 
en is in plaats van Dirk Folmer wederom 
aangesteld Roetert Janssen, en in plaats 
van Jacob Willemssen de persoon van 
Jan Berendssen. Tot het afhooren 
der reekening van den buurmeester Folmer, 
zijn nevens de verdere buurmeesteren 
gecommitteerd Jacobus Kerkhoff 
en Gerrit Rennes. 
Ter ordonnantie van dezelve 
J. Kerkhoff,  
schriba 
was getekent 
Bern. Joh. Hoff 
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Presentibus: Anno 1798 op den 6 maart 
meester B.J. Hoff qualitate qua is er ter presentie van meester Bern. Joh. 
J. van de Craats  buurmeesters Hoff, als substituit buurrigter 
en  van Ede van Ede en Veldhuijzen, na eene 
Roetert Janssen voorafgaande tweezondaagsche 
J. Kerkhoff, schriba gedaane publicatie den 25 februarij 
Wouter Derksen en  buurmeesters en 4 maart, benevens de buur- 
Jan Berendsen  van Veldhuisen meesteren van Ede en Veldhuijzen 
 en verdere presente geërfdens, 
 de jaarlijkse buurdspraake gehou- 
 den om na inhoud der publicatie 
 te resolveeren en concludeeren 
 wat tot welzijn en nodig zal be- 
 vonden worde van de buurd te behooren. 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resolutien, in zoo verre die hier 
niet veranderd zijn off worden, blijven in haar volle 
kragt en waarde. 
 
2 
De buurmeester Jan van de Craats uit Ede verzogt 
zijnde nog een jaar te contunueeren, heeft 
zig het zelve laaten welgevallen, gelijk meede 
nog voor een jaar gecontinueerd is Wouter Derksen 
uit Veldhuijsen. 
 
3 
De gecommitteerdens tot het afhooren der 
rekening van Derk Folmert, afgaane buurmee- 
ster, worden voor derzelver genomen moeite 
en gedaane rapport bedankt, en derzelver verrig- 
te geapprobeerd. 
 
4 
Barruw Hendrikse en Barruw Arrisse boomen 
gepoot hebbende, zoo zij sustineerden op haar 
aanschot, en in tegendeel volgens den susteune197 
van de buurmeesteren op buurtgrond, als 
mede eenig hout hebbende laaten vallen ter 
zelver plaatse. Is goed gevonden om de substituit hout- 
rigter en buurmeesteren te verzoeken om 
deeze zaak in het vriendelijke uijt den weg 
te ruijmen zonder dat eenige prosescie198 
 door 

                                                 
197 Bedoeld is waarschijnlijk: “sustenue”. 
198 Bedoeld wordt hier waarschijnlijk: gerechterlijk proces”. 
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door poote of hakken zal worden gesustineerd, waer 
alles              199  een ieders regt zijn. Waarmeede Barruw 
Hendriksen, die present was, heeft genoegen geno- 
men en mede Barruw Arrissen die naderhand 
erscheenen is.  
 
5 
De sloot tot de waterlossing langs de Edermhen 
welke door de Kievitsmhen na het Veen gaat, ge- 
heel toeleggende, waardoor de waterlossinge 
stremd, en de Buursteeg zomwijlen onder 
water gebragt word, waar over herhaalde 
klagten zig voordoen. Is goed gevonden de 
geërfdens van het Edermhen te verzoeken 
om een ieder voor zoo veel zijn land gaat, 
de gemelte sloot na behooren op te ruijmen. 
En worden de buurmeesteren geauctoriseerd 
om de geërfdens van de Edermhen op ze- 
kere tijd bij een te roepen, ten eijnde daar 
toe het nodige met gemeen genoegen 
te bepooten. En daartegens hij die van 
Edermhen te insteeren, dat zij de ka- 
de langs de Edermhen behoorlijk 
bruijkbaar voor rijtuig mogen onder- 
houden. 
Ter ordonnantie van dezelve 
J. Kerkhoff, schriba 
was getekent,  
mij [.]rec:200 Bern. Joh. Hoff 

                                                 
199 Hier lijkt ruimte opengehouden om nog iets in te voegen. 
200 Eerste letter is niet geheel te identificeren, zou een “e” of een “p” kunnen zijn. De 
laatste letter lijkt ondubbelzinnig een “c”.  Naar analogie van vergelijkbare passages in 
deze tekst kan de afkorting voor “mij present” verwacht worden, maar die staat hier niet.  



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 181

Presentebus: Anno 1799 op den 14 augustus 
meester B.J. Hoff qualitate qua is ter presentie van meester B.J. Hoff 
J. van de Craats als substituijt buurrigter van 
 buurmeesters van Ede Ede en Velthuijzen na 2 maal 
Roetert Janssen gedaane publicatie den 4 en 11 
Jan Beerends abzend augustus, benevens de buurmees- 
 buurmeesters teren van Ede en Velthuijzen en 
Wouter Derkzen van Velthuijzen verdere presente geërfdens de 
 jaarlijkse buurspraak gehoud[en] 
 om na inhoud der publicatie 
 te resolveeren en te concludee- 
 ren wat tot welzijn der buurd 
 nodig zal bevonden worde te 
 behoore. 
 
Artikel 1 

201 Alle voorgaande resolutie, in zoverre die hie[r] 
niet verandert zijn, blijve in zijn volle kragt en waarde. 
 
2 
De buurmeesters, zo van Ede als Velthuijzen, 
worden nog voor een jaar gecontinueert. 
 
3 
Ingekoome zijn de klagten over het drijven 
van schapen in de hooijlanden van de Eder- 
meen. Is goedgevonden de buurmeesters te ver- 
zoeke en te authoriseeren om het buur- 
boek na te zien, ten eijnde te weten off en 
welken voorsienige hier tegen in voorige tijden 
zijn geschied. En daar van ter naaste ver- 
gadering daar van rapport te doen, ten 
eijnden dan op de voorschreeven klagte te 
konne resolveeren na behooren. 
 
Meester J. de Man verzogt hebbende om die tabak- 
schuur door den zelven op de Velthuijzerbrink, 
op provisioneel permissie van de buurmeesters, 

                                                 
201 Hier staat in de marge: “Gerrit Jan Roelofs/ accordeerde hierin/ niet zo lang de/ vorige 
resolutie/ niet gezien heeft”. 
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gezet aldaar te mogen behouden, is na 
delebiratie goed gevonden aan voornoemde 
meester J. de Man zijn gedaan verzoek te accor- 
deeren. Edog niet anders dan onder deze con- 
ditie dat den zelven voor het gebruijk der buur[d]- 
grond alsmede voor het gebruijk van overige ge- 
deelte, voormaals door Cornelis Claasz in pagt ge- 
bruijkt, ’s jaarlijks en alle jaaren aan de 
buurt voor pagt zal betaale 12 stuijvers. Zullen- 
de de heer De Man verpligt zijn zig binne 
14 dagen aan buurmeesteren te expliseeren 
off deze conditien aanneemend en bij verwijge- 
ring voorschreven schuur moeten wegneemen 
van de buurd grond. 
 
5 
Cornelis Claasze een schuurtje geset hebbend 
bij zijn huijs op den Brink, voor het grootste ge- 
deelte op de pootstede en gedeeltelijk buijte de 
pootstede202, is daar over onderhouden. En is met 
derzelven, nadat hij zijn misslag had be- 
kend, na gehouden deliberaat, daar over 
met denzelven geaccordeert in dezer voege dat 
gemelde schuurtje zal blijven staan. Dog 
dat daar voor ’s jaarlijks en alle jaaren aan 
de buurt zal betaale eene gulden vier stuijvers. 
 
Voorgedragen zijnde dat de brandseijlen van de 
buurt, welke bij brand gereedschap in de kerke 
bewaart worden, onlangs bij het schoonmaaken van 
de kerk buijten kennis off permissie van de buur- 
meesters gebruijkt zijn. Aparend om voor kalk 
als stoff de stoele, banke en kussens te be- 
vrijden en daar door aan voorschreven seijle mer- 
kelijke schaade is toegebragt. Is na gehouden 
deliberatie goedgevonden om de daar aan ge- 
leden schaade door deskundige en onpartijdig te 
laaten opneemen en voorts te onderzoeke 
op wiens order het zelve geschied zijn.  

                                                 
202 Wordt niet gevonden in de woordenboeken, maar kan hier de betekenis hebben: “eigen 
terrein, erf”. 
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Wijders om van het een en ander bij een naastvol- 
gende buurspraak rapport te doen, ten eijnden als 
dan omtrend vergoeding van geleden schade te 
resolveeren. 
 
7 
Op de aanvraage van den scheuter hoe zig te ge- 
dragen, is goedgevonden en verstaan, dat geen 
schapen off beesten op de buurdwegen bezijde de 
kooren lande leggen, gehoed mogen worden zo 
lange het kooren te velde staat. En is den scheu- 
ter gelast daarop te passen en bij overtreding de 
schapen en beesten te schutte. 
 
8 
Op het geproponeerde omtrend het repareeren van 
het brandgereedschap en verdere voorsienige te- 
gens onverhoopte brand, is goed gevonde de resolutie 
van den 16 maart 1797 en daar bij verleende authori- 
satie op de buurmeesteren te vernieuwen, te gelijk 
met qualificatie om de noodige voorsienige te 
doen teneijnden de vereijste reparatie aan de 
pompen te geschieden. 
 
Was getekent 
Bern. Joh. Hoff 
Ter ordonnantie van dezelve 
J. Kerkhoff, 
scriba 
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Presente: De tijdelijke buurmeesters van 
buurmeesters van Ede: Ede en Velthuijze hebben 
Jan van de Craats na het afleezen van twee 
Roetert Jansen absent door ziekte agtereenvolgende zondage, de 
Wouter Derkzen geërfdens van voornoemde buurte 
 buurmeesters van opgeroepen om een nieuwe 
Jan Berentsen  Velthuijze buurdrigter met meerder- 
Cornelis Lagerweij heid van stemmen te beroepen, 
Barent Pothuijs terwijl door het overleijde van 
Gooszen Geijtenbeek den heer Van Wassenaar, heer 
Gerrit Schernburg van Kernhem, buurrigter 
Reijndert Aartze geweest is. 
Berent van Gaale Zo hebben wij gezaamelijke 
Philip Eegner buurmeesters goed gevonden 
Melis Cornelisse om een oproeping te doen 
Peter Schuurman van de geërfdens tegen den 
Hendrik de Geest 21 januarij 1801, zoals wij bij deeze 
Mannus Outhuijs doen. En versoeken de ge- 
Steven van de Craats compareerde geërfdens haare 
Sweer Coops stemme daartoe te ver- 
Jan Willemse leenen. 
Steven Willemse 
Cornelis Maris Zoo op deze dato de geërfdens zijn verga- 
Hendrik Smalbraak dert geweest, en met meerderheid van 
Baruw Berentse stemmen verkoosen is als buur- 
Evert Hendrikse rigter over Ede en Velthuijzen 
Maas Gijsberts  
Peter Gerritse 
Anthonie van de Craats 
Jan Heijing 
Teunis Bieshaar 
Jan Maasze 
Gerrit van de Craats 
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Presente: Na gedaane opleesing der stemgeregtigde en 
Hermannus van Schernburg presente geërfdens, is gebleeken, dat de verkiesing 
Aart Maasze tot nieuw en aangestelde buurrigter voor de 
Cobus Willemse buurschap Ede en Velthuijze, eenpaarig is gevalle 
Aart Otten en verkooren den hooggebooren heer 
Hendrik van Zoelen Jacob Unico Willem, des heijligen room- 
Teunis Masseling schen rijks, grave van Wassenaar, 
Derk Esschers baanderheer van Wassenaar en Zuijdwijk, 
Gerrit van Rennes heer van Twikkel, Weldam, Oliedam, 
Gerrit van den Berg Lage Opdam, Kernhem, etc, etc, etc. 
Willem Vonk Aan wien door de buurmeesters deze verkiesinge zal 
Lammert Melling gecomnuseerd worden, met vriendelijke 
Hendrik Jochems solicitatie dat zijn hooggebooren zal gelieven 
abzent, door deszelfs te acsepteeren en deeze buurdschappe met 
moeder zijn stem zijn wijze raad en daad tot welsijn derzelve 
ingebragt en ook zal adsisteeren. 
voor Rik Everts 
 
Aldus deeze buurdconvocatie 
gehouden en de verkiesing ge- 
daan ter onzer presentie. 
Ede den 21 januarij 1801 
Was getekent 
Jan van de Craats, buurmeesters 
Wouter Derkze 
Jan Berentsen 
 
Ter ordonantie van dezelve 
J. Kerkhoff,  
scriba 
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Hierop is gevolgt de volgende brief. 
 
Zeer goede vrienden, buurmeesters 
van de buurschappe Ede en Velt- 
huijsen, 
 
Ik hebbe van den rentmeester van Kernhem 
de tijding ontfangen, dat de geërfdens van de 
buurschappen Ede en Velthuijsen mij verkoo- 
ren en aangesteld hebben tot buurrigter 
derselven buurschappen. 
Ik ben zeer gevoelig aan de blijk van achting 
en vertrouwen mij in deesen gegeeven. Ulieden 
verzoekende zulks aan de gezaamentlijke ge- 
erfdens uijt mijn naam te willen betuijgen, 
daar bij voegende dat mij niets aangenaamer 
zal zijn dan hun daar van te kunnen over- 
tuijgen, door in deeze posst alles aan te wenden 
om mede te werken tot nut en welzijn 
van de buurschappen en dezelver ingezee- 
tenen en geërfdens. 
 
Waar mede blijven, 
 
’s Hage den 6 februarij 1801 
Ulieden zeer goede vriend 
J.U.W. van Wassenaar 
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Ik ondergeteekende Jacob Unico 
Wilhelm, van Wassenaer tot Wassenaer, 
Kernhem, in qualiteit als door de geërfdens 
van Ede en Velthuijsen, op den 27 januarij 
in derselver bijeenkomst, na twee zondagsche 
afleesingen met eenpaarigheid van 
stemmen, verkooren buurrigter van 
Ede en Velthuijsen, verklaeren kragt 
deeses tot substitut buurrigter van ge- 
melte buurten te qualiceeren en aan 
te stellen, gelijk aanstellen en qualifi- 
ceeren bij deesen Jan van Zanten, 
rentmeester mijner domainen van 
Kernhem, en dat op alle zodaene emo- 
lumenten als daar toe van ouds 
mogte hebben gestaan, of nog staan. 
Gelastende en beveelende denzelven om 
de regten en oude herkoomen der voorzeide 
buurten voor te staan, te helpen be- 
voorderen en des noods in regten te 
vervolgen, waartoe denzelven mits 
deezen werd geauthoriseerd, alle verdere 
procuratien daar toe ten deesen benoo- 
dig voor alhier geinsereerd houdende 
 ver- 
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Verzoekende de buurmeesteren en alle ge- 
erfdens den voornoemde onze gesubstitueerde 
in dien qualiteid te erkennen, zig in alle 
zaaken der voorzeide buurten betrekkelijk 
aan hem te addresseeren. Beloovende 
voor goed en van waarde te zullen hou- 
den, hetgeene door voorzeide onse gesubsti- 
tueerde uijt kragt deeses zal worden 
gedaan en verrigt, onder verband als na 
regten. 
In oirconde der waerheid hebbe deeze 
geteekent en met mijn aangebooren 
cachet van wapenen gezeegeld. 
Actum ’s Hage den 5 februarij 1801 
 
        LS203     (Was getekent), J.U.W. van Wassenaer 
 tot Wassenaer 

                                                 
203 Op deze plaats is ruimte opengelaten en een cirkel getekend waarbinnen een 
zegelafdruk geplaatst kan worden. Binnen de cirkel staat LS, dat hier betekent: “locus 
sigilli: plaats van het zegel”.  
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Presentibus: Anno 1802 op den 8 april 
J. van Zanten qualitate qua is ter presentie van J. van 
J. van de Craats  buurmeesters Zanten, substituut buur- 
en  van Ede rigter van Ede en Velthuijsen, 
Roetert Janse na tweemaal gedaane pu- 
Wouter Derkze buurmeesters blicatie den 28 maart en 
en van den 4 april 1802, beneevens 
Jan Baerendsen Velthuijse de buurmeesters van Ede en 
 Velthuijzen, en verde204 pre- 
 senten geerfdens, de gewoo- 
 ne buurspraak gehouden 
 om na inhoud der publi- 
 catie te resolveeren en con- 
 cludeeren wat tot welzijn 
 der buurt noodig zal bevon- 
 den worden te behooren. 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resolutien, in zo 
verre die hier niet verandert zijn, blijven 
in hunne volle kragt en waarde. 
 
2 
En zijn tot buurmeesters aangesteld 
Roetert Jansen bij continuatie en nu 
aangenoomen Anthonij van de Craats 
uijt Ede en uijt Velthuijsen Jan Beerend- 
se bij continuatie en Reijnder Aartze 
in plaats van de afgaande buurmees- 
teren Jan van de Craats en Wouter Derkze. 

                                                 
204 “verdere”, waarschijnlijk. 
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Artikel 3 
De scheuter Egbert van Gaalen blijft gecon- 
tioneerd205 met assumptie van zijn zoon 
Gerrit van Gaalen, die mede zal mogen 
schutten, en worden de tijdelijke buurmeesters 
geordoneerd hem de gedaene schuttingen 
te doen hebben, waarvan publicatie 
zal gedaan worden. 
 
4 
Door het overlijden van Derk Brouwer, welke 
met Hendrik Mulder gecommiteerdens 
zijn geweest over de questie wegens de scheij- 
ding van het Edesche en Hindecamper- 
veld, worden opnieuws benoemd den 
substitut buurrigter, Derk Folmer, 
Steven van de Craats, Melis Cornelisse, 
Berend van Gaalen, met tijdelijke 
buurmeesteren, met magt omme na 
visie der bewijsen van eigendom, dies 
weegens van den heer van den Hindecamp, 
die zaak in der minne te schikken, en 
op de minst mogelijke kostbaare wij- 
zen finael af te doen, na bevind 
van zaaken. 
 
5 
Op het verzoek van Gerrit Scherrenburg, 
reeds kuijlen gegraven hebbende in de 
Meulensteeg om boomen te pooten, 
is geresolvererd zulks te wijsen van de 
hand, en Sander Folmer te doen weeten 
 om 

                                                 
205 Waarschijnlijk wordt “gecontinueerd” bedoeld. 
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om deszelfs boomen in voornoemde Meulen- 
steeg weg te neemen. Zullende in het ge- 
heel geen gepoot in dezelve moge plaats hebben. 
 
6 
Is nog bij de presente geërfdens geresol- 
veerd omme de buurmeesteren te gelas- 
ten request te presenteeren aan de regee- 
ring van Ede, ten eijnden te obtineere 
dat de pomp voor den Oude Posthoorn 
en de put in den zoogenaamde Cleefschen 
Hoek, van het groots belang in onver- 
hoopt geval van brand, mogen worde 
gerepareerd en gemaakt. Zullende de 
buurt zorgen zulks geschiedende, dat 
de brandtonne in ordre zijn. Waar 
toe geduurende een jaar dubbeld klap- 
geld zal worden betaald tot gemoet 
kooming der kosten. 
 
7 
In plaats van Cornelis Lagerweij, wel- 
ke is koome te overlijden, word als toezig- 
ter over de brandspuijt met derzel- 
ver toebehooren, aangesteld Willem 
Bussing op de emolumente als van ouds. 
 
8 
Is geresolveert op verzoek van den 
klapwaker Gerrit Gerritsen den- 
zelven te geeven een nieuwe jas 
 teegens 
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tegens den aanstaande winter ten kos- 
ten des buurds als van ouds. 
 
9 
Gerrit Jansen en Jan Bosman te ver ge- 
poot hebben op buurtgrond, is goedge- 
vonden de buurmeesteren authori- 
seeren, gelijk geschied bij deesen, omme 
met dezelve daar over na bevind van zaa- 
ken te accordeeren. 
 
10 
Alle koeijen, paarden, die langs de gemeene 
weegen gaan, zullen moeten weezen voor- 
zien van een goede herder en in geen 
wallen, en bijzonder wel niet op de scheid- 
vooren moge koomen. Ongekluisterd 
zijnde schade doende en daarin bevonden 
wordende, zullen van ijder verbeuren 
2 guldens, behalven den eijgenaars 
hunne actie. 
 
11 
Tot het afhooren van de reekeninge 
van den afgaande buurmeester Jan 
van de Craats over de jaaren zijner ad- 
ministratie, zijn tot gecommiteer- 
dens benoemd, meester Jacobus Kerk- 
hoff en Berend van Gaalen. 
Aldus deeze buurspraak 
gehouden. 
J. van Zanten qualitate qua 
Ter ordonantie van dezelve 
Was getekent, J. Kerkhoff, schriba 
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Presentibus: Anno 1802 den 22 julij is er 
J. van Zanten qualitate qua in de kerke van Ede, 
Roetert Jansen  buurmeesters na twee gelijk vanouds vooraf- 
en  van gegaene publicatien en 
Anthonij van de Craats Ede gedaene convocatien der ge- 
Jan Berendsen buurmeesters erfdens, bij klokkeslag een 
en van extraordinaire buurspraak 
Reijnder Aartsen Velthuijsen gehouden, en geresolveert 
 als volgt: 
 
Alle voorgaende resolutien blijven in 
haar volle kracht en waarde. 
Den substitut buurrichter draagde de 
presente geerfdens voor, 
dat deszelfs principael den hooggebooren 
heere grave van Wassenaer, heer van Was- 
senaer, Twickel, Kernhem, souverain heer 
van Lage et cetera, et cetera, et cetera, voorneemens zijnde om 
in plaetse van het reeds begonne af te 
breekene kasteel van Kernhem een nieuw 
huijs op dezelve fundamenten te laeten 
zetten, en de gragt te laate dempen, zijn 
hooggebooren daar een groote partheij zandt 
zal nodig hebben. Versoekende dienthal- 
ven of hoogst dezelve mogte worden ge- 
permiteerd om hetselve te laete haelen 
van de zoo na mogelijk digte bij geleegene 
buurtgronden, met belofte om zodaene 
plaatsen ter voorkoming van verstuij- 
vingen, weder tot zijn hooggeboorens 
 kosten 
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kosten, met plagge te laate digtleggen. 
Presenteerende voorts ten reedelijke prijse daar 
voor te betaalen. 
Waar op gedelibereerd zijnde, is met eenparig- 
heijd van stemmen zijn hooggebooren zulks 
gepermitteerd, gelijk gepermitteerd word bij 
deesen. En worden de buurmeesteren gequa- 
lificeerd de best geschikt plaatsen daar toe 
aan te wijsen, en toe te zien dat aan zijn 
hooggeboorens belofte het eijnde werk werde vol- 
daen. Laatende de betaeling daar voor aen 
aan zijn hooggeboorens goedvinden ten 
beste deeser buurt over. 
 
Aldus deeze buurtspraake 
gehouden, datum ut supra206. 
Was getekent 
J. van Zanten 
 
Bij indispositievan den scriba 
R. Jansen, buurmeester 
Ter ordonantie van dezelve 
J. Kerkhoff, schriba 

                                                 
206 Latijn: “zoals boven”. 
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Presentibus: Anno 1803 op den 9 maart 
J. van Zanten is ter presentie van J. van 
R. Janssen buurmeesteren Zanten, substitut buur- 
A. van de Craats van Ede rigter van Ede en Velthuijsen, 
Jan Berendsen buurmeesteren na tweemaal gedaene pu- 
 tot blicatien, benevens buur- 
Reindert Aartsen Velthuijsen meesteren en presente geerf- 
 dens, de ordinaire buur- 
 spraak gehouden, 
 en geresolveerd. 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resolutien, in zo verre 
hier niet veranderd zijn, blijven in hunne 
volle kragt en waarde. 
 
2 
De buurmeesteren Roetert Janssen en 
Jan Berendsen worden met eenparigheijd 
van stemmen gecontinueerd, en 
hebben sulks aangenoomen. 
 
3 
De geassumeerde scheuter Gerrit van 
Gaalen, aangesteld bij resolutie van den 
8 april 1802, heeft aan den heer sub- 
stitut buurrigter, na voorhouding en 
erinnering van zijn pligt, de gewoone 
handtastinge gedaen. 
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4 
Door den substituit buurrigter, aan het 
hoofd der commisie gesteld omtrend het 
onderzoek en examinatie der papieren over de 
scheijding van het Edesche en Hindecam- 
per Veld, is dezelve daer voor bedankt 
en denzelven met buurmeesteren verzogt 
en geauthoriseert het regt der buurt in 
deesen te maintineeren. En bejaarden 
en andere persoonen, welke hier van in- 
formatie zoude kunnen geven, op kond- 
schap der waarheid door den heere schol- 
tis deeses ampts te doen verhooren. 
 
5 
Door den oudsten buurmeester ter verga- 
dering gecommuniceerd zijnde, dat de heer 
F.J. Beek gaarne eene duijdelijke en vrien- 
delijke scheijding verlangde tusschen het 
Edesche en Ginkelsche Veld, is geresol- 
veerd de buurmeesteren benevens Barruw 
Hendriksen, Peter Jochemsen en Jan 
Gerritsen, bij dezen te verzoeken en te au- 
thoriseeren, gelijk verzogt en geauthoriseert 
worden bij deesen, om met voornoemde heer 
F.J. Beek daer over te spreeken, een en 
ander in oogenschijn te neemen, en 
ter naaster vergaderinge te dienen van 
hunne consideratien en advis. 
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6 
De propositie van Frans van Kreijl om 
een hoekje veld af te paalen, is met 
eenpaarigheijd van stemmen ver- 
worpen. 
 
7 
Is nog op de propositie van den oudsten 
buurmeester geresolveerd, te doen onder- 
soeken of er goeden turf zoude zitten 
in het zoo genaamde Creijlsche Gat. En 
zo ja, hetselve alsdan te laate bagge- 
ren ten voordeele der buurt in het alge- 
meen. Waartoe buurmeesteren bij 
deesen worden geauthoriseerd. 
 
8 
Is verders geresolveerd, dat er des somers 
geen beesten, schapen, nog paarden 
zullen mogen worden gehoed op scheijd- 
vooren, wallen, slooten et cetera, anders 
niet als op het gemeene veld en weegen. 
Wordende de scheuters bij deesen ge- 
last en geauthoriseerd, deselve 
daar op bevindende die schutten op 
eene boeten van eene gulden voor 
ieder beest, en een boete van een 
daalder voor ieder paard, ten voor- 
deele van de buurt en voor de 
scheuters daar en boven voor hun 
 schot 
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schot, voor ieder beest twaalf en voor ieder 
paard vijftien stuijvers. Zullende de ou- 
ders voor hunne kinderen en voor hunne 
bediendens of arbeijders aansprakelijk 
zijn. 
 
9 
Het voorstel van Cornelis Claassen over 
deszelfs schuur, is met eenpaarigheijd 
van stemmen verworpen. 
 
10 
Eijndelijk is nog geresolveerd, dat ieder 
scheuter niet meer zal mogen slaan 
als vijf of ten hoogsten ses karren 
turf. 
 
Aldus deze buurspraak 
gehouden en geslooten. 
Datum ut supra. 
Was getekent 
J. van Zanten 
Ter ordonantie, 
Jacobus Kerkhof 
als scriba 
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Anno 1803 den 4 meij 
is er door de tijdelijke buur- 
meesteren van Ede en Velt- 
huijsen, bij absentie van 
den subsistut buurdrigter 
van gemelte buurte, J. van 
Zanten, en verder geërfdens 
ter zijden te zien, na twee- 
maal gedaane publicatien, 
een extraordinaire buurd- 
spraak gehouden, en geresol- 
veerd het volgende: 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resolutien, in zo verre 
die niet verandert zijn of worden, blijven in 
hunne volle kragt en waarde. 
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Presentibus: Dewijl den substitut buurdrichter en 
Roetert Jansen buurmeesters buurmeesteren op den laast 
 van gehoudene buurdspraak in 
Anthonij van de Craats Ede maart 1803, omtrent het dif- 
Jan Berendse buurmeesters ferent met den heer Quarles 
 van over de scheijding van het Ede- 
Reijnder Aartsen Velthuijsen sche en Hiendecamperveld wel 
Derk Folmer verzogt en geauthoriseert zijn 
Jan van de Craats Wouterzoon het regt der buurt in dese te 
Steven van de Craats maintineeren, et cetera, 
Berent van Gaalen is zulx egter niet voldoende ge- 
Jacob Willemsen nog bevonden, maar ons ge- 
Hendrik van Zoelen raaden, wilden wij tegens den 
Derk Essers heer Quarles in regten ageeren, 
Tobijas Beerends dat wij daar toe als dan be- 
Jacob Rutten hoorlijk wierden geauthori- 
Jan Willemsen seert. 
Manus Outhuijs En om dese reedenen is het, dat wij 
Gerrit van Schernburg met consent van den heer substitut 
Jan Heijjing buurdrichter, welke thans wee- 
Teunis Bieshaar gens onpasselijkheid buijten 
Berent Pothuijs staat is dese vergaderinge 
Benjamin Roelofs te kunnen bijwoonen, dese 
Jacob van Riessen buurdspraak te hebben 
Egbert van Gaalen noodig geoordeelt te moeten 
Jan van de Craats Corneliszoon houden. 
Peter Schuurman En hierover gedelebireert zijnde, is goed 
Peter Gerrits gevonden den substitut buurdrichter J. 
 van Zanten en buurmeesteren van Ede 
 en 
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Onderstaande per- en Velthuijsen te qualificeeren,so als 
soonen hebbe om geschied bij desen, om in geval den heer 
reede niet kun- Quarles dese zaaken mogt willen voort- 
ne toestemme in zetten, alsdan zodane middelen regtens 
de qualificatie bij de hand te neemen als tot conser- 
et cetera. Als: vatie van het regt der buurd zullen ver- 
G.J. Roelofsen meenen noodig en dienstig te zijn. 
H. Prins qualitate qua 
dezelven voor zijn Aldus deeze extraordinaire buurd- 
moeder spraake door de tijdelijke buurmees- 
H. Eijlander teren van Ede en Velthuijsen, bij 
Lammert Melling absentie van den substitut buurd- 
Jan Lubbertsen richter J. van Zanten en verdre ge- 
 erfdens ter zijden te zien, na twee 
 maal gedaane publicatie, ge- 
 houden den 4 maij 1803. 
 
 Ter onser presentie 
 R. Jansen als buertmeester 
 Ter ordonantie van dezelven 
 J. Kerkhoff,  
 scriba 
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207 
Presentibus: Anno 1804 den 23 februarij 
J. Van Zanten, buurrigter is in de kerk van Eede, na 
Roetert Janssen buurmeesteren twee gelijk vanouds gedaene 
en tot publicatien, door buurrig- 
A. van de Craats, absent Eede ter en buurmeesterens en 
Jan Berendsen buurmeesteren convocatie der geerfdens bij 
en tot klokkeslag, de jaarlijksche 
Rijnder Aartsen Veldhuijsen ordinaire buurspraak 
 gehouden, en geresolveerd 
 als volgt: 
 
Artikel 1 
Alle voorgaende resolutien blijven in haer 
volle kragt en waarde, voor zoo verre 
hier niet worden veranderd.  
 
2 
De tijdelijke buurmeesteren worden 
nog voor den tijd van een jaer gecon- 
tinueerd. 
 
3 
En is geresolveerd om de twee jaeren, dat 
eene buurmeester van Eede, en eene van 
Veldhuijsen en wel de oudsten, zullen afgaan, 
en de nieuwe buurmeesteren zullen 
worden verkooren. En alle volgende reso- 
lutien zullen worden genoomen met meer- 
derheijd van stemmen, egter met uijtzondering 
in geval dat iemand, wie hij ook weesen 
mogte, kwaame te versoeken een of ander 
van de buurt te koopen. Zulks niet zal 
worden gedaen of gepermitteerd als met een- 
parigheijd van stemmen. 

                                                 
207 Vanaf hier ander handschrift (dat van Van Zanten?) 
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4 
Door den scheuter aangebragt zijnde dat 
Salomon Simons des morgens aen den 6 
januarij 1804 bevonden had vuur te 
hebben op den vuijlnis of aschhoop. 
Is denselven gecondemneert in de boete 
daertoe gesteld, en worden de buurmeesteren 
gelast ten eersten dezelve te innen. 
 
5 
Is geresolveerd de erfpagtbrief van het 
Joodenkerkhoff in zooverre te veranderen 
en te vernieuwen, vermits Sander Abrahams 
daervan af is, op de naam van Wolf Cohen 
alleen, omme eene gulden ’s jaers. 
 
Aldus deeze buurspraak 
gehouden, datum ut supra. 
J. van Zanten, 
buurrigter 
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Comparitie met buurmeeste- 
ren 23 februarij 1804. 
 
Is door den scheuter namens den buurrig- 
ter en buurmeesteren geciteerd Salomon 
Simons, volgens buurspraak van heden morgen 
geauthoriseerdt, om redenen bevonden was 
er vuur op den ashoop lag op den 6 januarij 1804 
laatstleden. En heeft denselven binnen gestaan 
hebbende, geaccordeerd aan de buurd voor 
deeze keer bij moderatie te betaelen eene 
gulden in handen van den oudsten buur- 
meester Roetert Janssen, en tien stuij- 
vers voor den scheuters. 
Nog door den scheuter geciteerd zijnde 
den klapperman Gerrit Gerritsen, is den- 
zelven gecompareerd. En desselfs pligten 
onder het oog gebragt, alzoo er verscheijden 
klagten waaren ingekoomen, dat des 
nachts versuijmde. En om reedenen den- 
selven een en ander ontkende, is ge- 
resolveerd deeze zaak uijt te stellen tot de 
eerstkomstige vergadering, het zij ordinair 
of extraordinair, om met geerfdens 
hier over te delibeeren en ten meesten 
nutte van het algemeen te resolveeren. 
J. van Zanten 
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208Present: Anno 1805 den 2 maart 
J.van Zanten buurrigter is in de kerk van Eede, na twee 
Roetert Janssen buur gelijk vanouds gedaane pu- 
en meesteren blicatien, op den 17e en 24e 

A. van de Craats februarij laatstleden de 
R. Aartssen absent ordinaris buurspraak ge- 
 houden en geresolveert 
 als volgt: 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resolutien blijven in haar 
volle kragt en waarde, voor zoverre hier 
niet worden veranderd. 
 
2 
Vermits het overlijden van J. Kerkhoff209, is 
met eenparigheid van stemmen geresol- 
veerd en aangesteld provisioneel als 
scriba der buurt de tijdelijke buurmeesteren. 
 
3 
De tijdelijke buurmeesteren worden geconti- 
nueerd voor de tijd van een jaar en in 
plaats van den overledene Jan Berenzen210 
word aangesteld Aart Maassen voor 
één jaar. 
 
4 
Frans van der Sanden, klagende over het te 
ver drijven met de schapen van den boer 
van de Hindecamp, is geresolverd, ver- 
mits de quæstieuse zaak nog niet is afge- 
daan, dit uit te stellen tot dat daarom- 
trend rapport zal zijn ingekoomen 
 van 

                                                 
208 Ander handschrift, waarschijnlijk van de nieuwe scriba H.Kool. 
209 Op 19 februari 1805. 
210 Op 14 november 1814. 
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vanwegen de practisijns211 van de buurt. 
 
5 
Is geresolveerd om de Buurtsteeg voortaan 
publicq te verpagten door de tijdelijke buur- 
meesteren onder behoorlijke borgstelling, 
in te gaan met den II212 november 1804 
en eijndigende met Martinij213 1805. 
 
6 
De tijdelijke buurmeesteren worden verzogt 
de hand te houden aan de genomene reso- 
lutien als vanouds, alsmede om den- 
nen te zaaijen op den hoek agter den Klinken- 
berg. 
 
Aldus deze buurspraak 
gehouden dato ut supra214 
215J. van Santen 
 
(was geteekend) 
Roetert Janssen 
als schriba 
pro vera216 
J. van Zanten 

                                                 
211 Dit woord wordt niet gevonden in de woordenboeken. Waarschijnlijk zal het hier 
ongeveer betekenen: : degenen die bekend zijn in de buurt, die kunnen oordelen over de 
situatie”. 

212 Romeins cijfer: 2. 
213 Heiligendag van St. Maarten: 11 november (Grotefend, 1982, p. 78) 
214 Latijn: “op de datum als boven”.  
215 Onderstaande namen waarschijnlijk in het handschrift van J. van Zanten. 
216 Latijn: “(ik verklaar) voor waar”. 
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Buurrigter J. van Zanten qualitate qua  Comparitie met buurmees 
Buurmeesters Roetert Jansen teren op donderdag 8 augustus 
 en 1805 over breuken. 
 Anthonij van de Craats. 
 
1 
Melis Cornelissen, geschut zijnde met een trop 
schapen in den Edereng, is denzelven gecon- 
demneert in de boete van f 1-10 voor de 
buurt en f 1-10 voor den scheuter, af te maken 
met den onderschout J. van de Craats, die daar 
bij present was als getuigen. Te betalen 
met 1o217 november 1805. 
 
2 
Gerrit Rap gecompareert over het schutten 
van een trop schapen in den Edereng, is den 
zelven gecomdemneerd in een boete van f 1-10 
voor de buurt en f 1-10- : voor de scheuter. Af te 
maken met den onderschout J. van de Craats, 
die daarbij present was als getuigen. Te 

218 betalen met 1o november 1805. 
 
Gerrit Bitter, bouwknegt van Jan Lubbertsen, 
gecompareert zijnde terzelver oorzake, is ge- 
condemneert in de boete van f 2- :- : voor de 
buurt en f 2- :- : voor den scheuter. Af te ma- 
ken met den onderschout J. van de Craats, 
die daar bij present was als getuigen. Te 
betalen met 1o november 1805. 

 
219  Brand Hendriksen, scheper van Rijnder 

Aartsen, gecompareert zijnde ter zelver 
zaake, is gecondemneert in een boete 
van f 2- :- ; voor de buurt en f 2- :- : voor 
 de 

                                                 
217 Eigenlijk: primo, “op de eerste”. 
218 Hier in de marge: “voldaen”. 
219 Hier in de marge: “voldaen”. 
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de scheuter. Af te maken met den onderschout 
J. van de Craats, die daarbij present was. 
 
Gecompareerd Jan Aalbersen, en is gecondem- 
neert wegens het schutten van 2 koebeesten 
in den Edereng, in een boete van f 1- :- : voor 
de buurt en twaaf220 stuijvers voor den scheuter. 
weijgerende betaling. 
 
Gecompareerd Berend Lagerweij, ter zelver zaake 
en is gecondemneert in een boete van f 1- :- :  
voor de buurt en f - :12: - voor den scheuter. 
Te betalen met den 1e november 1805 aan han- 
den van den oudsten buurmeerster Roetert 
Janssen. 
Aldus deze comparitie 
gehouden dato ut supra 
was geteekend  
J. van Zanten qualitate qua 
R. Jansen 
A. v. d. Craats 
 
Nog is gecompareert Jan Bloem, ter oor- 
zake dezelve op den 22 junij 1805 geschut 
is in het Edesche Looienveen met 5 koe- 
beesten, en is bij wijze van gratie gecon- 
demneert in de boete van II221 stuiver. Tevens 
is aan hem vergunt, onder approbatie der 
geërfdens, op de eerstkomende buurtspraak 
om in gemelde veld met schapen te 
 mogen 

                                                 
220 Bedoeld zal zijn: “twaalf”. 
221 Romeins cijfer voor 2. 
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mogen weiden, mits voor de schapen 
van Kernhem en die van Kreel moetende 
wijken en daar voor jaarlijk te betaalen 
f 1-10-:.  
J. van Zanten 
R. Jansen 
A. v. d. Craats 
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Presente: Anno 1806 den 14 februari is in de 
J. van Zanten, buurtrichter kerk van Ede, na twee gelijk van 
Roetert Janssen buur- ouds gedane publicatie, op den 
en meesters 16 en 23 februari laatsleden de ordinaire 
Anthonij van de Craats van Ede buurtspraak gehouden, en gere- 
Aart Maassen solveerd als volgt: 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resolutien blijven in haar vol- 
le kracht en waarde, voor zoverre hier niet wor- 
den veranderd. 
 
2 
In plaats van Roetert Janssen, is tot buurmeester 
van Ede met eenparigheid van stemmen verko- 
ren Henricus Prins, en in plaats van de over- 
ledene buurmeester Reinder Aartsen, mede met een- 
parigheid van stemmen, Egbert Gijsbertsen tot 
buurmeester van Veldhuizen. 
 
3 
Op het voorstel van de heer H. Mulder namens 
den heer Bosch, omtrend het zand, om het zelve 
voor een gedeelte aan denzelve af te staan, is het 
zelve voorstel gedeclineerd en gewezen van de 
hand. 
 
4. 
Tot het afhoren van de rekening der afgaan- 
de buurmeester Roetert Janssen, zijn gecommitteerd 
Derk Folmer en Peter Schuurman. 
 
5 
Jan Bloem, niet gecompareerd zijnde, heeft den 
buurmeester A. v.d. Craats namens hem voorgesteld 
 de 
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de provisionele vergunning aan hem toe te staan, 
het welk is geschied, mits zich gedragende na 
inhoud van het gemaakte accoord. 
 
6 
Met eenparigheid van stemmen is tot scriba van 
de buurt van Ede en Veldhuizen verkoren en aan- 
gesteld Hendrik Kool, schoolmeester et cetera te Ede, op 
het tractement en emolumenten als van ouds. 
 
7 
Op voorstel van Roetert Janssen, om de sloot op te 
graven ten einde van de Edermeien, is geresol- 
veerd, dat ijder het zijne zal moete dragen, om 
gemelde sloot op te graven. 
 
8 
Het voorstel van den buurrichter, om jaar- 
lijksch een derde te trekken van de boete van schut- 
ten, voor het bijwone der convocatie als anders, 
is goed gevonden het aan zijn edele toe te staan. 
 
9 
Ingevolge resolutie van den 22 julij 1802 doet 
den heer van Kernhem aan de buurt præ- 
sent de somma van dertig gulden. 
 
Aldus deze buurtspraak ge- 
houden dato ut supra. 
was getekend  
J. van Zanten  
R. Jansen 
A.v.d. Craats 
Ter ordonantie van dezelve 
H. Kool, scriba 
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Præsente: 
J. van Zanten, Anno 1807 den 12 maart is in de 
buurtrichter kerk van ede na twee gelijk 
A. van de Craats van ouds gedane publicatie 
en op den 1e en 8e maart laatstleden de ordi- 
H. Prins, naire buurtspraak gehouden 
buurmeesteren van Ede en geresolveerd als volgt: 
Aart Maassen 
en 
Egbert Gijsberts, 
buurtmeesteren van Veldhuizen. 
 
Artikel 1 
 
Alle voorgaande resolutien blijven in hare volle 
kragt en waarde, voor zo verre hier niet worden 
verandert. 
 
2 
De tijdelijke buurtmeesteren worden gecontinu- 
eerd in hunne post. 
 
3 
De scheuter wordt mede gecontinueerd onder con- 
ditie van wel op te passen, van geene scha- 
pen uit andere buurten alhier op te buurt- 
velden te mogen hoeden en wordt denzelven 
wel daartoe expresselijk gelast. 
 
4 
De tweede scheuter Jan Rikse heeft voor zijn post 
bedankt en is in deszelfs plaats aangesteld 
Gerrit Gerritsen op de zelfde voorwaarde als de 
eerste scheuter, en heeft zulks bij hand tasting 
belooft. 
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Artikel 5 
 
De gecommitteerde tot afhooring van de 
rekening van de afgaande buurtmeester 
Roetert Jansen, zijnde de personen van Peter 
Schuurman en Derk Folmer, worden daar 
voor bedankt. 
 
6 
Bij ampliatie op de resolutie van den 5 julij 1796 
wordt den klapperman Gerrit Gerritsen niet 
alleen gecontinueerd als klapperman, maar te- 
vens aangesteld als omroeper, zoals deszelfs voor- 
zaten die posten hebben bekleed, op de emolu- 
menten daartoe staande. Zullende daarvan 
instructie door den heer buurtrichter worden 
uitgereikt. 
 
7 
Met eenparigheid van stemmen worden tot gecom- 
mitteerdens uit het dorp van Ede verkooren 
Derk Folmer, Roetert Jansen en Willem van 
Peursem en uit Veldhuizen Melis Cornelissen 
en Derk Maassen uit het Broek en wegens het 
Ederveen Hendrik Bos en Cornelis Jansen. Ten 
fine om met de gezamentlijke buurtmeeste- 
ren van Ede en Veldhuizen en het Ederveen 
middelen te beramen om te voorzien in de 
slegte staat der kas van de buurt, ver- 
oorzaakt uit het pleijdooij van de buurt 
van Ede. Alsmede hoedanig te handelen 
(het plan beraamt zijnde) met de zodane 
om, die weigerachtig zijn, het door hun opgeleg- 
de te voldoen  
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Artikel 8 
Is geresolveerd met eenparigheid van stemmen om 
alle de te keeren met de schapen, en ook 
aldaar geen plagge of heet te maaijen. En worden 
hiertoe de scheuters expresselijk gelast een goed 
toeverzigt te houden. 
 
Aldus deze buurtspraak gehouden 
dato ut supra. 
Ter onzer præsentie 
 
J. van Zanten, 
buurtrichter 
Ter ordonnantie van dezelve 
H. Kool, scriba. 
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Comparitie van de buurte 
3 augustus 1807. 
Præsent: buurtrichter J. van Zanten, 
A. v.d. Craats 
 buurtmeesteren 
H. Prins 
 
Gecompareerd de vrouw van H. Beekhuijsen. 
Op den 8 maij 1807 geschut met 2 beesten in 
den Eng. Beboet voor f 1- :- : ingevolge resolu- 
tie der buurt. Te betalen aan A. van de Craats 
op den 1 october 1807 en 12 stuiver voor de scheuter. 
 
Item gecompareerd de vrouw van H. Jansen. 
En is beboet voor f 1- :- : en 12 stuiver voor de 
scheuter, ter zelver zake. Te betalen op den 1 
october 1807 aan handen als voren. 
 
Item G. van Galen Hz gecondemneerd in een 
boete van f  2- :- : en f 1- 4- : voor den scheuter, 
zijnde een dubbele schut, om redenen van 
ignorantien dus danig geschied, onder belofte 
van voortaan zich te zullen wachten. 
Te betalen op den 1 october 1807 aan handen 
als boven om dezelve redenen. 
Ede dato ut supra 
was getekend 
J. van Zanten qualitate qua 
A. v.d. Craats 
H. Prins 
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Presentibus: Anno 1808 den 3 augustus is 
J. van Zanten, substituut buurtrigter in de kerk van Ede, na twee ge- 
A. van de Kraats en  buurmeesters lijk vanouds gedane publica- 
Henricus Prins  van Ede tien op den 24 en 31 julij, de or- 
Aart Maassen  buurtmeesters dinaire buurtspraak gehou- 
en tot den, en geresolveerd als volgt: 
Egbert Gijsbertsen  Veldhuizen  
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resolutien blijven in haare volle 
kragt en waarde voor zoverre hier niet wor- 
den gealtereerd. 
 
2 
De buurtmeesteren van Ede en Veldhuizen worden 
met de meerderheid van stemmen voor den tijd 
van 2 jaren gecontinueerd. 
 
3 
Tot scheuter is in plaats van den overledenen Derk 
Maasen door de presente geërfdens gekozen de per- 
soon van Sander Gerritsen, mits aan den heer 
buurtrichter bij handtasting te beloven om getrouw 
dien post waar te nemen, op de tractementen en emo- 
lumenten als van ouds. 
 
4 
Door Sander Gerritsen voorgedragen zijnde om 
van de buurt in erfpacht te hebben een schepel buurt- 
grond voor de somma van 1 gulden jaarlijks, gelegen 
op de Koekelse Meent naast het kerkenboschjen, is 
geresolveerd om dit hem toe te staan. Edoch onder 
voorwaarden, dat de gezamentlijke buurtmeesters  
 het 
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het eerst in oogenschijn zullen nemen of er ook 
iemand door benadeelt werdt. 
 
5 
Het voorstel van de heer H. Mulder, namens de 
heer en meester P.W. Bosch, om een gedeelte van het 
zand bij den Hiendekamp te mogen bezaaien of 
bepoten tot kering van het zand, is geresolveerd het 
voorstel te stellen in handen van de gezamentlijke 
buurtmeesteren benevens twee gecommitteerdens 
Frans van der Zande en W.J. van Peursem, om 
daar van iets aan de buurt te geven, en ter naast 
volgende vergadering van het een en ander raport 
te doen. 
 
6 
Het verrigten van de buurtmeesteren betrekkelijk 
de stoep van den heer J.J. Kleinhoonte, is geapprobeerd 
door de presente geerfdens. Echter zonder consi- 
quentie in het vervolg. 
 
7 
Door H. Eijlander klagte ingekomen zijnde, dat 
sommige zich niet ontzien om in de Eder- en 
Kivitsmhen te hoeden met schapen, beesten 
en paarden voor en aleer het gras er uit is. 
Is geresolveerd den tijd wanneer zij daar in 
mogen komen, te bepalen op den 15 augustus jaar- 
lijks. De overtreders zullen zonder aanzien 
van personen de boeten moeten betalen, welke 
gesteld is op zes gulden. De helft voor de 
buurt en de wederhelft voor de scheuter, 
die bij dezen gelast wordt om daar op te 
passen. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 219

Aldus deze buurtspraak ge- 
houden dato ut supra 
ter onzer præsentie 
J. van Zanter qualitae qua  
buurrigter 
 
Ter ordonnantie van dezelve 
H. Kool, scriba 
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Presentibus: 
J. van Zanten, substituut buurtrigter 
A. van de Kraats buurtmeesteren Anno 1809 den 10 augus- 
en  tus is in de kerk van Ede 
Henricus Prins tot Ede na twee gelijk van ouds 
Aart Maasen buurtmeesteren gedane publicatien op den 
en tot 30e julij en 6 augustus de 
Egbert Gijsbertsen Veldhuizen. ordinaire buurtspraak ge- 
 houden en geresolveerd als 
 volgt: 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resolutien blijven in haare 
volle kragt en waarde voor zo verre niet 
worden gealtereerd. 
 
2 
De scheuters worden gecontinueerd. 
 
3 
Hetgeen voorleden jaar aan Sander Gerrit- 
sen is toegestaan, is door de buurtmeesteren 
in oogenschijn genomen, en bevonden, dat er 
geene behoorlijke uitweg is, welke hij ver- 
pligt is om te moeten maken, ten einde 
aan het bosch van de kerk. 
 
4 
De buurtmeesteren en gecommitteerden222 heb- 
ben aan de vergadering gerapporteerd 
op het geresolveerde van den 3 augustus 1808 
 wegens 

                                                 
222 Hier moet de volgende in de marge staande tekst ingevoegd worden: “zijnde Klaas/ 

van der Zande/ en/ W.J. van Peursem 
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wegens het afstaan van enige zandgronden 
in het Edischeveld bij den Hiendekamp aan meester 
P.W. Bosch, hebben bevonden dit geen nadeel 
voor de buurt zijnde, en derhalven aan de 
buurt afgestaan mits aan Frans van der 
Zande toe te staan om twee jaren met zijne 
schapen daar door te mogen hoeden. Hebbende 
de heer Bosch daar voor aan buurtmeesteren 
tot present voor de buurt gegeven 10 ducaten. 
 
5 
Is geresolveerd, dat niemand na deze in de Ci- 
vitsmhen zal mogen hoeden met schapen of 
beesten voor en aleer het gras op twee 
morgen na er uit is. Waarvan publi- 
catie zal geschieden. 
 
6 
Is aan den boer op den Hiendekamp toegestaan 
om met zijn beesen en paarden te mogen 
hoeden in het Kreelscheveen, mits daarvoor 
betalende 30 stuiver jaarlijks. Onder conditie 
om geen nadeel toe te brengen en met verbod 
om met geene schapen daar in te mogen 
komen. 
 
7 
Door Gerrit Gerritsen voorgedragen zijnde om 
een hoekje gronds van de buurt te mogen 
hebben, gelegen ten einde de kleverhoef 
 van 
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van G.J. Roelofsen, is geresolveerd, dit voor- 
stel te stellen in handen van de tijdelijke 
buurtmeesteren en Gerrit Bitter en Hen- 
drik Willemsen, om zodanige schikkin- 
gen te maken als zij vermenen zullen te 
behoren en op de eerstkomende burt- 
spraak daarvan raport te doen. 
 
Aldus deze buursprake 
gehouden, dato als voren 
Ter onze presentie 
J. van Zanten qualitate qua 
 
Ter ordonnantie van dezelve 
H. Kool, scriba 
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Presentibus: Anno 1810 den 11en van oogstmaand223 
J. van Zanten, substituut buurtrigter is er in de kerk van Ede, na twee 
A. van de Kraats buurtmeesters gelijk vanouds gedane publicatien 
en van op den 29 hooimand224 en 5 oogstmaand, 
H. Prins Ede de ordinaire buurtspraak ge- 
Aart Maasen buurtmeesters houden, en geresolveerd als volgt: 
en van 
Egbert Gijsbertsen Veldhuizen 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resolutien blijven in haar volle 
kragt en waarde voor zoverre niet worden ge- 
altereerd. 
 
Artikel 2 
De scheuters worden gecontinueerd, mits behoorlijk 
hunnen post waar te nemen. En bij aldien weder- 
om klagten komen, zullen zij van hunne posten 
verstoken zijn. De beesten of schapen of wat het 
zij, welke zij mogten schutten zullen zij in het 
schuthok brengen en door de buurtmeesteren 
niet worden losgelaten voor en aleer het daar 
op staande schutgeld is betaald. 
 
Artikel 3 
In plaats van de afgaande buurtmeester van Ede 
A. van de Kraats, is met eenparigheid van stem- 
men verkoren Derk Brouwer, en in plaats van 
de afgaande te Veldhuizen Aart Maasen, is 
verkoren Aart Otten. 
 
Artikel 4 
Tot het afhoren der rekening van Antonie van 
de Kraats, zijn door de presente geerfdens ver- 
 ko- 

                                                 
223 Oude naam voor de maand augustus. 
224 Oude naam voor de maand juli. 
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koren Derk Folmer en Peter Schuurman. 
 
Artikel 5 
De buurtmeesteren en gecommitteerden hebben 
gerapporteerd, omtrend het hoekje gronds 
door Gerrit Gerritsen op de laatste gehou- 
dene buurtspraak verzocht, dat met hem 
zijn overeengekomen, dit te zullen hebben 
voor 10 stuivers jaarlijksch aan de buurt te beta- 
len. Doch na overlijden van Gerrit Gerritsen 
en vrouw, zal dit wederom aan de buurt ver- 
vallen en een eigendom van dezelven worden. 
 
Artikel 6 
Ingevolge aanschrijving van den kwartier- 
drost van Arnhem de dato 1 oogstmaand 1810 numero 30 
zijn in de commissie benoemd volgens artikel 
18 de personen van G.J. Roelofsen, I.J. Klein- 
hoonte, A. van de Kraats, H. Mulder en W.J. 
van Peursem om zodanig plan te beramen 
als bij koninglijk besluit van den 16en van 
grasmaand225 1809 is bepaald. 
 
Aldus deze buurtspraak gehou- 
den op dato als voren. 
J. van Zanten, qualitate qua 
 
Ter ordonnantie van dezelve 
H. Kool, scriba 

                                                 
225 Oude naam voor april. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 225

Presentibus: Anno 1811 den 8 augustus 
J. van Zanten, buurtrichter qualitate qua is er in de kerk van Ede, na 
H. Prins buurtmeesteren tweemaal gelijk vanouds ge- 
en van dane publicatien op den 28 julij en 
D. Brouwer Ede 4 augustus, de ordinaire 
Egbert Gijsberts buurtmeesteren buurtspraak gehouden, en gere- 
en van solveerd als volgt: 
Aart Otten Veldhuizen 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resolutien blijven in haar volle 
kragt en waarde voor zo verre hier niet 
worden gealtereerd. 
 
2 
De commissie benoemd om een plan te be- 
ramen ingevolge koninglijk besluit van 
den 16e grasmaand 1809, hebben aan de hun 
opgelegde last voldaan en worden derhalve 
voor hunne moeite bedankt. 
 
3 
De gecommitteerden tot de afhoring van de 
rekening van den buurtmeester A. van de Craats, 
zijnde de personen van Derk Folmer en P. 
Schuurman, worden daarvoor bedankt. 
 
4 
Gerrit van Galen Ez. voorgedragen hebbende om 
een hoekje land van de buurt, gelegen bij Lut- 
tekens Eng op het Oortveld, om daar van een 
hoekje kleverhoff te maken, zijn gecomit- 
teerd W.J. van Peursem en D. Folmer om met 
 de 
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de buurtmeesters hetzelve in oogenschijn te nee- 
men, en geaccordeerd wordende, om met ge- 
melde Gerrit van Galen over de jaarlijksche 
betaling en termijn van jaren te bepalen. 
 
Aldus deze buurtsprake ge- 
houden op dato als voren. 
J. van Zanten qualitate qua 
 
Ter ordonnantie van dezelve 
H. Kool, 
scriba 
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Præsentibus: Anno 1812 den 7 augustus 
J. van Zanten, substituut buurtrichter is er in de kerk van Ede, na van 
Henricus Prins en buurtmeesteren ouds twee aflesingen, de ordina- 
Derk Brouwer van Ede ris buurtspraak gehouden en 
Egbert Gijsbertsen buurtmeesteren geresolveerd, als volgt: 
Aart Otten van Veldhuizen 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resolutien, voor zo verre hier niet 
worden veranderd of gealtereerd, blijven in hun geheel. 
 
Artikel 2 
In plaats van de afgaande buurtmeester H. Prins 
voor Ede, is met eenparigheid van stemmen verkoo- 
zen Robbert Willemsen, en in plaats van de af- 
gaande buurmeester Egbert Gijsbertsen voor Veld- 
huizen, mede met eenparigheid van stemmen, 
de persoon van Jan Melissen. 
 
Artikel 3 
Tot gecommitteerden tot het afhoren der reke- 
ning van de afgaande buurtmeester H. Prins 
zijn benoemd de persoonen van Derk Folmer 
en W.J. van Peursem, om met en benevens de tijde- 
lijke buurtmeesteren binnen drie maanden, te re- 
kenen na dato dezes, gemelde rekening in het 
openbaar af te horen. Zullende de dag door 
den buurtmeester vooernoemt worden bekend ge- 
maakt bij publicatie. In vervolg van tijd 
zal elk jaar drie maanden na het afgaan 
van den buurtmeester zulks geschieden. 
 
Artikel 4 
W.J. van Peursem en D. Folmer voorleden jaar door 
 de 
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de geerfdens gecommitteerd om met de buurt- 
meesters voor Gerrit van Galen Egbertzoon een hoekje 
land van de buurt gelegen bij Luttekenseng om 
daarvan een kleverhofje te maken, uit te zien, 
hebben aan de vergadering gerapporteerd, dat zij 
voor hem gemelde stukje land hadden uitgezien 
en overeengekomen waren, dat hij daar voor aan 
erfpacht jaarlijks zal betalen aan de buurt de 
somma van 8 stuivers. Zullende aan hem hier 
van extract worden uitgereikt, alsmede zal 
extract gegeven worden aan Gerrit Gerritsen en 
Sander Gerrritsen van de stukjes grond welke 
zij ook van de buurt in erfpacht hebben. 
 
5 
Door den buurtmeester D. Brouwer voorgedragen 
zijnde de slechte toestand van brandspuit en 
brandtonnen, is met eenparigheid besloten 
om aan de maire226 te verzoeken om een collecte 
te mogen doen, ten einde dit zo noodzake- 
lijke te herstellen. 
 
6 
Alzo er klagten waren ingekomen, dat de togt- 
sloot bij de Wetering wierdt afgedamd, is na deli- 
beratie geresolveerd, dat de buurtmeesteren 
bij het voeren der waterschouw daarop naauw- 
keurig zoude acht geven, opdat de over- 
treders volgens de wetten worden gestraft. 
 
7 
De scheuters worden provisioneel op den ouden 
 voet 

                                                 
226 Waarschijnlijk van het Franse maire, dat “burgemeester” betekent. 
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voet gecontinueerd. 
 
Aldus deze buurtspraak ge- 
houden op dato als voren. 
J. van Zanten qualitate qua 
 
Ter ordonnantie van dezelve 
H. Kool, 
scriba 
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Presentibus: Anno 1813 den 25 julij 
De heer H. Brill, qualitate qua, namens is er in de kerk van Ede, na 
jongvrouwe M.C. van Wasse- van ouds twee aflezinge, de 
naer als enige nagelatene ordinaire buurtspraak ge- 
erfgenaame en dochter van houden en geresolveerd als 
de hoogwelgeboren J.U.W. van Wasse- volgt: 
naer 
D. Brouwer Artikel 1 
en buurtmeesters van Ede Alle voorgaande resolutien, 
R. Willemsen in zo verre die niet veran- 
Aart Otten buurtmeesters van derd zijn, blijven hun volle 
en kragt en waarde. 
Jan Melissen Veldhuizen  
W.J. van Peursem 2 
L. Melling Door den heer H. Brill, qualitate qua, na- 
L. van Veldhuizen mens jongvrouwe M. C. van Was- 
H. de Geest senaar als enige nagelatene 
Sander Gerritsen erfgename en dochter van 
Sander Gerritsen den hoogwelgeboren heere J.U.W. grave 
Tobias Berendsen van Wassenaer, ter dezer ver- 
Jacob Gerrits gadering voorgedragen zijnde, 
Egbert Gijsbertsen dat vermits het overlijden van 
Hendrik Jochemsen den gemelde heere Jacob Unico 
Gerrit van Gale Egbertzoon Wilhem grave van Wassenaer 
Benjamin Roelofsen tot Wassenaer als gequalifi- 
G.J. Hogeweg ceerde buurtrichter, deze 
Wouter Derksen post is komen te vaceeren en 
Reinier Pothoven door deze vergadering eene nieu- 
 we buurtrichter in deszelfs 
 plaats mogte worden benoemd 
 en aangesteld, waartoe 
 met 
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met eenparigheid van stemmen is benoemd en 
aangesteld jongvrouwe M. C. van Wassenaer, 
enige nagelatene erfgename en dochter van 
wijlen den hoogwelgeboren heere Jacob Unico Wilhelm 
grave van Wassenaer tot Wassenaer et cetera. 
 
3 
Voorgedragen zijnde om in plaats van D. Brou- 
wer als buurtmeester, door de dienst van één jaar 
gedefungeerd hebbende, een ander te benoemen, 
is met eenparigheid van stemmen door de 
vergadering besloten om hem nog één jaar 
te continueeren. 
 
4 
In plaats van den afgaande buurtmeester Aart 
Otten, is opnieuw met eenparigheid van 
stemmen verkozen Hendrik Jochemsen. 
 
5 
Door W.J. van Peursem, gecommitteerd met D. 
Folmer tot het afhoren der rekening van 
den afgaande buurtmeester H. Prins, heeft 
denzelve aan de vergadering gerapporteerd 
dat die rekening op den 2 april 1813, na costume 
locaal227, is afgehoord en gesloten met eene 
meerdere uitgave van f 3-19-:, welken den 
buurmeester verzocht wordt in zijne eerst te doe- 
ne rekening in uitgave te brengen. 
 
6 
Door den buurtmeester D. Brouwer voorgedragen 
zijnde om de plaggenvelden en turfveenen en 
wat verder tot de buurt behoort, voortaan 
 uit 

                                                 
227 Vernederlandsing van het Franse coûtume locale: “plaatselijk gebruik”. 
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uit de hand aan de meestgevende in plaats 
van publiek, tot voorkoming der daarop te 
loopene hoge kosten, ten voordeele der buurt 
te verpachten. 
 
7 
Voorgedragen zijnde door den buurtmeester 
Brouwer, dat Cornelis Klaasen onwillig 
was om in der minne te voldoen aan zijne 
verschuldigde uitgang ter somma van f 15-12- :, 
zo is door deze vergadering, alvorens denzelven 
in regten aan te spreken, goedgevonden om 
in commissie te benoemen, zoals daartoe be- 
noemd worden bij desen de buurtmeesteren 
D. Brouwer en R. Willemsen, benevens den 
scriba Kool. Teneinde met Cornelis Klaas- 
sen in der minne die pretentie ten voordele 
der buurt te lequideeren en in cas van on- 
willigheid op de eerstvolgende vergadering 
te dienen van raport. 
 
8 
Omtrend de voordragt door den buurtmeester D. Brou- 
wer betrekkelijk het Jodenkerkhof, in erfpacht 
bij Wolf Cohen, als schuldig zijnde aan te- 
rugstaande erfpacht de somma van f 9- :- :, 
is tot incasseering daarvan gecommitteerd 
den scriba der buurt H. Kool.en in cas 
van onwilligheid aan zijne weduwe aan 
te schrijven, dat er door de buurt geresolveerd 
is om die plaats ten voordeele der buurt te 
doen beplanten. 
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Artikel 9 
Omtrend het zetten van dammen in de togt- 
sloot bij de Wetering, is geresolveerd en besloten 
de scheuters te gelasten om de daarin gezette 
dammen te removeren en daarop nauwkeu- 
rig te vigileren. 
 
Aldus deze buurtspraak 
gehouden op dato als voren. 
H. Brill 
 
Ter ordonnantie van dezelve 
H. Kool scriba 
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Present Anno 1814 den 17 october 
D. Brouwer buurtmeesteren is er in de kerk van Ede, na van 
en ouds twee aflezingen, de ordinai- 
R. Willemsen van Ede re buurtspraak gehouden en 
Jan Melissen geresolveert als volgt: 
buurtmeester van Veldhuizen. 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resolutien, in zoverre die niet 
verandert zijn, blijven in hun volle kragt en waarde. 
 
2 
In plaats van D. Brouwer, buurtmeester voor Ede en voor 
Veldhuizen in plaats van Jan Melissen, zijn op 
nieuws benoemd Willem Jan van Peursem 
voor Ede en voor Veldhuizen Cornelis Melissen. 
 
3 
De buurtmeester D. Brouwer en R. Willemsen 
benevens de scriba gecommitteerd zijnde om met 
Cornelis Klaassen te handelen en te lequideeren 
omtrend een restant erfpagt groot f 15-12- :, 
welke de laatste aan de buurten schuldig is, 
hebben aan de vergadering gerapporteerd, dat tot 
antwoord bekomen hadden, dat voormaals van 
zijne eigendommelijke grond door de buurtmeesters 
was gegraven tot mijnwerken en hij alzo meende 
op de buurt ook pretentie te hebben. Is door 
de vergadering algemeen goed gevonden, dat de 
buurtmeesteren dat tot voordeel van de buurt 
met hem zoude vereffenen. 
 
4 
De scriba Kool aan de vergadering gecommuniceerd 
hebbende, dat aan de weduwe Wolf Cohen had geschreven 
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omtrend de resteerende erfpacht van het Jodekerkhof 
en tot antwoord had bekomen, dat zij niet onwil- 
lig maar onmagtig was om te betalen. En derhalve 
verzocht, dat dit door de geerfdens in aanmerking 
mogt worden genomen, dat zij of van haar ge- 
zin het gemelde kerkhof wel wilde houden op 
de vorige voet namelijk voor één gulden ’s jaars. 
Is de scriba Kool opnieuws verzocht om dit 
met haar ten voordeele van de buurt af te maken, 
echter niet minder als 6 guldens. 
 
5 
Jan Willemsen aan de vergadering voorgedragen 
hebbende om van de buurt zoo veel grond te nemen, 
dat hij in de mogelijkheid was om zijn land 
regt te kunnen krijgen. Is goed gevonden, dat de 
buurmeesteren van Veldhuizen benevens Wou- 
ter Derksen dit zoude nazien en geen nadeel 
voor de buurt bevindende, dit hem toe te staan 
en dan te bepalen hoe ver zich dit zal uitstrekken. 
 
6 
Door Maas Gijsbertsen voorgedragen zijnde om 
een hoekje grond agter zijn hof af te mogen graven 
tot een kleverhoekje met presentatie om daarvoor 
iets aan de buurt te geven. Hebben de geerfdens be- 
grepen de buurtmeesteren van Veldhuizen en Wouter 
Derksen te benoemen om dit na te zien en geen na- 
deel voor de buurt bevindende dit aan hem toe te 
staan. En verders met de gezamentlijke buurt- 
meesteren te handelen wat hij jaarlijksch zal 
geven. 
 
7 
G.J. Hogeweg voorgedragen hebbende de noodzake- 
lijkheid, dat er een heul wierdt gelegd agter de 
kleverhof van de weduwe R. Jansen, teneinde 
 het 
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het water behoorlijk te kunnen aflossen. Is dit 
gezamentlijk goedgekeurd. 
 
Artikel 8 
Alzo er klagten zijn ingekomen, dat die van 
Manen zich niet ontzien om met hunne scha- 
pen in het veld, behorende aan de buurt Veld- 
huizen, te hoeden enzovoort en daardoor nadeel 
aan de geerfdens wordt toegebragt. Is geresol- 
veerd, dat de scheuters daarop ten strengsten 
zullen passen op hunne verantwoordelijkheid 
teneinde de overtreders ingevolge buurtregten 
te straffen. Waarvan aanstaande zondag 
behoorlijke publicatie zal geschieden 
tot informatie en naricht. 
 
Aldus deze buurtspraak ge- 
houden op dato als voren 
ter onzer presentie 
D. Brouwer 
 buurtmeesteren 
R. Willemsen 
 
Terordonnantie van dezelven 
H. Kool, 
scriba 
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Present Anno 1815 den 31 julij 
R. Willemsen buurtmeester is er in de kerk van Ede, van van 
 van Ede ouds twee aflezinge, de ordinai- 
Hendrik Jochemsen buurtmeester re buurtspraak gehouden en 
 van Veldhuizen geresolveerd als volgt: 
 
Artikel 1 
Alle voorgaade resolutien, in zo verre die niet 
verandert zijn, blijven in hun volle kracht en waarde. 
 
2 
In plaats van W.J. van Peursem, door deszelfs ver- 
trek naar Velp de buurtmeesterplaats vaceerende, 
is in deszelfs plaats met eenparigheid van 
stemmen verkoren Jacob Eijlander. 
 
3 
D. Brouwer en R. Willemsen op de laatste buurt- 
spraak gecommitteerd zijnde om met Cornelis 
Klaassen te handelen omtrend de restant 
erfpacht groot f 15-12- :. En dit niet hebbende 
kunnen uit de weg maken, zijn de tegenwoor- 
dige buurtmeesters verzocht, om nogmaals 
bij hem te gaan en hem aan te zeggen, om binnen 
acht dagen zijne rekening in te leveren en dat 
bij mankement daar van gerigtelijk daartoe 
te zullen gesommeerd worden. 
 
4 
De scriba Kool heeft aan de vergadering gecommu- 
niceerd dat hij met de weduwe Cohen de pre- 
tentie omtrend het Jodekerkhof en welke 
bij accoord uiterlijk gesteld op zes gulden, 
had vereffend. En dat het zo genaamde 
Joodsche kerkhof voortaan door de gebroeders 
Cohen, woonachtig te Veenendaal, is geaccor- 
 deerd 
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deerd, mits daar voor jaarlijksch betalende 
ééne gulden en het welk aanvang zal nee- 
men met januarij 1816. En is de scriba 
verzocht de gemelde gebroeders Cohen daar 
van kennis te geven. 
 
5 
Het aan Maas Gijsbertsen toegestane stuk- 
je grond is niet bevonden tot nadeel der 
buurt te zijn. En is goedgevonden dat hij 
daar jaarlijksch voor zal betalen 8 stuivers. 
 
6 
Door Jacob Eijlander voorgedrage zijnde om een 
hoekje grond ten einde de Krommehond af te 
graven ten zijne gebruik, met presentatie 
om daar voor iets aan de buurt te geven. 
Hebben de geerfdens begrepen, de buurtmeesteren 
van Veldhuizen benevens Wouter Derksen 
en Hendrik Hendriksen van de Slunt te be- 
noemen, om dit na te zien en geen nadeel 
voor de buurt bevindende, dit aan hem toe 
te staan. En verders met de gesamentlijke 
buurtmeesteren te handelen, wat hij jaar- 
lijksch zal geven. 
 
7 
De buurtmeesteren van Ede aan Gerrit Brandsen 
voorlopig een hoekje grond buiten het dorp in 
gebruik gegeven hebbende, is dit door de 
geerfdens goedgekeurd. En daar hij gaarne 
nog een stukje wilde afgraven, is dit hem 
ook toegestaan, mits voor dit een en an- 
der betalende jaarlijksch 6 stuivers. 
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Artikel 8 
Gerrit Gerritsen heeft aan de vergadering 
voorgedragen, of het niet billijk was, dat hij 
gelijk anderen die van de buurten in erfpacht 
hebben, om dit niet alleen gedurende zijn 
leven of dat zijner vrouw, zo die na hem kwam 
te overlijden, maar dit ook voor zijne erven 
te mogen houden, zo hij en zijne erven bij 
aanhoudenheid bleven betalen. Is begrepen 
dit aan hem toe te staan. 
 
Aldus deze buurtspraak gehou- 
den op dato als voren 
R. Willemsen 
J. Eijlander buurmeesteren. 
 
Ter ordonnantie van dezelven 
H. Kool 
scriba 
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Present 
de hoogwelgeboren heer 
Van Heeckeren tot Kell, qualitate qua Anno 1816 den 8 october 
Robbert Willemsen buurt- is in de kerk van Ede, na 
en meesters van ouds twee aflezingen 
Jacob Eijlander van Ede de ordinaire buurtspraak 
Hendrik Jochemse buurt gehouden, en geresolveerd als 
en meesteren volgt: 
Cornelis Melissen van Veldhuizen. 
 
Artikel 1 
Is de gelezen de volmagt of generale procura- 
tie van de hoogwelgeboren jonkvrouwe M.C. van Was- 
senaar op den hoogwelgeboren heer baron van 
Heeckeren tot Kell, gepasseerd in ’s Hage voor 
de notaris A. van Agten, de dato 22 mei 1816. 
 
Artikel 2 
Alle voorgaande resolutien, in zo verre die 
niet veranderd zijn, blijven in hun volle kragt 
en waarde. 
 
3 
In plaats van de nu afgaande buurtmeesteren 
R. Willemsen voor Ede en Hendrik Jochemse voor 
Veldhuizen, zijn met eenparigheid van stem- 
men verkoren de persoonen van Derk Hen- 
driksen en Wouter Derksen. 
 
4 
Tot gecommitteerdens tot het afhoren der re- 
kening van de afgaande buurtmeester R. Wil- 
lemsen, zijn benoemd de personen van 
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Gerrit van Zoelen en Cornelis Klaassen om met en 
benevens de tijdelijke buurtmeesteren binnen drie 
maanden, te rekenen na dato dezes, gemelde 
rekening in het openbaar af te horen. Zullende 
de juiste dag door den buurtmeester voornoemt 
bij publicatie worde bekend gemaakt. 
In vervolg van tijd zal elk jaar drie maanden 
na het afgaan van den buurtmeester zulks ge- 
schieden. 
 
Artikel 5 
De buurtmeesteren worden bij deze gelast om 
te onderzoeken, of de buurten van Ede en Veldhuizen 
de heul, gelegen ten einde van het land van de 
weduwe Hoolboom aan de boschhoven, altijd 
gemaakt hebben. En zulks bevindende het 
dan naar behoren te laten maken. 
 
6 
De buurtmeesteren worden geauthoriseerd om te 
onderzoeken, of het stukje grond door Hendrik 
de Geest van de buurt gevraagd tot een klever- 
hoekje, niet tot nadeel der buurt of iemand 
is. Alsmede of, door het gevraagde stukje 
grond door Berend Gijsbertsen, ook enige schade 
wordt veroorzaakt. En bevindende dat door 
het een of ander geen nadeel aan de buurt of 
iemand geschiedt, met gemelde Hendrik 
de Geest en Berend Gijsbertsen te handelen 
en het belang der buurt in het oog te houden. 
 
7 
Het voorgedragene door de scriba namens de 
gebroeders Cohen omtrend het zogenaamde 
Joodsche kerkhof, is van de hand gewezen 
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en den scriba gewezen naar het geresolveerde 
bij artikel 4 der gehoudene buurtspraak de dato 31 
julij 1815. 
 
Artikel 8 
R. Willemsen aan de vergadering voorgedragen 
hebbende, dat waarschijnlijk aan de buurte 
zou opgezegd worden twee capitalen te samen 
groot 200 gulden. Zijnde 100 gulden ten behoeve 
van de heer   228  van Meurs te Harderwijk 
en de andere 100 gulden ten behoeve van Hendrik 
Aartsen in de buurtschap Doesburg. Is door 
de geerfdens begrepen, indien de gemelde opzegging 
geschiedde, de buurtmeesteren te authorisee- 
ren om ene morgentalsgewijze omslag te 
doen over de geintresseerde geerfdens en daar 
toe bij de heer gouverneur dezer provincie be- 
hoorlijke authorisatie te vragen. 
 
Aldus deze buurtspraak gehou- 
den op dato alsvoren 
Heeckeren tot Kell 
 
Ter ordonnantie van dezelven 
H. Kool 

                                                 
228 Initialen niet ingevuld. 
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Presenti: Anno 1817 den 23 augustus 
de hoogwelgeboren heer is in de kerk van Ede, na van ouds 
Van Heeckeren tot Kell qualitate qua twee aflezingen, de ordinaire 
Jacob Eijlander buurtmeesters buurtsprake gehouden en gere- 
Derk Hendrikse van Ede solveerd, als volgt: 
Cornelis Melissen buurtmeesters 
en van 
Wouter Derksen Veldhuizen 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resolutien, in 
zo verre die niet veranderd zijn, 
blijven in hun volle kragt en waarde. 
 
2 
Is door de geerfdens gezamentlijk begrepen, om op 
voorstel van de burgemeester der gemeente van Ede, de 
brandspuit van Ede en Veldhuizen aan de gehele 
gemeente af te staan. Echter na onpartijdige 
taxatie en authorisatie van de heer gouverneur 
dezer provincie. 
 
3 
De afgaande buurtmeesteren Jacob Eijlander en 
Cornelis Melissen, worden nog voor twee jaren gecon- 
tinueerd. 
 
4 
Op voorstel van de heer buurtrichter zullen 
voortaan alle verpachtingen wanneer de jaren 
verschenen zijn, publiek behoren te geschieden. 
 
5 
Is algemeen begrepen om de scheuters van Ede en 
Veldhuizen te doen beeedigen, ten einde behoor- 
lijk te kunnen schutten. 
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6 
In plaats van Sander Gerritsen, gewezene scheu- 
ter van Veldhuizen, is opnieuw verkozen Jan 
Woutersen op het tractement en emolumenten 
als van ouds. 
 
7 
Omtrend het verschil, dat de buurt had met de 
heer W.G. van Rijn over een uitweg, is door de heer 
buurtrichter zodanig geschikt, dat gemelde heer 
Van Rijn zijne uitweg voortaan zal hebben 
langs het land van de diaconie van Ede. Waar- 
in door de geerfdens genoegen is genomen. 
 
8 
Door Klaas van der Zande voorgedragen zijnde, dat 
Jan Joosten, bouwman op Groot Ginkel, met zijne 
schapen nadeel toebrengt op het land van de 
bewoners van Kreel als anders. Zo hebben de geerf- 
dens begrepen om de gezamentlijke tijdelijke 
buurtmeesteren, met Derk Brouwer en Baruw 
Hendriksen als gecommitteerden, te authoriseren 
om dit te onderzoeken en daar van verslag te doen. 
 
9 
De buurtmeesteren worden geauthoriseerd om aan 
Teunis Jansen en Joost Radstaat elk een 
stukje grond aan te wijzen 229, dat niet bevon- 
den wordt tot nadeel der buurt of iemand an- 
ders te zijn. En met hun omtrend de bepaling 
wat zij jaarlijksch daarvoor betalen zullen, 
zodanig te handelen als zij tot voordeel der 
buurte zullen noodig oordeelen. 

                                                 
229 Op deze plaats moet een in de marge staande fragment ingevoegd worden: “tot een 
klaverhof”. 
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Door Willem van Manen voorgedragen zijnde, om 
het stukje land, dat Sander Gerritse van de buurt 
in erfpacht had (zie buurtspraak 1808) op zijne naam 
te mogen hebben. Is zulks geaccordeerd, mits 
prompt op de betaling der erfpacht ad ééne gulden 
jaarlijksch te passen. 

 
Aldus deze buurtspraak gehou- 
den op dato als vooren 
Van Heeckeren tot Kell 
 
Ter ordonnantie van dezelve 
H. Kool, 
scriba 
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Present Anno 1818 den 17 augustus 
de hoogwelgeboren heer is in de kerk van Ede, na van 
baron van Heeckeren tot Kell qualitate qua ouds twee aflezingen, de ordi- 
Jacob Eijlander buurtmeesteren naire buurtspraak gehouden 
Derk Hendriksen van Ede en geresolveerd als volgt: 
Cornelis Melisse  buurtmeesteren 
Wouter Derksen  van Veldhuizen 
 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resolutien, in zo verre die niet 
verandert zijn, blijve in hun volle kragt en waarde. 
 
2 
Is met eenparigheid van stemmen goedgevonden om 
de gehele Vossenakker bij publieke veiling te ver- 
kopen, ten einde de schulden van de buurt te 
kunnen voldoen. En voorts om zodanig plan 
te beramen om in staat te zijn van in het 
vervolg de schulden van de buurt te kunnen 
bestrijden. En zijn met de buurtmeesteren 
van Ede en Veldhuizen gecommitteerd de hee- 
ren D. Brouwer en R. Burggraaff om dit 
te bewerkstelligen en bij ene extra buurt- 
spraak daarvan verslag te doen, om dus 
doende deze zaak spoedig af te doen. 
 
3 
Betrekkelijk de brandspuit, is begrepen om 
die na onpartijdige tauxatie aan het 
ambt over te doen. 
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4 
De tijdelijke buurtmeesteren hebben aan de verga- 
dering gerapporteerd, dat de verzochte hoeken 
grond van de buurt door Hendrik de Geest, 
Berend Gijsbertsen, Teunis Jansen en Joost Aal- 
bertsen niet bevonden zijn tot nadeel van de 
buurt of iemand anders en dat zij dus 
aan elk hunner het verzochte hebben aange- 
wezen. Waarvoor zij, te rekenen van mei 1818, jaar- 
lijksch moeten betalen namelijk Hendrik 
de Geest 6 stuivers, Berend Gijsbertsen 10 stuivers, 
Teunis Jansen 1 gulden en Joost Aalbertsen 
8 stuivers. Zijnde dit door de vergadering 
goedgekeurd. 
 
5 
Door de hoogwelgeboren heer baron van Heeckeren tot 
Kell namens de jonkvrouwe 230 voorgedragen zijnde 
om een gedeelte gronds van de buurt te mogen 
hebben, geleegen achter den eng van Jan Melissen 
in de buurtschap Veldhuizen en daar voor jaar- 
lijksch aan erfpacht te betalen 36 stuivers. 
Is zulks door de geerfdens goedgekeurd. 
 
6 
Aart Gijsbertsen aan de vergadering voorgedra- 
gen hebbende om een hoekje grond van de buurt 
te mogen hebben. Is goedgevonden, dat de ge- 
zamentlijke buurtmeesteren dit zoude op- 
nemen en het voordeel van de buurt in het 
oog te houden alsmede omtrend het 
 ver- 

                                                 
230
 Op deze plaats moet een in de marge staand fragment ingevoegd worden: “van 
Wassenaar”. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 248

verzoek van mejufvrouw Moens om een stukje grond op 
de Paaschberg, benevens dat van Jacob Eijlan- 
der om een stukje grond op de Paasberg gelegen, 
om voor een gedeelte een schaapshok daar op te 
zetten. En eindelijk het verzoek van Gerrit van 
Galen Hzoon om een hoekje grond tot een klaverhof 
gelegen op het Maander Oortveld bij de kolk. 
En daar van bij eene volgende ordinaire buurt- 
spraak raport te doen. 
 
Aldus deze buurtspraak gehou- 
den op dato als voren 
Van Heeckeren tot Kell qualitate qua 
 
Ter ordonnantie van denzelve 
H. Kool 
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Present 
de hoogwelgeboren Anno 1820 den 1e augustus 
heer baron van Heeckeren tot Kell qualitate qua is in de kerk van Ede van van 
Jacob Eijlander buurtmeesteren ouds twee aflezingen de ordinaire 
Derk Hendriksen van Ede buurtspraak gehouden en geresol- 
 veerd als volgt: 
 
Artikel 1 
Alle voorgaande resolutien, in zo verre die niet 
verandert zijn, blijven in hun volle kragt en waarde. 
 
2 
De buurtmeesteren van Ede en Veldhuizen worden 
voor twee jaren gecontinueerd, uitgezonderd 
Wouter Derksen die zijn onslag verzocht heeft. 
Zijnde in deszelfs plaats benoemd Hendrik 
Vonk. 
 
3 
Aan de scriba is door de geerfdens opgedragen 
om de admistratie231 van ontvangst en uitgaaf 
der penningen van de buurt, tegens het genot 
van 5 percent. Zijnde denzelven gehouden om 
jaarlijksch op de buurtspraak rekening te doen. 
 
4 
Tot gecommitterdens ter afhoring der rekening 
van den buurtmeester Jacob Eilander, zijn benoemd 
de heren D. Brouwer en H. Mulder. 
 
5 
De heren R. Burggraaff en D. Brouwer gecommit- 
teerd zijnde om te onderzoeken in hoe verre 
de klagte van de bouwman op Kreel omtrend 
het nadeel, dat hem door Jan Joosten, bewoner 

                                                 
231 Bedoeld is waarschijnlijk: “administratie”. 
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op Groot Ginkel, gegrond waren, hebben aan de 
vergadering gerapporteerd dat de questie was 
over een stuk grond welke hij vermeende 
gemeen veld te zijn. Waarom de geerfdens 
hebben begrepen vooralnog zich daarmede 
niet in te laten. 
 
6 
De aanvrage (zie artikel 6 der buurtspraak 1818) 
door onderscheidene gedaan, is goedgekeurd, mits 
op de prompte betaling der erfpacht te passen. 
Moetende Aart Gijsbertsen jaarlijksch betalen, 
te rekenen van marth 1818, 8 stuivers, 
Gerrit van Galen Hzoon 8 stuivers 232en aan Robbert 
Willemsen, mits 18 stuivers te betalen. 
Zijnde tevens goedgekeurd het gevraagde door 
Jacob Eijlander (zie buurtspraak 1815 artikel 6) en daar 
voor te betalen jaarlijksch 1 gulden, te rekenen 
van…… 233. 
 
7 
Degene die enige stukjes grond van de 
buurten in erfpacht begeeren, kunnen zich 
ten dien einde vervoegen aan de tijdelijke 
buurtmeesteren. Welke, met in het oog hou- 
ding van het voordeel der buurt, schikking met 
de aanvrageren kunnen maken en daarvan 
bij de eerste buurtspraak rapport te doen. 
 
Aldus deze buurtspraak ge- 
houden op dato als voren 
Van Heeckeren tot Kell qualitate qua 
 
Ter ordonnantie van denselven 
H. Kool, scriba 

                                                 
232 De rest van deze zin (“en….betalen”) is in ander handschrift geschreven, waarschijnlijk 
dat van de nieuwe scriba H. Mulder (zie hierna). 

233 Datum blijkbaar niet ingevuld. 
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Presenten: Anno 1821 den 6 junij is er in de 
de heer D. Brouwer namens kerke van Ede, na van ouds twee 
de hoogwelgeboren heer, baron aflezingen, de ordinaire buurt- 
van Heeckeren tot Kell qualitate qua, spraak gehouden en geresolveert 
Jacob Eilander als volgt: 
Derk Hendriksen buurtmesteren 
Cornelis Melisen buurtmeesteren Artikel 1 
Hendrik Vonk van Veldhuizen Alle voorgaande resolutien 
  in zooverre die hier niet zijn 
de heer en meester E.D. van Meurs verandert, blijven in haar volle 
H. Mulder kracht en waarden. 
J.C. Mulder 
Jacob van Riesen 
Jan van de Craats 
Gerret van de Craats 
Jacob Gerritsen 
C. Klaassen 
H. de Geest 
B. Roelofsen 
Jan Woutersen. 
 
Artikel 2 
Door den heer D. Brouwer voorgedragen 
zijnde het overlijden van H. Kool, gewezene 
secretaris van de buurt van Ede en Velthui- 
zen, en het nodig zijnde, dat er weder een 
ander persoon in desselfs plaatse worde 
aangesteldt. En hierover gedelibereert zijnde, 
is met eenparigheid van stemmen provisioneel we- 
der in plaatse van de overledene aangesteld geworden 
de persoon van H. Mulder, op het tractement en 
emolumenten daartoe staande. 
 
Artikel 3 
Op propositie van den heer en meester E.D. van Meurs, 
schout des ambts Ede, aan de geërfdens van Ede 
en Velthuizen voorgedragen zijnde, om de brand- 
spuit, met de geheele aan kleeve van dien, aan 
het ambt, zonder eenige ontgeltenisse, over te 
geven. Ten einde om de brandspuit in order te 
laten brengen en in behoorlijke order gebracht 
zijnde, als dan dezelve tot algemeen nut te 
gebruiken. Hier over gedelibereert zijnde, is 
met eenparigheid van stemmen door alle 
de geërfdens geresolveert om gemelde spuit, 
met de geheele aankleeve van dien, aan het 
ambt over te geven. 
 zullende 
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Zullende door de heer schout op de eerste ver- 
gaderinge der geërfdens worden opgegeven, of het 
ambt de heulen, in Ede leggende, ook voor haar 
rekening zal overnemen. 
 
Artikel 4 
Den heer en meester E.D. van Meurs, te kennen gege- 
ven hebbende, dat hij gaarne in eigendom zoude 
bezitten een stuk heideveld, geleegen bezijden 
de Klinkenberg achter het dennenbosch van 
de buurt, ter groote van circa een en een 
half bunder. 
Dat zijn weledele zich ten dien einde, naar aan- 
leiding van het geresolveerde op de laatsvorige 
buurtspraak, heeft geaddresseerd aan de tijdelijke 
buurtmeesteren, die het zelve veld hebben 
waardig geschat eene zomma van twintig guldens. 
Waar op gedelibereerd zijnde, is het zelve veld 
met eenparigheid van stemmen aan mr. E.D. 
van Meurs in volkomen eigendom gecedeerd 
en overgegeven. 
En heeft wijders gemelde heer en meester E.D. van 
Meurs te kennen gegeven, dat hij voornemens 
was, boven de gemelde twintig guldens, aan 
de buurt van Ede een geschenk te doen van 
eenentwintig guldens, ten einde dezelve in 
staat te stellen om te betalen eene gelijke 
somma, welke de buurt schuldig is, wegens 
eene restant obligatie aan Hendrik Aartsen 
in Doesburg. 
En is dit geschenk voor de buurt door de ge- 
ërfdens aangenomen. Worden de buurtmee- 
steren verzocht deeze gelden in ontvangs 
te nemen. 
 
Aldus deese buurtspraak 
 ge- 
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gehouden op dato als boven. 
 
D. Brouwer qualitate qua 
 
Ter ordonnantie van dezelve 
H. Mulder, scriba 
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Anno 1823 den 25 september is er 
in de kerk van Ede, na van 
ouds twee aflezingen, de ordi- 
naire buurtspraak gehou- 
den en geresolveert als 
volgt: 
 
Presenten: Artikel 1 
de heer D. Brouwer namens Alle voorgaande resolu- 
den hoogwelgeboren heer tien, in zooverre die hier 
baron van Heeckeren tot Kell qualitate qua niet zijn verandert, houden 
Jacob Eilander buurtmeeste- haar volle kracht en waarde. 
Derk Hendriksen teren van Ede 
Cornelis Melisen buurtmeeste- 
Hendrik Vonk en van Veld- 
 huizen 
 
2 
De buurtmeesteren van Ede 
en Veldhuizen worden voor twee jaren ge- 
continueerdt. 
 
3 
Door den heer D. Brouwer, namens den 
hoogwelgeboren heer, baron van Heeckeren 
tot Kell, voorgedragen zijnde voor jonkvrou- 
we de gravinne van Wassenaar, om een ge- 
deelte gronds van de buurt te mogen hebben, 
geleegen achter den eng van Jan Melissen, 
in de buurtschap Veldhuizen, en daar van 
aan jaarlijksche erfpacht aan de buurt te 
betalen de zomma van eene gulden zes- 
tien stuivers. Is met eenparigheid goedge- 
keurd, onder deeze bepalinge, dat in het te 
setten duivenhok op gemelde grond niet 
meerder dan 5 of 6 paaren duiven zullen 
mogen gehouden worden. 
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Door H. Prins en B. Stronk verzocht zijnde 
om een stukje heideveld op het Oordveld 
bij de Kolk geleegen, om tot een klaverhoff 
te laten aanleggen, in erfpacht te mogen 
hebben. Is aan dezelve geaccordeerd, mits 
geene de minste belemmeringen worden 
toegebracht aan de wegen, welke loopen 
om op de landen te komen. Zullende door 
de buurtmeesteren worden nagezien, afge- 
baakt, en de jaarlijksche erfpagt geregeld 
worden.  
Het zelve is geaccordeerd aan Hendrik Vonk 
om twee stukjens heijdeveld van de buurt. 
Zullende meede door de buurtmeesteren 
worden nagezien, afgebaakt en de jaarlijk- 
sche erfpagt bepaald. 
Het selve is geaccordeerd aan Arnoldus 
Cornelis Mulder om een stuk heijdeveld 
op de Slunt, langs zijn land geleegen. 
 
Aldus deeze buurtspraak 
gehouden op dato als boven 
D. Brouwer qualitate qua 
 
Ter ordonnantie van dezelve 
H. Mulder, scriba 
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 Anno 1824 den 15 januarij is er 
 in de kerk van Ede, na van ouds 
 twee aflezingen, ordinaire buurt- 
 spraak gehouden en geresolveert 
Presenten: als volgt: 
de heer D. Brouwer, namens 
den hoogwelgeboren heer Artikel 1 
baron van Heeckeren tot Kell qualita qua Alle voorgaande resolutien, in zoo 
Jacob Eilander buurtmeesteren verre die hier niet zijn verandert, Derk 
Derk Hendriks van Ede houden haar volle kragt en 
Cornelis Melisen buurtmeeste- waarde. 
Hendrik Vonk ren van Veld- 
 huizen 
 
Artikel 2 
Door de heer D. Brouwer aan 
de present zijnde geërfdens, namens juffrouw 
Moens, voorgedragen zijnde om een stuk heide- 
veld, geleegen op de Koekelsche Meent, in erfpacht 
te mogen hebben, ten einde om daarvan een weide 
te maken. Is naar deliberatie door de grootste 
meerderheid van de present zijnde geërfdens in dit 
verzoek gediffilcuteerd234, uit hoofde dat het zelve 
voor de ingezetenen onmisbaar was, zoo tot plaggen 
als tot zoden om te branden, en tot het halen 
van zand om de wegen te maken. 
 
Artikel 3 
Aan Rik Melisen is geaccordeert om voortaan 
van het stukje gronds daar gedeeltelijk zijn schuur 
op staat, en het geen namtlijks drie roeden gronds 
van de buurt is geweest daar de schuur op getimmert 
is, in plaats van 24 stuiver jaarlijks te betalen 
het geene wijlen Cornelis Claassen daar van ge- 
geven heeft, te betalen vier stuivers ’s jaars. Het 
lopende jaar is en blijft te betalen 24 stuivers 
gedurende dit jaar. 

                                                 
234 Waarschijnlijk is dit een verschrijving voor: gedifficulteerd (zie woordenlijst II). 
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Artikel 4 
Aan Maas Rosenboom is geaccordeerd een 
hoekje gronds op het Bullekruijs, mits geen 
nadeel aan de uitwegen toebrengende, ’s jaars 
voor 3 stuivers. 
Het zelve is geacordeerd aan Jeronimius Esser 
van een stukje gronds bij de Molenpollen, ’s jaars 
van 6 stuivers, beide aanvang nemende den 
15 januarij 1824. 
 
Aldus deeze buurtspraak gehouden 
op dato als boven 
D. Brouwer qualitate qua  
Ter ordonnantie van dezelve 
H. Mulder, scriba 
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Presenten: Anno 1824 den 9 december is er 
de heer D. Brouwer namens in de kerk van Ede, na van ouds 
den hoogwelgeboren heer baron twee aflezingen, ordinaire buurt- 
van Heeckeren tot Kell qualitate qua spraak gehouden en geresolveert 
Jacob Eilander als volgt: 
Derk Hendriksen  buurtmesteren van Ede 
Cornelis Melisen buurtmeesteren Artikel 1 
Hendrik Vonk van Veldhuizen Alle voorgaande resolutien, 
 in zoo verre die hier niet zijn 
 veranderd, blijven in haar volle 
 kracht en waarde. 
 
Artikel 2 
Door den heer D.Brouwer aan de geërfdens voorge- 
dragen zijnde, dat verscheiden van de ingesetenen 
van Ede en Velthuisen aan hem hunlieden verlan- 
gen hadde te kennen gegeven om de jaarlijksche erf- 
pacht aan de buurt van Ede en Velthuisen verschult, 
gaarn wilde afkopen tegen den penning twintig. 
Ten einde om door die afkoop het erfpacht pligtige 
aan haar in vollen eigendom te cedeeren en 
over te geven. 
Zoo is na deliberatie van het voorgedragene door 
allen de present zijnde geërfdens met eenparig- 
heid van stemmen goedgevonden om aan allen, 
welke erfpacht aan de buurt van Ede en Velthuij- 
sen betalen, aan dezelven vrij staat om die uit- 
koop te konnen doen tegen den penning twintig. 
En dat die gelden uit den afkoop proflueerende, 
zullen worden gebruikt tot het in order brengen 
van de buurtsbrandspuit, en ook om de heulen 
en bruggen van de buurt Ede en Velthuisen in 
behoorlijken staat te laten maken. En is wijders 
den heer notaris Fischer verzocht om naar 
Amsterdam te schrijven, en al daar te informeeren 
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omtrent de kosten tot het in order brengen van de 
brandspuit, en wanneer de zelve in order gebragt is 
geworden, wordt den heer notaris Fischer al meede 
verzocht om met de buurtmeesteren van Ede en 
Velthuijsen de directie op zich te nemen, wanneer 
dezelve gebruikt wordt. 
Voorts is den administrerende buurtmeester Jacob 
Eilander gequalificeert om de gelden van de afkoop 
der erfpachten te ontvangen, en den secretaris van 
de buurt om het bewijs van afkoop, op zegel geschre- 
ven, aan de belanghebbende af te geven. 
 
Artikel 3 
Aan Hendrik de Geest is gepermitteert geworden 
om een pomp agter zijn huis in Ede op buurt grond 
te mogen zetten. Onder speciaal beding, dat nim- 
mer het water van die pomp eenig nadeel aan 
de weg worde toegebragt. 
 
Artikel 4 
Hendrik Reinders verzoekt om een stukje heijde- 
velt bij zijn huisje op het Oordtvelt in erfpagt te 
mogen hebben. Zoo zijn de buurtmeesteren en de daar 
bij geintresseerdens verzogt hetzelven in oogenschijn 
te gaan nemen, en aan niemand eenige hinder 
toebrengende het verzoek dan te accordeeren om 
het in erfpagt uit te geven. 
Elbert Vonk verzoek meede een stukje heide- 
grond op de Stompekamp op een jaarlijksche 
erfpagt van de buurt te mogen hebben. Zijnde 
buurtmeesteren verzocht om, zonder benadeeling 
van anderen, het zelven aan te wijsen en op een 
jaarlijksen erfpacht aan denzelven over te geven. 
 
Aldus deeze buurtspraak gehouden 
op dato als boven 
D. Brouwer qualitate qua 
 
Tot ordonnantie van dezelve 
H. Mulder, secretaris 
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Presenten: Anno 1827 den 4 october is er in 
de heer D. Brouwer namens de kerk van Ede, na van ouds twee 
den hoogwelgeboren heer baron van afleezingen, ordinaire buurtspraak 
Heeckeren tot Kell qualitate qua gehouden en geresolveert als 
Jacob Eilander buurmeesteren volgt: 
Derk Hendriks van Ede 
Hendrik Vonk buurmeester 
 van Veldhuizen Artikel 1 
A. van de Craats Alle voorgaande resolutien, voor 
G. van de Kraats zooverre die hier niet zijn ver- 
Wouter Jansen  anderd, blijven in haar volle 
van Veldhuizen geërfdens kracht en waarde. 
Gerrit Gerritsen 
B. Roelofsen 
 2 
 Tot het afhoren en sluiten 
 der rekening van den afgaan- 
 den buurtmeester Jacob Ei- 
 lander, zijn benevens de tijde- 
 lijke buurtmeesteren, hier 
toe benoemd Antonie en Gerrit van de Craats. 
Moetende de gemelde Jacob Eilander, voor den 
1e januarij 1828, zijne rekening van gehoudene 
administratie doen. 
 
3 
In plaats van den afgaanden buurtmeester 
Jacob Eilander, is in desselfs plaats wederom 
benoemd en aangesteld tot buurtmeester 
van Ede, de perzoon van Arnoldus Cornelis 
Mulder. 
 
4 
Door Antonie van de Craats, Wouter Jansen 
en Gerrit Gerritsen voorgedragen zijnde 
om ieder van haar af te staan een stukje 
buurtgrond. Hier over gedelibereerd zijnde, worden 
den heer D. Brouwer benevens de buurt- 
meesteren gequalificeert om zodanige 
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schikkingen te maken, als zij vermenen zullen 
te behoren en op de eerstkomende buurtspraak 
daarvan te rapporteeren. 
 
5 
Wijders is geresolveert, en zijn de heer D. Brouwer 
benevens de buurtmeesteren gequalificeert 
om finaale schikkingen te maken met de 
gebroeders Cohen, in Venendaal woonachtig, over  
het Jodenkerkhof alhier, en het zelve af te staan 
aan dezelve voor de meeste penningen, ten 
voordeele van de buurt. 
 
Aldus deese buurtspraak gehou- 
den op dato als boven 
D. Brouwer qualitate qua 
Ter ordonnantie van dezelve 
H. Mulder, secretaris 
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Presenten: Anno 1828 den 21 februarij is er in 
de heer D. Brouwer namens de kerk van Ede, na van ouds 
den hoogwelgeboren heer baron twee aflezingen, ordinaire buurt- 
van Heeckeren tot Kell qualitate qua spraak gehouden en geresolveert 
Derk Hendriks, buurtmeester als volgt: 
Jacob Eilander, afgaande buurtmeester 
Hendrik Vonk buurtmeesteren Artikel 1 
Cornelis Melisen van Veldhuisen Alle de presenten geërfdens wor- 
 den voor hunne tijdige comparitie 
 bedankt. 
 
2 
De voorgaande resolutien, voor 
zoo verre die hier niet zijn 
veranderd, blijve van kracht en waarde. 
 
3 
De buurtmeesteren en gecommitteerde D. Brouwer 
hebben aan de vergadering gerapporteerd, dat de 
verzochte hoeken gronds van de buurt door 
Antonie van de Craats, Wouter Jansen en 
Gerrit Gerritsen, niet bevonden te zijn tot 
nadeel van de buurt of iemand anders. Dat zij 
dus van elk hunner het verzochte hebben 
aangewezen, waarvoor Antonie van de Craats 
’s jaars aan de buurt moet betalen 15 stuijvers, 
Wouter Jansen 5 stuijvers, te rekenen met 
den 1e januarij 1828, en Gerrit Gerritsen 
welke ineens zal betalen 3 guldens in de maand 
mei 1828. Zijnde dit door de vergaderinge ge- 
approbeert. 
 
4 
Den heer D. Brouwer, namens jonkvrouwe 
de gravinne van Wassenaar, aan de vergaderinge 
voorgedragen hebbende, om een stukje heijvelt 
bij het dennenbosje in Veldhuijsen, alsmede 
om de zandgaten even buiten het dorp bij 
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de nieuwe straatweg geleegen, aan gemelde gra- 
vinne van Wassenaar af te staan. Is hetzelve 
door de geërfdens dadelijk geaccordeerd, door dien 
niemand eenig nadeel daar door komt te hebben. 
Mits naar billikheid aan de buurt daar voor 
betalinge doende. 
De volgende perzonen hebben allen verzocht om 
stukjens heijveld van de buurt in erfpacht te 
mogen hebben, als: 
Derk Hendriks, een stukje aan de noordzijde 
van Antonie van de Craats, in Veldhuijsen. 
Jan Gerritsen, aan de zuidzijde van J. Eilander 
op den Brink, bij het gat. 
Evert Koops een dito op den Brink naast Jacob 
Eilander. 
Maas Gijsbertsen een dito, agter zijn huijs op 
den Brink. 
Willlem Kramer een dito, naast dat van 
Maas Gijsbertsen. 
Maas Rosenboom een dito, mede bij Maas 
Gijsbertsen geleegen. 
Willem Jansen een dito, op den Brink bij de 
straatweg in Veldhuijsen. 
Cornelis van de Craats verzoekt om zijn land 
te mogen vergrooten tot aan de nieuwe 
straatweg. 
Jan Joosten verzoekt om een stuk heiveld 
te mogen afgraven, geleegen tusschen het 
Bosch en Ginkelsche veld. 
Gerrit Jan Esser verzoekt om een stukje 
heiveld op het Oordveld. 
 
5 
Voorts zijn om allen het bovengemelde ver- 
zochte stukjens heijveld na te zien, of het 
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ook eenig nadeel aan de buurt, of ingezetenen 
mogte doen, daar van ten naasten vergadering 
te rapporteeren. En zijn hiertoe verzocht en 
gecommitteert de buurtmeesteren van Ede 
en Veldhuijzen, benevens den heer D.Brouwer, 
Jacob Eilander en Derk van Roekel. Dat zoo 
wanneer gemelde buurtmeesteren en gecom- 
mitteerden mogte bevinden, dat niemand 
hier toe eenig nadeel komt te lijden, het 
verzochte te accordeeren, en het zelven in erf- 
recht ten behoeve van de buurt uit te doen 
of bij afkoop het zelven af te staan. 
 
Aldus deeze buurtspraak 
gehouden op dato als voren 
D. Brouwer qualitate qua 
Ter ordonnantie van dezelve 
H. Mulder, secretaris 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 265

Presenten: Anno 1830 den 26 augustus is er 
den hoogwelgeboren heer baron van in de kerk van Ede, na van ouds twee 
Heeckeren tot Kell, buurtrigter qq aflezingen, de ordinaire buurtspraak 
Derk Hendriks buurtmee- gehouden en geresolveert als volgt: 
Arnoldus Cornelis Mulder steren van Ede 
Cornelis Melisen buurtmesteren Artikel 1 
Hendrik Vonk van Veldhuijsen De presenten geërfdens worden voor 
de heer Steenhoven Maarschalk hunne tijdige comparitien bedankt. 
H. Prins, H. Jansen 
J.C. Fischer, R. Burggraaff Artikel 2 
J. Eijlander, B. Roelofsen Den hoogwelgeboren heere buurtrigter, qq, 
Hannes Jansen, Hendrik Hendriks heeft aan de vergadering voorgedra- 
Maas Hendriksen, Gerrit Gerritsen gen, of zij lieden verkoren het 
Jacob van Riesen, J. Riggeling Kreelsche zand, ter beteugeling 
G. van de Craats, Willem Jansen van des zelfs verstuijfing, aan de 
Aart Otten, E. Koudijs, Jan Wouters Provincie af te staan, dan of zij he- 
A. Bosman, Bieshaar, G. Esser den deze beteugeling zelfs zouden onder- 
H. Bospoort, Tijs Pothoven nemen. Is eenstemmig tot het 
Jan Borkulo, W. Rosenboom laatste besloten, en de buurtmee- 
J. Gerritsen, Jan Jansen steren geregtigd dit te bewerk- 
G. van Galen, A. van de Craats stellegen. 
E. Hendriksen, Steven Masen 
D. Brouwer, G. de Jong 
Wouter Jansen, E. Koops 3 
 De buurtmeesteren worden benoemd 
 voor zes jaren. De administerende 
 buurtmeester moet alle twee jaren 
 zijn rekening doen. De buurtmeesteren 
 zullen van nu af aan voor hunne 
 moeiten genieten de voordeelen van 
 alle de steegen. 
 Alle twee jaren zal er buurtspraak 
 gehouden worden, en die dan iets 
 voor te stellen hebben, moeten zulks 
 te voren aan de buurtmeesteren 
 worden opgegeven. 
 De buurtmeesteren worden ge- 
 kwalifiseert geen grond van de 
 buurt af te staan, of die het begee- 
 ren, moeten veertien dagen te 
 voren schriftelijk sulks aan de 
 buurtmeesteren opgeven. 
  
 4 

 De scheuter te beëedigen, en zijn 
 tractement te vermeerderen met 
 twee guldens, dus nu in het geheel 
 zeven guldens ’s jaars. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 266

De heer Steenhoven Maarschalk verzoekt een stuk 
heijdeveld, geleegen tussen de beide alleën van het 
bosch, in erfpagt te mogen hebben. 
Insgelijks de heer J.C. Fischer een stuk dito, geleegen 
bij den Hindenkamp, voor den heer Bosch van 
Drakenstein. Beide deeze verzoeken zijn eenparig 
van de hand geweezen. 
De volgende verzoeken om een stukje heide- 
veld in erfpacht te mogen hebben: 
H. Prins een stukje op de Koekeltse meen. 
J. Borkulo een hoekje bij zijn land. 
Wouter Jansen een dito bij S. Stoltenkamps hof. 
B. Roelofs een dito op het Oordveld. 
J. Riggelink een dito op het Maander Oortveld. 
Jan Jansen een stukje dito op het Maanderend. 
J.G. Esser een dito op de Paasberg. 
H. Bospoort een dito. 
J. van Riesen een dito op de Klapperengse meent. 
Wordende de buurtmeesteren geauthoriseert om 
alle de gevraagde stukjens heide tegen een behoorlijke 
rekognitie af te staan. Onder deeze speciale conditien 
dat er geene derden door benadeeld worden. 
 
Van Heeckeren tot Kell, qualitate qua 
 
Ter ordonnantie van dezelve 
H. Mulder, secretaris 
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235 
Aanwezigen: Anno 1832 den 16de augustus is er in 
zijne excellentie, de hoog- de kerk van de, na de gewone 
welgeborene heer, baron van bekendmakingen, de gebruike- 
Heeckeren van Kell, als lijke buurtpraak gehouden, en 
buurtrigter qq het volgende verhandeld en vast- 
D. Hendriks, A.C. Mulder, gesteld: 
buurtmeesters van Ede 
H. Vonk, C. Melissen, Artikel 1 
buurtmeesteren van Veldhuizen Alle voorgaande besluiten blij- 
J.C. Fischer, D. Brouwer ven in volle kracht, voor zoo verre 
H. Prins, R. Burggraaff die bij deze niet worden gewijzigd 
G. van den Brink, B. Roelofs of veranderd. 
A. van de Craats, G. van de Craats 
J. Eijlander, A. Bosman Artikel 2 
J. Woutersen, B. Lagerweij Tot het afhooren der rekening 
C. Staf, L. van Zoelen van den administrerende buurt- 
W. Bos, J. Jansen, E. Koud- meester Derk Hendriks, zijn 
ijs, K. Koudijs, H. de Geest benoemd de heeren J.C. Fi- 
Wm. Kramer, H. Meerdink scher, H. Prins en J. Eijlan- 
B. van Harn, G. Maassen der. 
L. van Veldhuizen, E. Koops 
J. Riggelink, G. Folsche 
H. Veenendaal, H. Mellendijk 
J.Gerritsen Artikel 3 
 Alzoo de provisionele buurt- 
 schrijver Hendrik Mulder 
 is komen te overlijden, is als 
 buurtschrijver voorgesteld, en 
 met algemeene stemmen benoemd 
 de onderwijzer Pieter Christiaan 
 Neelmeijer, op het traktement en 
 de emolumenten daartoe staan- 
 de. En is dezelve, als hier tegen- 
 woordig zijnde, al aanstonds 
 in functie getreden. 
 
Artikel 4 
Alzoo de bewoner en pachter van de Hindenkamp 
sedert verscheidene jaren gebrekig en thans wei- 
gerachtig is, aan de gemaakte voorwaarde te 
voldoen, (zie artikel 6 der buurtspraak van 1809), 
en nogtans blijft voortvaren met zijne beesten door 
het Kreelsche veen te hoeden, is aan buurtmees- 
teren met bijvoeging der heer J.C. Fischer, H. Prins 
opgedragen, deze zaak te handhaven, overeenkom- 

                                                 
235 Vanaf hier ander handschrift, dat van P.C. Neelmeijer. 
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stig de regten der buurt, des noods door 
middelen van het regt. 
 
Artikel 5 
Met meerderheid van stemmen is tot klapper- 
man en omroeper aangesteld Aris Bosman, 
wielendraaijer te Ede, om dien post met 1o no- 
vember te aanvaarden, op eene instructie, die 
hem zal worden uitgereikt, zijn salaris 
zal bepalen en die zal worden opgesteld 
door de buurtmeesters, vereenigd met de 
heeren J.C. Fischer en H. Prins. 
 
Artikel 6 
Is met algemeene stemmen goedgevonden te 
bepalen:  
De buurtmeesters zullen de aanvragen om 
heidegronden of diergelijken, moeten voordra- 
gen aan eene behoorlijk vooraf aangekon- 
digde buurtspraak, aan welke de beslis- 
sing in deze wordt onderworpen. 
 
Artikel 7 
Op verzoek van den hoogwelgeboren heer 
baron van Heeckeren van Kell, ten behoeve van 
zijn hoogwelgborene zoon, den hoogwelge- 
boren heer baron van Heeckeren van 
Twikkel, is het stuk heidegrond, gelegen tus- 
schen de alléeën naar het Bosch, aan zijn hoog- 
welgeboren afgestaan. Alsmede besloten geene 
gronden of velden, grenzende aan Kern- 
heim, af te staan, alvoorens dezelve ter keuze 
van zijn hoogwelgeborene den heer 
baron van Heeckeren van Twikkel gesteld te 
hebben. 
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Artikel 8 
Al de genen, aan welke in het vervolg gronden 
of velden door de buurt worden afgestaan, 
zullen verpligt zijn de wegen, welke bij of aan 
die gronden zijn gelegen, in goeden staat te 
brengen en te houden. 
 
Artikel 9 
Is toegestaan de aanvrage om stukjes heide- 
grond aan de volgende, als: 
Aan Teunis Prins, mevrouw de weduwe Bennet en de freule 
F.D. van Plettenberg, op de Koekeltsche meen, om 
te zamen te deelen. 
Aan F.D. van Plettenberg, een stukje op den Paaschberg 
ten behoeve de begraafplaats van A.M. Moens. 
Aan Hendrik Versteeg een stukje buurtgrond bij zijne 
woning. 
 
Artikel 10 
De hoogwelgeboren heer baron van Heec- 
keren van Kell na afloop der buurtspraak 
den post van buurtrigter nedergelegd heb- 
bende. Zijnde zijn hoogwelgeborene voor de hulp, den 
wijzen raad en de belangstelling, waarmede 
zijn hoogwelgeborene de regten der buurt gedurende 
17 jaren heeft voorgestaan en gehandhaafd, 
opregtelijk bedankt. Is met eenparig- 
heid van stemmen de dus vacerende post van 
buurtrigter van Ede en Veldhuizen, opgedra- 
gen aan den hoogwelgeboren heer, baron 
van Heeckeren van Twikkel, et cetera, welke, 
als zijnde hier tegenwoordig, dien post gun- 
stig heeft willen aannemen. 
 Aldus 
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Aldus deze buurtspraak gehouden op dato als voren. 
 
Van Heeckeren van Kell qualitate qua. 
 
Ter ordonnantie van denzelven 
P.C. Neelmeijer, 
buurtschrijver 
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 Op heden den 23 augustus 1834 is 
Presenten: ter presentie van den hoogwelgeboren heer 
zijne excellentie, de hoog welgeborene baron van Heeckeren van Kell, als 
heer, baron van Heeckeren gevolmagtigde van den hoogwelgeboren 
van Kell, qq heer baron van Heeckeren tot 
D. Hendriks, A.C. Mulder Twickel, buurtrigter, benevens de 
H. Vonk, C. Melissen nevenstaande buurtmeesteren en 
als buurtmeesters geërfden, na vanouds twee aflezin- 
J.C. Fischer, D. Brouwer gen, de gewone buurtspraak ge- 
G.G. Snellen, C. van de houden, en besloten als volgt: 
Craats, J.Eijlander 
G. van de Craats, mr.236 Jansen Artikel 1 
Cl. Rozeboom, J. Hei Alle vorige besluiten, voor zoo 
H. de Geest, G.Gerrit- verre die bij dezen niet worden 
sen, G. van de Haar veranderd of gewijzigd, blijven 
L. van Zoelen, T. Pothoven hunne volle kracht en waarde 
C. Bieshaar, Gt Pothoven behouden. 
Wm. Bosch, M. Rozeboom 
Pr van de Wildekamp, J.H. Artikel 2 
Folsche, J. Willemsen Koe- Door een aantal geërfden groote- 
steeg, Et. Koudijs, D. van Gro- re of kleinere hoekjes heide- 
ningen, B. van  Harn, A. grond aangevraagd zijnde, is be- 
van de Weerd, As. Bosman sloten aan die aanvragen te 
J. van Scharrenburg voldoen, waartegen geene aan- 
A. van de Harn, F. van merkingen worden gemaakt. 
Veldhuizen, H.M. van En die hoeken, tegen wier afstand 
Veldhuizen, J. Rig bedenkingen worden geopperd, 
gelink, J.G. Jung, Wm. Kra- nader door de buurtmeesters in 
mer, H. Pothoven, J.G. Es- vereeniging met de belanghebbende 
ser, Lt. Jansen, C. de Bont persoonen, te doen inspecteren en 
B. van Raaij, E. Geurtsen op nemen en naar bevind van za- 
J. Heijink, R. Davelaar ken aan zijne hoogwelgeborene verslag te zen- 

A. Otten, weduwe Wr. Derksen den, ten einde eene nadere buiten- 
B. Hendriksen, J.C. Nix gewone buurtspraak te doen 
Wm. Jansen plaats hebben. 
 Zijnde de personen, welke aanvragen ge- 
 daan hebben, tegen welke geene bezwaren 
 zijn, in het midden gebragt:  
 De heer Brouërius van Nidek een hoekje 
 heidegrond tusschen de Klappekamp en 
 de Bosch-allée. 
 J. Riggeling een stukje in de Craats, naast 
 den klaverhof van de diakonij. 

                                                 
236 Is niet geheel duidelijk. 
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Ts. Pothoven, een hoekje in de Molenpollen. 
J.H. Folsche een dito bij zijn huis op den 
Veldhuizerbrink. 
J. Willemsen Koesteeg een dito aldaar bij 
zijn huis. 
D. van Groningen een hoekje op het Oordveld. 
Bd. van Harn een hoek in de Klaphekker- 
meen. 
As. Bosman een dito op den Paaschberg. 
A. van Harn een dito in de Koekeltsche 
meen. 
F. van Veldhuizen een dito aldaar bij zijn huis. 
Wm. Kramer een dito op Stompekamp. 
Lt. Jansen een dito op den Veldhuizer- 
brink bij zijn huis. 
C. de Bont een dito op Stompekamp. 
D. Hendriks een dito aan het Maander- 
eind buiten het dorp. 
Bw. Hendriksen een dito op den Veldhui- 
zerbrink bij zijn huis. 
 
De personen, tegen wier aanvragen 
bezwaar gemaakt zijn, zijn: 
De heer D. Brouwer een stukje zand en heide 
langs den Klinkenberg. 
De heer G.G. Snellen een vak heiveld in de laag- 
te tusschen den Arnhemschen weg en de 
Sijsselt. 
De heer dezelfde een vak op den Veldhuizer- 
brink. 
De heer Brouerius van Nidek een vak ten zuiden 
den Arnhemschen straatweg vanaf den Ren- 
kumschen weg. 
Cs. van de Craats een hoekje op den Veld- 
huizerbrink (tegenover zijn land). 
Cs. Bieshaar en hoekje aldaar. 
Gt. Pothoven een dito aldaar. 
Wm. Bosch een dito aldaar. 
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Maas Rozeboom een dito aldaar. 
Pr. van de Wildekamp een dito aldaar. 
Aart van de Weerd een dito in de Klaphekkermeen 
bij de Hanegraaf. 
J. van Scharrenburg een dito op den Paasch- 
berg. 
H.M. van Veldhuizen een dito in de Kreel- 
sche heide. 
J. Riggelink een dito op het Oordveld. 
H. Pothoven een dito op den Veldhuizerbrink. 
J.G. Esser een hoek op den Paaschberg. 
B. van Raaij een dito op den Veldhuizerbrink. 
Elis Geurtsen een dito op het Oordveld. 
Hk. Hendriksen op den Veldhuizerbrink. 
J. Heijink een dito aldaar. 
J. Eijlander een dito aldaar. 
J.G. Esser een hoek op het Oordveld. 
 
Artikel 3 
Is met algemeene stemmen besloten 
het salaris van den klepperman met 
twintig gulden ’s jaars te verhoogen, 
te betalen uit de buurtkas. 
 
Artikel 4 
Is met algemeene stemmen besloten het 
salaris van den buurtschrijver te verhoo- 
gen. Hetzelve bepalende in het vervolg 
op tien gulden in het jaar. 
 
Artikel 5 
Tot de commissie ter afhooring der reke- 
ning zijn benoemd J.C. Fischer, G.G. Snel- 
len en J. Eilander. 
 
Aldus deze buurspraak gehouden 
op dato als voren. 
 
Ter ordonnantie van denzelven 
P.C. Neelmeijer, 
buurtschrijver 
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Copia van het: 
Verslag van buurtmeesteren van 
Ede en Veldhuizen, betrekkelijk 
het onderzoek naar die stukken 
heidegrond tegen wier afstand op 
de laatstgehouden buurtspraak 
de dato 23 augustus 1834 bezwaren 
zijn geopperd. (overeenkomstig artikel 2 
van gemelde buurtspraak). 
 
Op zaterdag den 13 september 1834 is door 
de buurtmeesters van Ede en Veldhuizen D. 
Hendriks, A.C. Mulder en Hk. Vonk, met 
en benevens de belanghebbenden, zoowel 
verzoekers als opposanten, onderzoek ge- 
daan naar de ligging en grootte der aan- 
gevraagde gronden. En is bevonden, dat 
wat aangaat die welke gelegen zijn op 
den Veldhuizer brink, kunnen toegestaan 
worden, alsmede dat stuk, het welk gelegen 
is tusschen den Arnhemschen straatweg en 
het boschje hakhout genaamd de Klinken- 
berg, aangevraagd door den heer D.Brouwer. 
Dat aan de aanvraag van den heer Nidek 
gedeeltelijk kan worden voldaan, mits zich 
vergenoegende met eene uitgestrektheid gronds 
gelegen tusschen den Arnhemschen straat- 
weg en het Edische Bosch. Doch dat aan 
de aanvragen van den heer Snellen en anderen 
niet kan voldaan worden, uit aanmerking 
der bezwaren, welke eenige schapenhouders 
daartegen blijven maken, zich bij afstand 
dier gronden in hunne vermeende regten 
verkort achtende. Om welke reden dien- 
tengevolge wordt verzocht eene nadere 
buurtspraak te doen plaatshebben ten ein- 
de over deze zaak de stemmen der geërfden 
op te nemen, en daarnaar te beslissen. 
 
(gedagteekend) Ede, 19 october 
1834. 
(was geteekend) D. Hendriks 
 A.C. Mulder 
 P.C. Neelmeijer, 
 schriba 
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Aanwezenden: Op maandag den 15 december 1834 
de hoogwelgeboren heer is in tegenwoordigheid van den 
baron van Heeckeren van hoogwelgeboren heer baron van 
Twikkel, buurtrigter Heeckeren van Twikkel, buurt- 
D. Hendriks rigter van Ede en Veldhuizen, met 
A.C. Mulder buurt- de nevenstaande buurtmeesters 
H. Vonk mees- en geërfden, eene buitengewone 
C. Melissen ters buurtspraak gehouden, na voor- 
D. Brouwer, J.C. Fischer, G.G. af bij twee gewone bekendmakin- 
Snellen, J. Eijlander, G. van de gen publiek gemaakt te zijn, 
Craats, H. de Geest, L. van en is besloten over eenige hangen- 
Zoelen, Ts. Pothoven, Cd. Bies- de geschillen, ontstaan door 
haar, Gt. Pothoven, Wm. Bosch, aanvragen om heide- 
Ms. Rozeboom, Pr. van de Wil- gronden, (zie vorige buurtspraak), 
dekamp, J.H. Folsche, Jn. Wil- en besloten als volgt: 
lemsen, Dk. van Groningen,  
B. van Harn, A. van de Weerd, Artikel 1 
As. Bosman, Jn. van Scharren- Alle vorige besluiten, voor zoo 
burg, A. van Harn, Ts. van ver die bij deze niet worden ver- 
Veldhuizen, J. Riggelink, anderd of gewijzigd, blijven hunne 
Wm. Kramer, Hk. Pothoven, volle kracht en waarde behouden. 
J.G. Esser, Lt. Jansen, C. de 
Bont, Es. Geurtsen, J. Heijink, Artikel 2 
R. Davelaar qq, At. Otten, Wr. Overeenkomstig artikel 2 der laatst 
Derksen, Bw. Hendriksen, vorige buurtspraak, deze buiten- 
Wm. Jansen, Br. Melissen, Jt. gewone bijeen geroepen zijnde, is 
Aalbers, Brouërius van Nidek, aan dezelve opnieuw (naar artikel 6 
J. Hei, J.G. Koops, G. van Galen, der buurtspraak van 1832) ter over- 
Wr. Jansen, Wm. Rozeboom, J. weging en beslissing voorgelegd, 
Mellink, Cl. Rozeboom, As.  de bij de laatstvoorgaande gewo- 
Bosman, Janszn. Harmen Jansen, ne bijeenkomst, onbe- 
Jn. Borculo, Gt. van Galen, Et. slist gebleven aanvragen om 
Hendriksen, H. Prins, H. Jo- heidegronden, en is bij groote 
chemsen, Ts. Prins, Et. Koudijs, meerderheid van stemmen beslo- 
Wm. Hendriks, J. v. Westerhuis, ten, al dezelve toe te staan. 
Rt. Melissen, H. van Woerden, Dientengevolge is toegewezen als 
Ks. Koudijs, Hn. Mellendijk, Js. volgt: 
Kobussen, Bennet, Bd. Lagerwei, Aan den heer Derk Brouwer een 
Bospoort, weduwe Van Peursem, Bt. stukje zand en heide langs den 
Jansen, Hs. Weiland, Et. Koops, Klinkenberg. 
A. van de Craats, Wr. van de Craats, G. Aan den heer G.G. Snellen een vak hei- 
van Zoelen, Et. Koops J. van Groot- develd tusschen den Arhemschen 
heest, J. de Geit, Cs. van de Craats, straatweg end de Sijsselt. 
Bd. Stronk. Aan denzelfden een vak op den Veld- 
 huizerbrink 
 Aan den heer Brouërius van Nidek 
 een vak heideveld ten noorden den Arn- 
 hemschen straatweg naar het Bosch. 
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Aan Cs van de Craats een hoekje op den Veldhuizerbrink  
ten oosten zijn land. 
Aan Coendert Bieshaar een hoekje aldaar. 
Aan Gt Pothoven idem aldaar. 
Aan Willem Bosch dito aldaar. 
Maas Rozeboom een dito aldaar. 
Peter van de Wildekamp een dito aldaar. 
Aan Aart van de Weerd een hoekje gronds in de Klap- 
hekkermeen by de Hanegraaf. 
Jan van Scharrenburg een stuk op den Paasch- 
berg. 
Hk Maassen van Veldhuizen een stuk in de  
Kreelsche heide. 
Jan Riggelink een stukje op het Oordveld. 
Hk Pothoven een stukje op den Veldhuizerbrink. 
Jan Gerrit Esser een stuk op den Paaschberg. 
Brand van Raaij een stukje op den Veldhuizer- 
brink. 
Elis Geurtsen een dito op het Oordveld. 
Harmen Hendriksen op den Veldhuizerbrink 
een hoekje gronds. 
Jan Heijink een dito aldaar. 
Jakob Eilander een dito aldaar.  
J.G. Esser een hoek op het Oordveld. 
 
Aldus deze buurtspraak ge- 
houden op dato als voren. 
Van Heeckeren van Twickel 
 
Ter ordonnantie van denzelven 
P.C. Neelmeijer, buurtschrijver 
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Aanwezenden:  
De hoogwelgeboren heer  
Baron van Heeckeren van  
Twickel, Buurtrigter. 
Derk Hendriks  
A.C. Mulder  
C. Melissen, buurtmeesters  
Jan Jansen  
Jean Charles Fischer  
Willem Horsting  
Dezelfde als gemagtigde  
van den heer Brouërius van  
Nidek  
Jan Scharrenburg,  
Tijs Pothoven, Gt van Galen,  
J. de Geit, Wm Hendriks,  
Cs van de Craats, L. van Zoelen,  
Wr. Jansen, R. Plantagie,  
Jn Borculo, Wm Kramer,  
J.G. Esser, Cs Staf,  
G.G. Snellen, As Bosman Gz,  
Cs Roelofsen, J. v.d. Brink,  
Hk Versteeg, Hk Meerdink,  
J. Heij, Fs Scharrenburg,  
Wm van Raai, At Otten,  
Cs Vonk, Hk Jochemsen,  
D. Brouwer, Gt van de Craats,  
Kt Bieshaar, J. Woutersen,  
J.G. Jung, Ks Koudijs,  
E. Koops, J.W.T. Hoff,  
Wm Rozeboom, Lt Bospoort,  
J. Heijink. 
Op donderdag den 25 augustus  
1836 is op het koor der kerk van  
Ede, in tegenwoordigheid van den  
hoogwelgeboren Baron van Heec- 
keren van Twikkel, buurtrigter,  
met de nevenstaande geërfden, de  
gewone buurtspraak gehouden  
en besloten als volgt: 
Artikel 1 
Alle voorgaande besluiten blij- 
ven hunne volle kracht en waar- 
de behouden, voor zoo veel de- 
zelve hier niet worden veranderd.  
Artikel 2 
De afgetreden buurtmeesters  
Derk Hendriks en Cornelis  
Melissen zijn op nieuw als zoo- 
danig benoemd (Artikel 3 buurtspraak 1830). 
Artikel 3 
In plaats van den overleden  
buurtmeester Hendrik Vonk is  
tot buurtmeester in Veldhuizen  
benoemd, met eenparige stemmen,  
Jan Willemsen, bouwman in  
genoemde buurt. 
Artikel 4 
Tot het afhooren der rekening  
zijn benoemd J.C. Fischer, G. 
G. Snellen, J. Eijlander, Hk Jo- 
chemsen en Willem Jansen. 
Artikel 5 
Door het Collegie van Kerkvoogden aanvrage  
gedaan zijnde om een hoekje gronds, zijnde een  
gedeelte van het bleek- of grasveld, gelegen ten  
noorden de pastorie, ten einde daarmede den  
tuin der gemelde pastorie te vergrooten, is zulks  
met meerderheid van stemmen toegestaan. 
Mede is toegestaan de aanvrage om  
hoekjes gronds aan de volgende, als / Aan Hs Meerdink een hoekje op het Maander / Oordveld 
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Aan Hendrik Versteeg een hoek bij den berg  
van den heer A.C. Mulder. 
Aan Jan en Frans Scharrenburg, een hoekje op  
het Maander Oordveld. 
Aan Klaas Koudijs, een hoekje op Stompenkamp,  
op voorwaarde van daarop geen getimmerte  
te plaatsen. 
Aan Weduwe Bospoort, mede aldaar, op dezelfde voor- 
waarde. 
Aan den heer Nidek een hoekje gronds op den Veldhuizer- 
brink. 
Aan Evert Koops een dito op den Veldhuizerbrink bij  
zijn Klaverhof. 
Aan Jan Jansen een zeer klein hoekje bij zijn  
huis. 
Aan Jan Hei, een hoekje op Stompekamp. 
Aan Wm Hendriks, een hoekje gronds op het  
Maander Oordveld. 
Aan Gerrit van Galen Gtz. mede een hoekje op  
het Maander Oordveld. 
Aan Jakob van den Brink mede een hoekje  
gronds aldaar. 
Aan Jan Borculo mede een hoekje aldaar. 
Aan Jan de Geit ook een hoekje aldaar. 
Aan Reijer Plantagie insgelijks een hoekje  
gronds aldaar. 
Aan De weduwe Vonk, eene pootstede langs  
haar land aldaar. 
Aan Jan Hei, een hoekje gronds bij de Horst. 
Aan Jan van Westerhuis een hoekje gronds op  
Stompekamp, onder voorwaarde als borg  
Klaas Koudijs. 
Aan Tijs Pothoven, een hoekje gronds op het  
Maander Oordveld. 
Aan Rik Melissen een hoekje gronds op den  
Veldhuizerbrink bij zijn erf. 
Aan Wouter Jansen, een  hoekje gronds bij zijn  
huis. 
Aan Cornelis Roelofsen, een hoekje gronds op  
de Klaphekkermeen. 
Aan Cornelis van de Craats mede een hoekje  
gronds in de Klaphekkermeen. 
Willem Rozeboom, mede een hoekje gronds  
van de buurt gevraagd hebbende,  
is besloten denzelven te verwijzen tot  
de volgende gewone buurtspraak, aan- 
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gezien deze aanvraag niet tijdig genoeg is  
geschied. 
 
Artikel 6 
De Heer J.C. Fischer voorgesteld hebbende den  
steenhoop aan het begin van den Veenderweg  
weg te ruimen, is besloten buurtmeesteren  
te kwalificeren deswegen met den heer burge- 
meester des ambts te aboucheren237, ten einde  
zulks gezamenlijk te bewerkstelligen. 
 
Aldus deze buurtspraak gehouden  
op dato als boven. 
 
Van Heeckeren van Twickel 
 
Ter ordonnantie van denzelven 
P.C. Neelmeijer 
buurtschrijver 

                                                 
237
 Aboucheren: samen bespreken 
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Leeg 
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Aanwezigen: 
De hoogwelgeboren heer Baron  
van Heeckeren van Twickel,  
buurtrigter.  
Derk Hendriks,  
A.C. Mulder,  
C. Melissen,  
Jn Wm. Koesteeg, buurtmeesters. 
Dk Brouwer, J.C. Fischer,  
Jn Melissen, Ms Gijsbertsen,  
Hk Jochemsen, Teunis v Veldhuizen,  
Gerrit vd Haar, Jn v Grootheest,  
Wm Kramer, Robt.Willemsen,  
Jan Jansen, Hk de Geit, Wouter  
van der Zanden, Wouter Derksen,  
Tijs Pothoven, Weduwe Vonk, Willem  
Jansen, Lamert Bospoort, Klaas  
Koudijs, Wouter Jansen, Jakob  
Eilander, Willem Hendriks,  
Corns vd Craats, Gerrit v Scharren- 
burg, Jan Riggelink, Weduwe Wm  
Aalbers, Maas v Veldhuizen,  
Rr Burggraaff, de heer Bosch van  
Drakenstein, G.G. Snellen,  
Jakb van Ede, Mevrouw W. Kleinhoonte,  
Abrm Salm, Egbt Koudijs,  
Cors Otten, Weduwe Van Peursem,  
Gt van Galen, G.J. Esser, Cd Bieshaar,  
Gijsbt Hei, Berd Stronk, Elis  
Koops, Bd IJzendoorn, Wm Roze- 
boom, Jn. Borculo, Bd. Esmeijer,  
Jn van Scharrenburg, Evert  
Reijersen, Hendk Pothoven,  
Harmen van Galen, Berend  
Lagerwei, Jan Hei, Weduwe Wm Bes- 
selsen, Cs Schuurman, Gebroeders  
Van Omme, Roelt Davelaar,  
Aart Otten. 
Op donderdag den 30 augustus 1838 is  
in tegenwoordigheid van den hoog- 
welgeboren heer Baron van Heeckeren  
van Twickel, buurtrigter van Ede  
en Veldhuizen, met de nevenstaande  
buurtmeesters en geërfden, de  
gewone buurtspraak gehouden, na  
vooraf bij twee gewone bekendmakin- 
gen aangekondigd te zijn, en is be- 
sloten als volgt. 
Artikel een 
Alle oude besluiten, voor zoo 
ver die bij deze niet worden ver- 
anderd, blijven hunne volle kracht  
en waarde behouden. 
Artikel 2 
Tot het afhooren der rekening zijn  
benoemd de heren J.C. Fischer, G.G.  
Snellen, Jb Eilander, Wm Jansen,  
Hk Jochemsen. 
Artikel 3 
Aris Bosman als klepperman  
bedankt hebbende voor dezen zij- 
nen post, hebben zich tot solli- 
citanten opgedaan de volgende  
personen: Egbert van Asselt, Eg- 
bert Brandsen, Hendrik Gerritsen  
en Peter Willemsen, allen daghuur- 
ders en wonende te Ede. En zijn in  
deszelfs plaats met meerderheid van  
stemmen aangesteld Peter Willem- 
sen en Egbert van Asselt, op de  
instructie en bepalingen tot dien  
post betrekkelijk, hun door de  
buurtmeesters daartoe uit te reiken, en op het trac- 
tement als genoemde Aris Bosman genoten heeft,  
om dat tezamen te genieten, volgens overeenkomst  
van hen beide, ten genoegen der buurtmees- 
ters. 
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Artikel 4 
Jan Woutersen Ruis als buurtscheuter insgelijks zij- 
nen post neergelegd hebbende, is besloten als nu  
twee scheuters aan te stellen, teneinde beter sur- 
veillance te kunnen houden en de buitenbuurt- 
schen, waar het noodig is, tegen te gaan in het  
hoeden van vee in de buurtvelden, en het  
maaijen van heet of slaan van plaggen in de  
buurtvelden. En hebben zich als sollicitanten  
daartoe opgedaan Teunis van Veldhuizen, ar- 
beider, wonende in het Broek, Lammert Jan- 
sen, daghuurder, wonende in de buurtschap Veld- 
huizen en Maas van Veldhuizen, arbeider, wo- 
nende in het Kreelsche Veen, en zijn met meer- 
derheid van stemmen als zoodanig aangesteld  
Teunis van Veldhuizen en Maas van Veldhui- 
zen, op een jaarlijksch tractement voor ieder  
van vijf gulden, benevens de emolumenten  
komende van het schutten van beesten, als  
anderszins, zullende zij op kosten der buurt  
beëedigd worden. 
 
Artikel 5 
Daar sommige in erfpacht gevraagde stukken  
gronds niet aanvaard en de erfpachten van  
dezelve alsdan niet betaald worden, waardoor  
in de administratie der buurt ongelegenheden ont- 
staan, zoo wordt er voorgesteld bij publicatie den  
belanghebbenden bekend te maken, dat volgens  
erfpachtregt allen, die verzuimen hunne erf- 
pacht te voldoen, en twee jaren laten voor- 
bijgaan, zonder het bedrag aan te zuiveren, zul- 
len aangemerkt worden als verklarende,  
dat zij hunne in erfpacht bezittende gronden  
laten liggen en aan de buurt afstaan, en  
zulks ten voordeele van de buurt en de  
geërfden. En is dit voorstel goedgevonden en  
tot de volvoering en handhaving deszelven  
besloten. 
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Artikel 6 
Nopens de aanvraag om buurtgronden, waar- 
van de lijst hieronder volgt, is besloten geene meer  
toe te staan. Hierom heeft de heer Bosch van Draken- 
stein gevorderd tot eene verdeeling over te gaan,  
en is besloten hierop nadere aandrang af te  
wachten en geen grond in erfpacht meer te geven. 
 
Aanvragen om buurtgronden. 
De hoogwelgeboren heer Baron van Heeckeren van Twic- 
kel een hoek groot 22 bunder, of zoo dat niet mogte  
kunnen, alsdan 15 of 7 bunder ten zuiden den  
Arnhemschen Straatweg, aanvangende naast het  
veld van den heer G.G. Snellen en loopende naar  
de Ginkel. 
Nog zijn hoogwelgeborene een hoek op Stompenkamp, in  
zijne bepalingen opgegeven bij den aanvraag. 
Nog zijn hoogwelgeborene 2 hoekjes, het eene ten zuiden, het 
andere ten noorden den Amersfoorter Straatweg 
aan den Veldhuizerbrink, zoo wel daar nog 
onontgonnen veld ligt. 
De hoogwelgeboren heer Baron van Pallandt van  
Barlham een stukje heideveld achter het huis  
van Kreel en strekkende aan de Kolk. 
De heer Bosch van Drakenstein 4 of 6 bunders  
in het Kreelsche Veen, langs gronden Zijn Eedele in ei- 
gendom behoorende. 
Maas van Veldhuizen een hoek aldaar bij zijn  
huis groot ½ bunder. 
Wouter en Jan Jansen een hoek aldaar ten wes- 
ten van Jan Joosten, groot circa 86 vierkante Nederlandsche roeden. 
De Weduwe Wouter Derksen een hoek tusschen  
den Wageningschen weg en de Wildgraaf  
groot 10 bunder. 
Weduwe Vonk idem aldaar, groot als vorige. 
Weduwe Melis Borren een hoek tusschen den Straat- 
weg en de Sijsselt over den Wildwal, groot 8 bunders. 
Dezelfde een hoekje in de Kraats langs den  
Knibbelwal. 
Dezelfde een hoek in de Klaphekkermeen  
groot 4 bunder. 
Mevrouw de Weduwe Kleinhoonte een strookje langs  
haar land op den Paaschberg. 
Jakob Voorthuizen een hoek aan het Maandereind  
bij den handwijzer, groot 14 vierkante Nederlandsche roeden. 
Jakob van Steenbergen een hoek op de Klaphekker- 
meen, groot 2 bunder. 
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Evert Reijersen een hoek op de Klaphekkermeen  
langs de Lange Kamp, groot circa 1 under. 
Weduwe Vonk een hoek aldaar, groot 4 bunder. 
Gerrit van de Haar een hoek aldaar, groot ½ bunder. 
Willem van Steenbergen een hoek aldaar,  
groot 2 bunder. 
Derk van Groningen een hoek op het Oordveld,  
groot 85 vierkante Nederlandsche roeden. 
Cornelis Otten een hoek aldaar bij zijn erf  
groot 42½ vierkante Nederlandsche roeden.  
Gerrit van Galen Gerritszoon idem aldaar, groot 14 vierkante  
Nederlandsche roeden. 
J.H. Meerdink een hoek op den Veldhuizer 
Brink groot 14 vierkante Nederlandsche roeden ten noorden J.H. Folsche. 
Willem Hendriks idem aldaar, ten zuiden  
Koendert Bieshaar. 
J.G. Jung idem aldaar ten noorden Hn Hendriksen.  
G.D. Stap, een hoekje in de Kraats bij den  
Knibbelwal. 
Klaas Koudijs idem aldaar tusschen Bart  
Jansen en de Diakonij. 
Willem Rozeboom een hoek op de Koekelt- 
sche meen, groot 1 bunder. 
Harmen van Galen Gerritszoon, een hoek op Stompen- 
kamp bij den Poepert, groot ½ bunder. 
Gijsbert Hei een hoekje aldaar groot circa  
14 vierkante Nederlandsche roeden. 
Jan van Scharrenburg een hoekje in de  
Molenpollen bij den Veenderweg, circa 10 vierkante  
Nederlandsche roeden. 
Hendrik Dibbink een hoek heideveld achter  
het Kattebosch, aan den weg van de Ginkel  
naar den Lindeboom. 
 
Aldus deze buurtspraak gehouden op dato als boven. 
Van Heeckeren van Twickel 
 
Ter ordonnantie van denzelven, 
P.C. Neelmeijer, buurtschrijver. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 285

Presenten: 
De Heer D. Brouwer, namens  
den hoogwelgeboren heer Baron  
van Heeckeren van Twic- 
kel, buurtrigter,  
Derk Hendriks 
A.C. Mulder 
 Cs Melissen 
 Jn Wm. Koesteeg, buurtmeesters,  
J.C. Fischer, R. Burggraaff,  
de heer Bosch van Drakenstein,  
Weduwe Wr Derksen,  
Egbt Koudijs, Ks Koudijs,  
Aart Otten, Hk Meerdink,  
Rijk Melissen, Peter van  
de Wildekamp, Weduwe H. Vonk,  
Chrn Staf, weduwe Van Raai,  
Gerrit Gerritsen,  
Gt van Zoelen, G.J. Esser,  
Jan Jansen, Jan Hei,  
Berd Stronk, Ths Prins,  
Jn van Scharrenburg,  
Wm Horsting, Am Salm,  
Jb Eilander, Gt van Galen Gerritszoon,  
Gt van Galen Harmenszoon, G. Jung,  
F. Pothoven, Jn de Geit,  
Js Weiland, Wr Hen- 
driksen, Hk Gerritsen,  
Gijsbt Hei, Et van Asselt,  
Johs van den Berg,  
Jaks van Burik,  
Johs Berd Jansen,  
Gt Scharrenburg,  
Maas van Veldhuizen,  
Jan Joosten,  
Wessel Wenninga,  
Gerrit van de Craats. 
Op Maandag den 31 Augustus  
1840 is op het koor der kerk  
van Ede, na de gewone bekend- 
makingen, ordinaire buurt- 
spraak gehouden en besloten  
als volgt. 
Artikel een 
Alle oude besluiten, voor zoo  
ver die bij deze niet worden  
veranderd, blijven hunne volle  
kracht en waarde behouden. 
Artikel 2 
Tot afhooren der rekening  
worden benoemd de heren  
J.C. Fischer, Jakob Eilander,  
Willem Horsting, Abm Salm,  
Willem Jansen. 
Artikel 3 
Is besloten geene erfpachten  
meer uitkoopbaar te doen  
zijn. 
Artikel 4 
Is besloten voortaan de ree- 
kening, na dat zij door de ge- 
commiteerden is afgehoord, op  
de buurtspraak openlijk ter  
inzage te brengen, en onder- 
ling over de penningen die  
in kas blijven, te dispone- 
ren. 
Artikel 5 
De heer Bosch van Drakenstein  
andermaal verdeeling van  
de buurtgronden verzocht hebbende, gelijk  
Zijn Edele bij vorige buurtspraak heeft voorgesteld,  
doch de geërfden zich tegen die verdeeling  
verklarende, met eene volstrekte meerder- 
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heid van stemmen, heeft Zijn Edele verklaard  
wel uitdrukkelijk te protesteren tegen  
alle verdere gemeenschap van buurt- 
gronderen en goederen. 
 
Artikel 6 
De heer Fischer stelt voor, ofschoon tegen  
de verdeeling zijnde, eene commissie te  
benoemen, ten einde te onderzoeken of  
de gevorderde verdeeling noodzakelijk is,  
en dat voorstel aangenomen zijnde, zijn  
tot die commissie benoemd de heren J.C.  
Fischer, Abrm Salm en Wm Horsting. 
 
Artikel 7 
Is besloten aan den hoogwelgeboren heer buurt 
rigter te verzoeken, om binnen den tijd  
van drie maanden na heden eene  
buitengewone buurtspraak te beschrijven. 
 
Aldus deze buurtspraak  
gehouden op dato als boven. 
Van Heeckeren van Twickel. 
 
Ter ordonnantie van denzelven, 
P.C. Neelmeijer, buurtschrijver. 
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Presenten: 
Zijn hoogwelgeboren Baron van  
Heeckeren van Twickel,  
buurtrigter.  
Derk Hendriks  
A.C. Mulder  
Cs Melissen  
Jn Willemsen, buurtmeesters  
Jb Eilander, W. Munro,  
J.C. Fischer, Brouerius van Nidek,  
G. Kets, qualitate qua van Baron v. Pallandt  
v Barlham, Wm Horsting,  
G.D. Stap, R. Burggraaff,  
Hs Weiland, F. v Veldhuizen,  
J. Derksen, Et van Asselt,  
Jb van Voorthuizen,  
Cs Derksen, G.J. Jung, G.J. Esser,  
Wm Hei, Es Koops,  
Jb Kobussen, Ms Rozeboom,  
Gt Hei, Ks Koudijs, Jn Riggelink,  
Gt v.d. Craats, Bd Esmeijer,  
Jn Scharrenburg, Bd. Lagerwei,  
B. Veenendaal, Lt v Zoelen,  
Gt van Galen, Jn Klomp,  
Jb v.d. Brink, Hk Meerdink,  
Jn van den Berg.  
 
Op dingsdag den 11 October 1842 is op het  
koor der kerk van Ede in tegenwoordig- 
heid van den hoogwelgeboren heer  
Baron van Heeckeren van Twickel,  
buurtrigter, met de nevenstaande ge- 
erfden, de gewone buurtspraak ge- 
houden, en besloten als volgt. 
 
Artikel een 
Alle oude besluiten, voor zoo  
verre dezelve bij dezen niet wor- 
den veranderd, blijven hunne  
volle kracht en waarde behou- 
den.  
 
Artikel 2 
De buurtmeesters D. Hendriks en  
Cs Melissen, moetende aftreden,  
worden bij dezen op nieuw voor  
den tijd van zes jaren benoemd.  
(zijnde de gewone tijd). 
 
Artikel 3 
Verschil zijnde over den eigendom  
van een hoekje gronds bij den op- 
gang van den Straatweg aan  
het Maandereind, waarvan Jan  
Derksen van Galen vermeent eige- 
naar te zijn, ’t welk de geërfden ontken- 
nen, is besloten dat het in gemeen gebruik  
zal verblijven, ten zij genoemde Jan Derksen  
van Galen bewijs van eigendom kan toonen. 
 
Artikel 4 
Bij het afhooren der buurtrekening een batig slot  
zijnde verbleven van ruim f 700,--, heeft de buurt- 
meester Derk Hendriks het voorstel gedaan, waar- 
mede ook de buurtmeesters A.C. Mulder en J. Willem- 
sen zich vereenigden, om pogingen aan te wen- 
den ter verkrijging van een geschikt orgel in de  
kerk te Ede en daartoe een gedeelte dier pennin- 
gen te besteden. Dien ten gevolge is door de com- 
missie tot het afhooren dier rekening, de heren 
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J.C. Fischer, Jb Eilander, Wm Jansen, Wm Hor- 
sting en Am Salm, aan de vergadering voor- 
gedragen eene som van f 500,-- ter bevordering  
van dat plan uit de buurtkas toe te staan  
en is daartoe zonder eenige tegenspraak be- 
sloten, alleen is tot voorwaarde aangenomen  
dat ook de Maanderbuurt eene gelijke  
som tot dat einde bijdrage. 
 
Artikel 5 
De heer Bosch van Drakenstein verzoekt  
eenen weg te mogen leggen van af de bouw- 
plaats de Hindekamp tot aan deze zijde  
de bouwplaats Kreel, tot gerijf van elken  
belanghebbende. Dit verzoekt wordt met  
eenparige stemmen toegestaan. 
 
Artikel 6 
Tot aanmoediging der buurtscheuters om te al- 
len tijde de bijzondere en gemeene landerijen en  
gronden zoo veel mogelijk te beveiligen, is beslo- 
ten het tractement te verhoogen en te stellen  
voor den scheuter van Ede op twaalf gulden  
en voor dien van Veldhuizen op acht gul- 
den jaarlijks. 
 
Artikel 7 
Tot de commissie ter afhooring der rekening  
worden verzocht de heren der vorige com- 
missie, hier boven genoemd, en in plaats van den  
heer Abram Salm, die uit deze gemeente staat  
te vertrekken en die voor zijne welwillende  
bemoeijengen tot welvaren der buurt bedankt  
wordt, wordt verkoren de heer Ts Prins. 
 
Aldus deze buurtspraak gehouden  
op dato als boven. 
Van Heeckeren van Twickel 
 
Ter ordonnantie van denzelven 
P.C. Neelmeijer, buurtschrijver 
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Presenten:  
Zijn hoogwelgeboren Baron van Heec 
keren van Twickel, buurt- 
rigter.  
D. Hendriks,  
A.C. Mulder,  
Cs Melissen,  
Jn Willemsen, buurtmeesteren,  
J.C. Fischer, G. Kets, qualitate qua van  
den hoogwelgeboren heer Baron van  
Pallandt van Barlham,  
Wm Horsting, Hs Prins, qualitate qua  
van den hoogwelgeboren Baron Bosch  
van Drakenstein, D.L. Hen- 
driks, Cd Bieshaar, Brouerius van  
Nidek, Jn Hei, J.G. Jung,  
Ts Prins, Wl Wenninga,  
Et Koudys, Gt Busser,  
Ks Koudijs, Gt van de Haar,  
P. Maxirel, Jan Berendsen,  
W.Wm Rozeboom, Jb Kobus- 
sen, Gebroeders Van Omme, Jn Jan- 
sen Klomp, Jb van Ede, Lt  
van Zoelen, Js Van Burik,  
Wm Bosch, Weduwe Vonk, Ts Pot- 
hoven, Bs Veenendaal,  
Jan de Geit, Bd Stronk,  
Evt Koops, Wr Kelderman,  
Gt van Galen, Jn Jansen,  
Gt van Donselaar, Wm Over- 
dijking, Wm v. Steenbergen,  
Wm Prins, Bd Lagerweij,  
Hk Versteeg, Gt Scharren- 
burg, Hk Meerdink,  
Et. Burgers, Ms Roze- 
boom, Weduwe Ms Borren,  
D. van Groningen. 
Op dingsdag den 22 october 1844 is  
op het koor der kerk van Ede, in tegen- 
woordigheid van den hoogwelgeboren heer  
buurtrigter, Baron van Heeckeren van  
Twickel, met de nevenstaande geërfden,  
de gewone buurtspraak gehouden, en  
besloten als volgt. 
De buurtrigter opent de vergadering 
en de notulen der laatstgehouden 
buurtspraak worden gelezen en  
goedgekeurd. 
Artikel een 
Alle oude besluiten, voor zoo verre  
dezelve bij dezen niet worden ver- 
anderd of gewijzigd, behouden  
hunne volle kracht en waarde.  
Artikel 2 
Het buurtscheuterschap voor  
Veldhuizen opengevallen zijn- 
de door het overlijden van Teunis  
van Veldhuizen, wordt hetzelve  
op voordragt van den buurtrigter  
opgedragen aan den tegenwoordi- 
gen buurtscheuter van Ede,  
Maas van Veldhuizen, hier tegen- 
woordig, dewelke belooft die ver- 
eenigde posten trouwelijk waar  
te nemen, en zullende ook het  
vereenigde traktement, als voor  
Ede f 12,-- en voor Veldhuizen f 8,--,  
dus tezamen f 20,-- ’s jaars genieten.  
Artikel 3 
De voorzitter stelt voor om de strook heidegrond even / buiten het dorp, strekkende langs de oostzijde van 
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den grindweg naar Bennekom, tegen eene ge- 
ringe jaarlijksche recognitie of pacht, ter  
ontginning en bebouwing te geven aan de daar- 
aan grenzende geërfden, elk voor zoo ver  
zijn land daaraan is palende, met dien ver 
stande echter, dat de buurt het regt van eigen- 
dom behoudt. De vergadering keurt zulks  
goed, terwijl hetzelfde besluit wordt genomen  
ten aanzien van een hoek zandgrond gelegen  
onder Veldhuizen, bepaald tusschen den Am- 
sterdamschen Straatweg, de bouwhoeve de Kal- 
verkamp en het erve Kernheim, om ontgon- 
nen, bepoot en beplant te worden ter keuze  
van den heer van Kernheim, buurtrigter  
der buurt van Ede en Veldhuizen. 
 
Artikel 4 
De tijdelijke buurtmeesers worden gemag- 
tigd om de klapperlieden of nachtwachts bij  
het niet getrouw waarnemen of bij het ver- 
zuimen van hunnen pligt, tijdelijk te schor- 
sen en anderen zoo lang in hunne plaats aan  
te stellen, om de zaak bij de eerste gewone  
buurtspraak aan de gezamenlijke geërfden  
ter overweging en beslissing voor te dragen. 
 
Artikel 5 
Aan de vergadering wordt door de daartoe  
benoemde commissie verslag gedaan van de  
opneming en accoord bevinding der tweejarige  
rekening en verantwoording van den admini- 
strerenden buurtmeester. Dezelfde commissie,  
bestaande uit de heeren J.C. Fischer, W. Horsting,  
T. Prins en W. Jansen, wordt verzocht zich  
wederom te belasten met het opnemen der op  
heden ingaande rekening. 
 
Artikel 6 
Bij de buurtspraak van 11 october 1842 is eene commissie  
benoemd om te onderzoeken, wie in deze buurt stem- 
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beregtigde geërfden zijn. Deze commissie, bestaande uit  
de heeren Brouerius van Nidek, J.C. Fischer en W. Horsting,  
doet bij monde van den heer Fischer verslag, dat het haar  
tot dus verre niet heeft mogen gelukken zulks op te  
sporen. Dat zij te dien aanzien niets gevonden heeft  
in de archieven dezer buurt, dat men alzoo daaromtrent  
eene bepaling zal behooren te maken. De buurtrigter  
stelt voor dezelfde commissie in vereeniging met buurt- 
meesteren, alsnog te verzoeken zich met de regeling  
dezer zaak te willen belasten, om op de eerstkomende  
buurtspraak een voorstel te doen, strekkende tot  
vaststelling van den grondslag voor het regt van stem.  
Zullende dan later tot leiddraad eene lijst of ligger der  
geërfden worden geformeerd. Dit voorstel vindt  
algemeene goedkeuring, en de meergenoemde com- 
missie verklaaart zich deze nieuwe benoeming te la- 
ten welgevallen. 
 
Voorts aan de vergadering door de buurtscheuter Maas van  
Veldhuizen berigt zijnde, dat zonder toestemming of goedkeuring  
hoekjes buurtgrond zijn afgegraven. Als door Klaas Koudijs  
aan zijn land op den Veldhuizerbrink, door Willem van Steen- 
bergen, die in de Kraats eene sloot over de buurtgrond heeft ge- 
graven, door Gerrit Derk Stap, die in de Kraats een  
stukje grond heeft aangemaakt, door Jan Joosten, die  
in het Kreelsche Veen grond heeft aangemaakt, en door  
Wouter van der Zanden, die eene streep gronds ter breedte  
van drie treden langs zijn land aldaar heeft aangemaakt.  
Is besloten genoemden personen te gelasten die gron- 
den te laten liggen en dezelve niet verder te bearbei- 
den of te bebouwen. 
 
Niemand meer iets hebbende voor te stellen  
sluit de buurtrigter de vergadering op dato  
als boven genoemd. 
 
Van Heeckeren van Twickel 
 
Ter ordonnantie van denzelven 
P.C. Neelmeijer, secretaris 
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Pagina 292 
Presenten:  
zijn hoogwelgeborene, Baron van  
Heeckeren van Twickel, buurtrigter. 
D. Hendriks,  
A.C. Mulder,  
Cs Melissen,  
Jn Willemsen, buurtmeesteren,  
J.C. Fischer, Van Nidek,  
W. Horsting, Hommes,  
Hk Jochemsen,  
Hk Hendriksen,  
Ar. van Veldhuizen,  
Jan Jansen, Joost Radstad,  
P. Mazinel, Wm Overdij- 
king, Cd Bieshaar,  
D. v.d. Craats,  
Gt Scharrenburg,  
Weduwe Vonk, Gt Busser,  
Jan de Geit,  
W.H. Wilterdink,  
Es Koops, G.J. Jung,  
G.J. Esser, K. Koudijs,  
W. Wenninga,  
E.v. Asselt,  
M. Rozeboom,  
Hk Meerdink, J.C. Nix. 
 
Op vrijdag den 7 augustus 1846  
is op het koor der kerk van  
Ede, in tegenwoordigheid van de  
hoogwelgeboren heer Baron  
van Heeckeren van Twickel,  
met de nevenstaande geërf- 
den, de gewone buurtspraak  
gehouden en besloten als  
volgt.  
 
De buurtrigter opent de verga- 
dering, en de notulen der vori- 
ge buurtspraak worden gelezen  
en goedgekeurd. 
 
Artikel een 
Alle oude besluiten, voor zoo  
ver dezelve bij dezen niet wor- 
den veranderd of gewijzigd,  
behouden hunne volle kracht  
en waarde. 
 
Artikel 2 
Door de commissie tot het exami- 
neren der rekening en verant- 
woording van den administre- 
renden buurtmeester over 1844 en 1845  
wordt berigt, dat zulks geschied  
en de rekening accoord bevonden  
is, waarvan zij aan het slot  
denzelve heeft doen blijken. Dezelfde heeren,  
zijnde de heren J.C. Fischer, Wm Horsting, Ts Prins  
en Wm Jansen worden wederom uitgenoodigd  
zich in commissie te willen vereenigen tot  
examinatie der rekening op heden ingaande. 
 
Artikel 3 
Alzoo de buurtscheuter Maas van Veldhuizen  
dikwijls des nachs zich in het veld moet be- 
vinden om te waken tegen alle benadeeling van  
het veldgewas als anderszins, stellen buurt-  
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meesters voor hem van eenen jas te voorzien, en te- 
vens, om bij de bevoegde authoriteit aanvrage te  
doen tot het verlof om denzelven eenig wapentuig  
te doen dragen. De vergadering keurt dit voor- 
stel goed, en verzoekt den heer buurtrigter, in  
vereeniging met de buurtmeesteren zich wel met de  
uitvoering dezer zaak te willen belasten. 
 
Artikel 4 
Bij vorige buurtspraak door den buurt- 
scheuter berigt zijnde dat Klaas Koudijs, Wil- 
lem van Steenbergen, Gerrit Derk Stap, Jan  
Joosten en Wouter van der Zanden, in strijd  
met bepalingen hieromtrent vroeger gemaakte,  
hoekjes gronds van de buurt hadden aange- 
maakt, en toen besloten zijnde dat hun gelast  
zoude worden dezelve wederom ten algemeenen  
gebruike te laten liggen en niet verder te be- 
werken, hebben genoemde personen buurtmees 
teren verzocht, hun in het gebruik daarvan te  
laten blijven, en zich bereid verklaard, daarvan  
eene verhoogde recognitie jaarlijks te beta- 
len. Dit verzoek door buurtmeesteren  
aan de vergadering voorgedragen zijnde, is dezel- 
ve van gevoelen, dat men met alteratie van  
het bij vorige buurtspraak genomen besluit,  
zulks voor dezen keer zou kunnen vergunnen,  
onder uitdrukkelijke bepaling evenwel, dat  
deze vergunning van geene toepassing hoege- 
naamd zal kunnen zijn op verdere onwettige  
aangravingen welke in het vervolg gedaan  
mogten worden. En is het aan buurtmeesters  
overgelaten te bepalen de hoegrootheid der  
jaarlijksche recognitie, welke van boven- 
gemelde, alzoo toegestane aangravingen door  
de belanghebbenden zal moeten betaald  
worden. 
 
Artikel 5 
De buurtmeesters brengen ter kennis der ver- 
gadering dat bij het gemeentebestuur aanschrij- 
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ving ontvangen is van zijde der heren commis 
sarissen van den Straatweg van Amersfoort naar  
Arnhem, dat de tolboom, staande aan het  
Maandereind, op den grindweg van Ede naar  
Wageningen, met 1o april jongstleden zoude gesloten  
worden en aldaar wederom tol geheven, ge- 
lijk zulks voorheen reeds heeft plaats gehad.  
Maar hetwelk later, ten gevolge eener monde- 
lijke overeenkomst met het gemeentebestuur  
van Ede en met buurtmeesteren is nagelaten.  
De tenuitvoerlegging van deze aanschrijving,  
ofschoon tot heden geene plaats gehad hebbende,  
staat echter eerstdaags te wachten, en het is  
dien ten gevolge, dat de buurtmeester A.C. Mulder  
het voorstel doet om in dit geval voor rekening  
der buurt eenige stukjes gronds te onteigenen  
en daarover eenen uitweg te leggen, ten einde zon- 
der grooten omweg van uit het dorp achter den  
tol om op genoemden Wageningenschen grindweg  
te komen. De heer J.C. Fischer vermeent, alvo- 
rens deze zaak in overweging genomen wordt,  
de vergadering in bedenking te moeten geven, of niet  
deze buurt door middelen regtens zich zoude behooren  
te verzetten tegen het sluiten van den bovenbedoelden  
tolboom, aangezien de grindweg naar Wageningen een  
provinciale weg der 2e klasse is, en geenszins mag be- 
schouwd worden als een enkele afweg, om buiten den  
tol om op den Arnhemschen Straatweg te komen. De  
heer buurtrigter maakt de aanmerking, dat deze  
bemoeijingen buiten ressort der vergadering liggen, en  
dat de verpligting om over deze zaak te handelen  
rust op het gemeentebestuur van Ede, aangezien niet  
alleen de ingezetenen van het dorp en der buurt  
Veldhuizen, maar de overige tot de gemeente behooren- 
de dorpen en buurten door de sluiting van meer- 
genoemde tolboom mede geprejudicieerd worden. De  
heer W. Horsting, als lid van den raad der gemeen- 
te met deze zaak van nabij bekend, licht dezelve  
nader toe, en betoogt de moeijelijkheid welke er voor  
het gemeentebestuur in gelegen is, om ten deze de be- 
langen der ingezetenen te handhaven, alzoo de hef- 
fing van meergenoemde tol bij koninklijk besluit is be- 
krachtigd, en het gemeentebestuur alzoo in openlijk  
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verzet tegen een zoodanig besluit zou moeten komen. Zijn edele  
acht het daarom wenschelijk dat de buurt van Ede en Veld- 
huizen, als hebbende verre weg het grootste belang bij de  
zaak, zich dezelve in privé aantrekken. De heer buurt- 
rigter stelt voor om vooreerst van de zijde dezer buurt  
te beproeven langs den weg van minnelijke schikking  
met heren commissarissen, het sluiten van den tol te  
voorkomen en te dien einde eene commissie te benoe- 
men, aan welke opgedragen wordt de noodige dé- 
marches238 daartoe te doen. Tot deze commissie wor- 
den voorgesteld de heeren W.H. Wilterdink en  
W. Horsting, waarmede de vergadering, gelijk ook  
de benoemden, verklaart genoegen te nemen.  
Door den heer Van Nidek aangemerkt wordende  
dat ook behoorde voorzien te worden in het geval  
dat het der commissie niet mogte gelukken tot die  
minnelijke schikking te geraken, wordt bepaald  
dat de commissie dan den heer buurtrigter zal  
rapport doen van den uitslag harer pogingen,  
en stelt de heer buurtrigter voor, om in dat  
geval eene buitengewone buurtspraak te beleg- 
gen ten einde nader te besluiten wat verder  
van den kant der buurt zal gedaan worden.  
Dit voorstel wordt met eenparige stemmen  
aangenomen. 
 
Artikel 6 
Door Hendrik Jochemsen en Anthoni van Veld- 
huizen, landbouwers, wonende in het Broek,  
buurtschap Veldhuizen, wordt voorgesteld om  
met intrekking van het besluit dezer vergade- 
ring genomen in 1844, weder eenen afzonderlijken  
buurtscheuter voor Veldhuizen aan te stellen.  
Hun door den heer buurtrigter gevraagd zijnde  
of zij reden hebben zich over den tegenwoordigen  
scheuter Maas van Veldhuizen te beklagen we- 
gens gebrekkige dienstvervulling te Veldhuizen,  
blijkt dat de reden van hun beklag eerder te zoeken  
is in een te naauwlettend toezigt van genoemden  
scheuter, volgens hunne meening, en er overigens  
geene gegronde aanmerkingen op deszelfs waak- 
zaamheid te maken zijn. De heer buurtrigter is 
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van gevoelen, dat de door rekwestranten aan- 
gevoerde redenen niet in aanmerking mogen  
genomen worden om hun verzoek in te wil- 
ligen, en tengevolge daarvan de buurt met  
de noodelooze kosten van bezoldiging eens twee- 
den scheuters te bezwaren. Weshalve zijn hoogwelgeborene  
voorstelt het verzoek te wijzen van den hand.  
In hoofdelijke omvraag gebragt zijnde  
blijkt, dat dit het eenparig gevoelen der  
vergadering is, met uitzondering der re- 
kwestranten. 
 
Artikel 7 
Door den heer buurtrigter wordt voorgesteld  
tot versiering van den weg naar het station  
Ede van den Rijnspoorweg, eenen singel aan te  
leggen ter wederzijde langs den grindweg, ter  
breedte van 4 of 5 ellen, en denzelven te be- 
poten met dennen, waartusschen opgaande  
beuken of berkenboomen. En voorts om van- 
wege deze buurt aanzoek te doen bij de buurt  
Manen ten einde eene dergelijke beplanting  
daar te stellen, zoo ver de veldgronden der- 
zelve buurt strekken. Dit voorstel wordt al- 
gemeen goedgekeurd, en buurtmeesteren op- 
gedragen hetzelve ten uitvoer te brengen.  
Zijnde hierbij wel uitdrukkelijk bepaald  
dat ter plaatsen waar het behoort, doorgan- 
gen of wegen voor de schaapsdriften, ter wijd 
te van 20 ellen, zullen gelaten worden. 
 
Artikel 8 
Door den heer Hommes wordt aangevraagd  
eene strook gronds langs den grindweg tus- 
schen het dorp Ede en het station van  
den Rijnspoorweg, om aldaar eenige woningen  
te bouwen. De vergadering is van gevoelen  
dat dit verzoek niet mag toegelaten worden,  
uit hoofde der bestaande bepalingen vroeger  
op het afstaan der buurtgronden gemaakt,  
alsmede omdat die heide, vroeger door de  
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weduwen Wouter Derksen, Hendrik Vonk en Melis  
Borren aangevraagd, reeds toen in dien afstand ge 
difficulteerd239 is.  
 
Artikel 9 
De commissie bij buurtspraak van 1844 artikel 6, be- 
noemd om nasporingen te doen ten einde een voor- 
stel uit te brengen, dat strekken kon om eenen  
grondslag vast te stellen voor het regt van stem,  
doet bij monde van den heer Van Nidek verslag  
van hare bemoeijingen, en verklaart niets te heb- 
ben kunnen opsporen hetwelk tot grondslag  
zou kunnen worden aangenomen, dan alleen  
dat diegenen als stemberegtigde geërfden zullen  
worden beschouwd, die eigenaars zijn van land  
dat tijdens de invoering van het kadaster in  
1832 belastbaar was. De commissie meent de- 
zen grondslag te mogen aanbevelen als billijk,  
en te allen tijde een vast punt opleverende,  
vanwaar men bij eene eventuele verdeeling  
zoude kunnen uitgaan. En zij heeft ter bevorde- 
ring dezer aangelege zaak, in voldoening aan  
het uitgedrukte in het 6e artikel der laatst- 
vorige buurtspraak, bereids eene lijst gefor- 
meerd van de namen der hierbedoelde geërfden,  
welke lijst zij bij deze aan de vergadering  
voorlegt. 
De heer buurtrigter, ofschoon in het gevoe- 
len der commissie deelende, dat voor het tegen- 
woordige geen berere grondslag ter bepaling van  
het regt van stem zal te vinden zijn, is echter  
van meening: 
1e Dat het aannemen van denzelven niet beant- 
woordt aan het doel, hetwelk men zich ter vo- 
rige vergadering daarmede heeft voorgesteld. 
2e Dat de volledige aanneming van denzelven  
boven dien vele moeijelijkheden in zich bevat,  
welke het eerst bij eene eventuele verdeeling  
van belang zal zijn op te lossen. 
3e Dat een besluit door de vergadering genomen  
bij onvolledig licht in de zaak, later nadeelig  
zou kunnen werken, wanneer mogt blijken 
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een betere grondslag te bestaan, en  
4e Dat de zaak door uitstel niet geprejudici- 
eerd wordt. 
Het is uit dien hoofde, dat de heer buurt- 
rigter aan de vergadering voorstelt deze  
zaak voor als nog in advies te houden, de  
door heeren gecommitteerden ter tafel ge 
bragte lijst te deponeren bij de archieven  
der buurt, en hun edelen te bedanken voor de  
genomen veelvuldige moeite. 
De vergadering zich met dit voorstel ver 
eenigende, en niemand meer iets hebbende  
voor te dragen, sluit de buurtrigter  
de vergadering tot nadere convocatie. 
 
Van Heeckeren van Twickel. 
 
Ter ordonnantie van denzelven 
P.C. Neelmeijer 
secretaris 
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Pagina 299 
Present: 
de  heer W.H. Wilterdink,  
qualitate qua van den hoogwelgeboren heer  
Baron van Heeckeren van Twickel, buurtrigter,  
D. Hendriks,  
A.C. Mulder,  
C. Melissen,  
Jn Koesteeg, buurtmeesters,  
Wm Horsting, Brouerius  
van Nidek, Pr Mazirel,  
Gt Willemsen, Rk Melissen,  
Gt van Galen Gtz, As van  
Veldhuizen, weduwe Vonk,  
Hk Herikhuizen, Jm Jo- 
chemsen, Wm Bussing,  
Gt Scharrenburg, Jb Wil- 
lemsen, Jn Willemsen,  
T. Prins, Wm Prins, Bs  
Klaassen, J.C. Nix,  
R.W. Overdijking, J. Rig- 
gelink, Ts Pothoven,  
weduwe Borren, J.G. Jung,  
G.J. Esser, Hk Versteeg,  
Cd Bieshaar, C. v.d. Craats,  
Jn Jansen, J. v. Voorthuizen,  
Es Koops, Jn Hei, Hk  
Hendriksen, Dk v.d. Craats,  
Jb Brandlij, Hk Meerdink,  
Wm Kramer, Et Stronk,  
Jn Woutersen, Bd Esmeijer. 
 
Op dingsdag den 16 februari 1847  
is bij afwezigheid van den hoog- 
welgeboren heer buurtrigter, onder  
voorzitting van den heer W.H.  
Wilterdink als gekwalificeerde  
van zijn hoogwelgeborene eene buitenge- 
wone buurtspraak gehouden, na  
voorafgedane, als vanouds ge- 
bruikelijke tweemalige afkon- 
diging aan de kerk te Ede. 
 
De buurtrigter qualitate qua opent de  
vergadering, en geeft kennis  
dat dezelve belegd wordt ten  
gevolge van een daartoe gedaan  
verzoek door de commissie, be- 
noemd bij artikel 5 der laatstge- 
houden gewone buurtspraak  
de dato 7 augustus 1846, welke commis- 
sie belast werd met het beproe- 
ven eener minnelijke schikking  
met heren commissarissen van  
den straatweg van Arnhem op  
Amersfoort, ten einde het weder  
sluiten van den tolboom aan het  
Maandereind,op den grindweg  
naar Wageningen te voorkomen. 
Dit artikel door den secretaris  
voorgelezen zijnde, doet de heer  
Wilterdink, voorzitter dezer  
vergadering, tevens lid zijnde der  
gemelde commissie, verslag  
van de werkzaamheden der  
commissie. 
De inhoud van dit verslag komt in de hoofd- 
zaken neder op het volgende: 
De commissie zich in vereeniging gesteld heb- 
bende met eene commissie uit het gemeentebe- 
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stuur van Ede, benoemd ten zelfden einde, en om geza- 
menlijk werkzaam te zijn, heeft aanvankelijk aan  
heren commissarissen van den straatweg voornoemd  
voorgesteld, om tegen betaling dezerzijds van eene  
jaarlijksche bijdrage of uitkoop, groot f 30,--, de  
heffing van tol aan den bedoelden bijboom voor  
altijd af te schaffen. Heren commissarissen zich be- 
reid betoonende om langs den weg van minnelijke  
schikking, en tegen betaling eener jaarlijksche uit- 
koopsom van hun regt af te zien, hebben echter  
te kennen gegeven, dat deze som aanzienlijk hoo- 
ger zoude moeten gesteld worden.  
Na eenige mondelinge onderhandelingen, is  
der commissie gebleken dat zij eene som van  
f 60,-- doch niet minder aanbiedende, hoop kon- 
den voeden met heren commissarissen tot een ver- 
drag te zullen komen. Dien ten gevolge heeft  
zij, onder voorbehoud van de approbatie harer  
committenten, dit aanbod gedaan en is het- 
zelve door heren commissarissen aangenomen,  
onder eenige daarbij gemaakte bedingen, wel- 
ke aan de vergadering worden voorgelezen.  
De commissie, hoezeer overtuigd zijnde dat  
het belang der buurt, zoowel als van de gemeen- 
te vordert, dat de bedoelde boom voortdurend ge- 
opend blijve, en beide zich te dien einde eenige op- 
offering zullen moeten getroosten, echter tevens  
beseffende dat eene jaarlijksche uitkeering van  
f 60,-- voor de buurt en gemeentekas een aan- 
zienlijk bezwaar zoude opleveren, heeft ge- 
tracht dezen last zoo veel mogelijk te verligten,  
en heeft de commissie uit dien hoofde pogingen  
aangewend om van medebelanghebbende buurten  
en gemeenten evenredige bijdragen te verkrijgen.  
Aanvankelijk scheen zulks bij de gemeente  
Barneveld te zullen gelukken. Doch het door  
den heer burgemeester dier gemeente in des- 
zelfs raad gedane voorstel, om jaarlijks f 15,-- bij  
te dragen, werd door denzelven van de hand ge- 
wezen. Alleen de buurt van Manen heeft  
zich daartoe bereid verklaard, en aangeboden  
jaarlijks f 15,-- te zullen betalen, doch hebben  
de geërfden dezer buurt de voorwaarde daaraan  
verbonden, dat, wanneer te eeniger tijd, na de  
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voltooijing van den grindweg van Wageningen naar  
Ede, en verder tusschen het station van den Rhijn- 
spoorweg en het dorp Ede, een tol mogt geplaatst  
worden ten behoeve der gemeente Ede, dan ook de  
ingezetenen dier buurt vrijdom van dien tol zul- 
len hebben. 
Dit voorwaardelijke aanbod, over welks aanneme- 
lijkheid te zijner tijd de raad der gemeente Ede zal  
moeten beslissen, thans mede in berekening nemen- 
de, moest nog gevonden worden eene som van f 45,--. 
De vereenigde commissie hierover beraadslagen- 
de, is te rade geworden, dat dezelve door het  
gemeentebestuur en deze buurt, billijkerwij- 
ze elk voor de helft, à f 22,50 zoude moeten  
betaald worden. 
De commissie uit het gemeentebestuur dien- 
overeenkomstig haar voorstel aan den raad ge- 
daan hebbende, heeft daarop de approbatie240 van  
denzelven bekomen, met aanwijzing dat de som  
van f 22,50 jaarlijks door den ontvanger der  
gemeente zal worden uitbetaald. 
De commissie thans aan den haar opgedragen  
last geen verder gevolg kunnende geven, al- 
voorens ook van de zijde der geërfden dezer  
buurt de verzekering ontvangen te hebben, dat  
men dezerzijds genegen is eene som van f 22,50  
jaarlijks bij te dragen, heeft den heer buurt- 
rigter verzocht deze buitengewone buurt- 
spraak te willen beleggen, en aan de geërfden  
de noodige voorstellen te doen. 
Het is dien ten gevolge dat de buurtrigter qualita qua de ver- 
gadering verzocht het voorstel der commissie  
in overweging te nemen, waartoe wordt overgegaan. 
De heer A.C. Mulder bestrijdt het voorstel en  
acht het voldoende om dezerzijds bij te dragen eene  
som van f 15,--, op grond dat zijn edele van de heer bur- 
gemeester dezer gemeente vernomen heeft 241  
dat de som van f 60,-- zoude gevonden zijn, wanneer  
deze buurt eene bijdrage van slechts f 15,-- leverde. 
De buurtrigter qualita qua beantwoordt zijn edele met de op- 
merking, dat de 242 heer burge- 
meester geen genoegzamen grond kan gehad hebben dit te zeggen, aan- 
gezien de commissie de zekerheid heeft, dat geene  

                                                 
240 Approbatie: goedkeuring 
241 Hier is doorgehaald: “meent vernomen te hebben” 
242 Hier is doorgehaald: “bedoeling van den (heer burgemeester) niet kan geweest zijn” 
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andere gelden dan de bovengenoemde zijn  
beschikbaar gesteld, gelijk de heer Horsting, mede  
lid der commissie en tevens lid van den raad der  
gemeente, mede verklaart.  
Ook wordt de moeijelijkheid aangetoond om de ver- 
gadering onverrigterzake te doen uit een gaan  
ten einde deze zaak nader te onderzoeken, en  
daarna dezelve op nieuw bij een te roepen, de- 
wijl het toch zeker is dat later weder alleen  
zal moeten beraadslaagd worden over het  
verstrekken van f 22,50. De vergadering  
algemeen van dit gevoelen zijnde, worden alzoo  
de discussiën voortgezet, en besloten de zaak  
in hoofdelijke omvraag te brengen.  
Daar intusschen uit de discussiën geble- 
ken is, dat verre de meerderheid der geërf- 
den van gevoelen is dat ook vanwege der  
buurt de voorwaarde moet gemaakt wor- 
den van vrijdom van tol, overeenkomstig aan  
hetgeen door de buurt van Manen ver- 
langd is, zoo wordt de vraag gesteld of  
vanwege de buurt van Ede en Veldhuizen  
zal besloten worden tot het geven eener  
jaarlijksche bijdrage van f 22,50, onder  
voorwaarde dat dan ook de ingezetenen  
dezer buurt vrijdom zullen genieten van  
elken anderen tol, welke eventueel ten be- 
hoeve der gemeente op den grindweg tusschen  
het station van den Rijnspoorweg en het  
dorp Ede zoude kunnen geheven worden. 
Dit voorstel in omvraag gebragt zijnde, is  
met eene meerderheid van 36 tegen 9 stem- 
men goedgekeurd en tot een besluit ge- 
maakt. 
En is tenslotte verder op de commissie  
de last verstrekt, om van dit besluit aan  
het gemeentebestuur kennis te geven. 
Zulks bij hetzelve aangenomen worden- 
de met de gecommitteerde leden van  
den raad verder te procederen, tot het  
tot stand brengen van de noodige acten  
van overeenkomst met meergemelde  
heeren commissarissen, met verdere  
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bepaling, dat de tijdelijke administrerende  
buurtmeester jaarlijks in twee termijnen,  
op 1o januarij en 1o julij, zal zorg dragen  
voor het overmaken der gelden. 
Hiermede is de vergadering gescheiden. 
 
W.H. Wilterdink qualitate qua 
 
Ter ordonnantie van denzelven 
P.C. Neelmeijer, secretaris 
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Presenten:  
W.H. Wilterdink,  
buurtrigter, qualitate qua,  
Dk Hendriks,  
A.C. Mulder,  
Cs Melissen,  
Jn Koesteeg, buurtmeesters,  
J.C. Fischer,  
Weduwe H. Vonk,  
Wr van Peursem,  
Et Roelofsen, J.C. Nix,  
Jn Jansen, Weduwe Kleinhoonte,  
Tijs Pothoven, Weduwe Borren,  
Gt van Galen, Gt Scharrenburg,  
Wm Bussing, Jn Riggeling,  
Jan Jansen, Jn Ar Willemsen,  
Hk Meerdink, G.J. Esser,  
Ms Stronk, Es Koops,  
Js v. Burik. 
 
Buitengewone buurtspraak op  
donderdag den 3 junij 1847 op  
het koor der kerk te Ede, onder  
voorzitting van den heer  
W.H. Wilterdink, gekwa- 
lificeerde van den hoogwelgeboren  
heer, Baron van Heeckeren  
tot Twickel, buurtrigter van  
Ede en Veldhuizen. 
 
De vergadering geopend zijnde,  
worden voorgelezen de notulen  
der buitengewone buurtspraak  
gehouden den 16 februarij 1847.  
Dezelve worden goedgekeurd  
en geteekend. Hierna brengt de  
buurtrigter qualitate qua ter kennisse  
der geërfden, dat het besluit  
van den raad der gemeente  
Ede, op den ingevolge de vorige  
buurtspraak aan denzelven  
gedane voorwaardelijke aan- 
bieding, van dien aard geweest, dat de com- 
missie noodig achtte hetzelve aan de geërfden  
te doen kennen, en derzelver gevoelen dien- 
aangaande te vernemen, ten welken einde zij  
den heer buurtrigter verzocht heeft deze  
tweede buitengewone buurtspraak te willen  
doen beleggen.  
Hij leest voor de copij eener missive de dato  
19 februari 1847, door de commissie ingezonden  
aan het bestuur der gemeente Ede ten gevol- 
ge van het bepaalde bij de vorige buurtspraak,  
waarbij aan gemeld bestuur werd kennis gegeven  
van het besluit dezer buurt om jaarlijks bij  
te dragen eene som van f 22,50, onder voorwaarde  
van vrijdom van tol voor de ingezetenen / der buurt aan zoodanigen boom, als eventueel  
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door het gemeentebestuur zoude kunnen worden ge- 
plaatst op den grindweg naar Wageningen, tusschen het  
dorp Ede en het station van den Rijnspoorweg. 
Hij deelt vervolgens aan de vergadering mede,  
dat in antwoord op bovengemelde missive is ingekomen  
een extract uit het register der deliberatiën243 en  
besluiten van den raad der gemeente Ede, de dato 16 maart  
1847 numero 9, waarvan almede voorlezing wordt gedaan. 
Uit hetzelve blijkt dat de raad vermeent niet te  
kunnen aannemen het beding door deze buurt ge- 
maakt ten aanzien van den vrijdom van tol voormeld,  
en alzoo de dezerzijds gedane aanbieding is komen  
te vervallen. 
Intusschen geeft de raad bij bovengenoemd be- 
sluit te kennen wel gezind te zijn om, ingeval te  
eeniger tijd eene tolheffing op het bewuste punt  
mogt plaats vinden ten behoeve der gemeente, alsdan  
de bijdrage van deze buurt tot wegneeming van  
den bijboom te doen ophouden, en de geheele tot uit- 
koop overeengekomen som van zestig gulden voor  
rekening en ten laste der gemeente Ede te nemen. 
De buurtrigter qualitate qua, ten deze mede als lid der com- 
missie, doet dien ten gevolge aan de geërfden het  
voorstel om het besluit van den raad in nadere gun- 
stige overweging te nemen, ten einde de opheffing van  
den tol, welke anderszins niet zal kunnen verkregen  
worden, mogelijk te maken. 
Hij doet de vergadering opmerken dat het aanbod  
van den raad in het tweede lid van deszelfs besluit,  
de uitkeering eener bijdrage, als slechts tijdelijk,  
minder bezwarend maakt voor de fondsen der buurt, 
dat de verkrijging der opheffing van meergemelden  
tol voor deze buurt, en vooral voor het dorp, mag ge- 
acht worden deze tijdelijke opoffering waardig te  
zijn, en  
dat hij het uit dien hoofde wenschelijk acht, dat  
de buurt bij haar vroeger gedaan aanbod, met weg- 
lating van het daarbij gemaakt beding, blijve per- 
sisteren. 

                                                 
243 Deliberatie: overleg, beraadslaging 
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Na eenige deliberatiën blijkende, dat de ver- 
gadering zich met dit gevoelen wel zal kunnen  
vereenigen, wordt het voorstel in omvraag ge- 
bragt: of de buurt zal blijven volharden bij  
het door haar gedaan aanbod om jaarlijks uit te  
keeren eene bijdrage van f 22,50, en zulks alleen  
onder voorwaarde dat, wanneer te eeniger tijd  
ten behoeve der gemeente Ede een tol mogt ge- 
heven worden op den grindweg tusschen het dorp  
Ede en het station van den Rijnspoorweg, alsdan  
het bestuur der gemeente Ede deze buurt van  
evengemelde bijdrage zal ontheffen, en de ge- 
heele uitkoopsom, ten bedrage van zestig  
gulden, voor deszelfs rekening nemen. Welk  
voorstel met eenparigheid van stemmen wordt  
aangenomen en tot een besluit gemaakt. 
De commissie wordt dien ten gevolge ver- 
zocht en gemagtigd om alsnu, in vereeniging  
met de gecommitteerde leden van den raad  
met heren commissarissen van den straatweg,  
de noodige overeenkomst en acten op te  
maken en te teekenen. 
De commissie wenschende ten aanzien van  
sommige, door heren commissarissen voormeld,  
bij missive de dato 12 januari 1847 gemaakte bepalingen,  
het gevoelen der geërfden te vernemen, zoo  
wordt dit stuk, zooveel noodig, voorgelezen, en  
besloten: 
1. dat aan heren commissarissen op eene officiëele  
wijze zal worden ingezonden de toestemming  
van de geërfden dezer buurt, en zulks na voor- 
afgaande kennisgeving aan, en door tusschen- 
komst van het gemeentebestuur, met aanwij- 
zing dat de betaling der bijdrage zal geschie- 
den door den tijdelijk administrerende buurt- 
meester, jaarlijks in twee termijnen, telkens  
zes maanden voor de helft. 
2. dat de tijd van aanvraag, waarover deze  
betaling zal loopen, zal gerekend worden in  
te gaan den 1o januarij 1847. 
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3. de door heren commissarissen gemaakte bepaling dat  
heren edelen zullen geregtigd zijn bij wanbetaling te vorderen  
10% boven de bedongen en verschuldigde penningen,  
te wijzen van de hand, als kunnende een zoodanig  
beding in geene aanmerking komen waar, uit eigen  
fondsen, eene vrijwilige bijdrage verstrekt wordt,  
gelijk door deze buurt geschiedt. 
4. het daarbij gemaakte voorbehoud aan te  
nemen voor notificatie. 
 
Hiermede is de vergadering gescheiden. 
 
W.H. Wilterdink 
 
Ter ordonnantie van denzelven 
P.C. Neelmeijer, scriba 
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Present:  
de heer W.H. Witerdink, buurtrigter,  
qualitate qua.  
Buurtmeesters:  
D. Hendriks,  
C. Melissen,  
J. Willemsen.  
Geërfden:  
de heer J.C. Fischer,  
“ J. Brouërius van Nidek,  
“ L. v.d. Berch v. Heemstede,  
“ Th Prins Hz,  
“ G. Kets qualitate qua,  
“ J.F. Hommes,  
Jan Klomp, Ant. v. Veldhuizen,  
Rijk Vonk, Evt. Roelofsen,  
Cs van Galen Gtz., Gt v.d. Steeg,  
Maas v. Veldhuizen,  
Js Gt Esser, Derk v.d. Craats,  
J.C. Nix, Gt Busser,  
Egbt Koudijs, Hk van Raaij,  
Wouter Kelderman, C. Staf,  
Egbt van Asselt, Willem Jansen,  
Gerrit v. Scharrenburg,  
Coendt Bieshaar, Ms Rozeboom,  
Jochem Jochemsen, Wm Busser,  
Elis Koops, J.An Willemsen,  
Hk Versteeg, Js v. Burik,  
Gt Jansen v. Donselaar,  
Jb Brandlij, Gijsbt Heij,  
Melis Borren, G.W. Overdijking,  
Js van Voorthuizen,  
Ks Koudijs, Hk Stronk.  
 
Op donderdag den 12 october 1848  
is bij afwezigheid van den hoogwel- 
geboren heer Baron van Heeckeren  
van Wassenaer, buurtrigter, on- 
der voorzitting van den heer  
W.H. Wilterdink als gekwa- 
lificeerde van zijn hoogwelgeborene, de  
gewone buurtspraak gehou- 
den op het koor der kerk,  
na voorafgedane, als van  
ouds gebruikelijke, tweema- 
lige afkondiging aan de  
kerk te Ede. 
 
De buurtrigter qualitate qua  
opent de vergadering.  
De buurtschrijver  
P.C. Neelmeijer, niet tegen- 
woordig kunnende zijn,  
wordt deze betrekking op  
deszelfs verzoek waargeno- 
men door den heer J.C. Fischer. 
De notulen der laatstge- 
houden gewone vergadering,  
alsmede die der twee buiten- 
gewone vergaderingen, wor- 
den gelezen en goedgekeurd. 
De commissie, bij vorige  
gewone buurtspraak be- 
noemd tot examinatie der  
rekening over 1846 en 1847,  
berigt dat dezelve door haar is in orde bevon- 
den, en dientengevolge goedgekeurd en getee- 
kend, sluitende met een nadeelig saldo van  
zes en twintig gulden (f 26.--). 
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De rekening wordt ter inzage van de geërfden, staan- 
de de vergadering, nedergelegd. 
 
De buurtrigter qualitate qua stelt voor om tot examinatie  
der rekening over 1848 en 1849 weder uit te noodigen de- 
zelfde commissie, bestaande uit de heeren J.C. Fischer,  
W. Horsting, T. Prins Hz en W. Jansen. De verga- 
dering keurt dit voorstel goed, en de leden der  
commissie, voor zooverre die tegenwoordig zijn,  
verklaren zich de benoeming te laten wel- 
gevallen. 
 
De buurtmeesters D. Hendriks voor Ede en  
C. Melissen voor Veldhuizen, moetende aftreden,  
stelt de buurtrigter qualitate qua voor in hunne plaats te  
benoemen Coendert Bieshaar voor Ede en An- 
thonie van Veldhuizen voor Veldhuizen, hetwelk  
algemeen wordt goedgekeurd en besloten.  
De benoemden, in de vergadering tegenwoordig,  
nemen hiermede genoegen en verklaren die be- 
trekking te aanvaarden. 
 
De buurtmeester Jan Willemsen voor Veld- 
huizen berigt, dat hij zijne vaste goederen verkocht 
en zich met der woon in het dorp gevestigd heeft.  
Hij vermeent, dat hij uit dien hoofde onbevoegd is  
langer te continuëren en verzoekt dat een ander  
in zijne plaats tot buurtmeester aangesteld wordt. 
De buurtmeester qualitate qua stelt daartoe voor Roeter Da- 
velaar, waarmede de vergadering algemeen genoegen  
neemt. De benoemde in de vergadering niet tegen- 
woordig zijnde, wordt besloten hem van zijne be- 
noeming kennis te geven, terwijl bij onverhoopte  
niet aanneming, de aftredende J. Willemsen ver- 
zocht wordt en aanneemt zijnen diensttijd geheel  
te vervullen. 
 
Door den heer J. Brouërius van Nidek, mede namens  
onderschrevene andere geërfden, stukken grond van 
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de buurt in erfpacht houdende, aanzoek gedaan  
zijnde om de erfpachten voortaan weder als van ouds  
uitkoopbaar te stellen tegen den penning twintig,  
wordt daartoe met eenparigheid van stemmen be- 
sloten. En artikel 3, der buurtspraak van 31  
augustus 1840, mitsdien weder ingetrokken.  
Ten einde echter de bezwaren, welke te voren  
hebben aanleiding gegeven tot het nemen van het  
besluit van niet-afkoopbaarheid, op te heffen en  
de uitkoopen, alsmede de belegging der daarvan  
inkomende gelden, geregeld te doen plaats heb- 
ben, wordt bepaald: 
dat diegenen welke wenschten uit te koopen,  
zich van 1 tot 11 november 1848 schriftelijk daar- 
toe bij den administrerenden buurtmeester zullen  
moeten aanmelden, en de betaling van den uitkoop  
op den 1en mei daaraanvolgende bewerkstelligen,  
tegen uitreiking van een bewijs van eigendom  
ten hunnen koste;  
dat de van den uitkoop in te komen gelden  
zullen worden belegd in behoorlijke hypothecaire  
obligatiën door den administrerenden buurt- 
meester, onder toezigt van de medebuurtmeesteren  
tegen zoodanige renten als zij in het belang der  
buurt zullen kunnen bedingen, en eindelijk: 
dat de uitkoop slechts elke twee jaar een- 
maal zal kunnen geschieden, waartoe de belang- 
hebbenden zich dan steeds van 1 tot 11 november  
op bovengemelde wijze zullen moeten aanmelden. 
 
Aan de beplanting langs den grindweg, be- 
doeld bij artikel 7 der buurtspraak van 7 augustus  
1846, tot heden geen gevolg gegeven zijnde  
uit hoofde van daaraan verbonden moeijelijk- 
heden, wordt met alteratie244 van bovengemeld ar- 
tikel besloten ter wederzijde van den grindweg  
te planten twee rijen opgaande boomen, en  
zulks ter beoordeeling van buurtmeesteren  
naar gelang der geschiktheid van den grond  

                                                 
244 Alteratie: wijziging, verandering 
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en den gewonen trek der schapen, met beuken-,  
berken- en larixheesters. 
 
Niemand meer iets voor te dragen hebbende,  
wordt de vergadering gesloten, tot nadere convocatie. 
 
W.H. Wilterdink qualitate qua 
 
Ter ordonnantie van denzelven, 
P.C. Neelmeijer, buurtschrijver 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 312

Present:  
de heer W.H. Wilterdink,  
buurtrigter qualitate qua.  
buurtmeesters:  
A.C. Mulder,  
C. Bieshaar,  
Ante v. Veldhuizen,  
Roett Davelaar.  
J. Rooseboom, J.C. Fischer,  
Bor Borren, Egt Koudijs,  
H. Versteeg, Wr. v. Peursem,  
Weduwe J. Scharrenburg,  
de heer G. Kets, H. Melissen,  
Wm Bussink, Wm Jansen,  
Rt Jansen, Gt Burgers,  
Brouérius v. Nidek, T. Prins Hz.,  
L. Mellink, Evt Roelofsen, Et v. Asselt,  
Gt van Galen, Gt Scharrenburg,  
G.J. Esser, Wm Prins, J, Klomp,  
Wr Jansen, Wm v. Steenbergen, Es Koops,  
J. Riggelink, J. Gaasbeek,  
T. Pothoven, de heer Bosch,  
J. Eijlander, J. Aalbers,  
B. v. Veenendaal, Gt v. Peursem,  
J. Hei, J. Rozeboom, W. Wenninga,  
J.D. v.d. Craats, Jb v. Voorthuizen,  
Hk Hendriksen, Dk v. Groningen,  
Ls v. Omme, Hk Stronk,  
Weduwe Vonk, W. Hendriksen,  
Hk Meerdink, R.W. Overdijking. 
 
Op dingsdag den 19 november 1850  
is ter presentie van den heer W.H.  
Wilterdink, gekwalificeerde van  
den hoogwelgeboren heer, Baron van Heec- 
keren van Wassenaer, buurtrigter, de  
gewone buurtspraak gehouden op  
het koor der kerk van Ede, na voor- 
afgaande gebruikelijke afkondigin- 
gen op twee zondagen aan de  
kerk te Ede.  
 
De buurtrigter qualitate qua opent de verga- 
dering, na volmagt te hebben ver- 
toond in deze hoedanigheid van wegen  
zijn hoogwelgeborene den heer Baron van Heecke- 
ren van Wassenaer, buurtrigter. 
De notulen der laatstvorige buurt- 
spraak worden gelezen en goedgekeurd. 
De commissie ter examinatie der  
buurtrekening berigt dat zij die  
in orde heeft bevonden, met uitzon- 
dering slechts van eene post voor  
werkloon ter som van f 144,70 waar- 
bij geen bewijsstuk was overgelegd, en  
welke zij vermeent dat nader gespecificeerd had moeten  
worden. De administrerende buurtmeester uitgenodigd  
zijnde hierop te antwoorden, doet opgave van de werkzaam- 
heden die voor bovengenoemde som zijn ten uitvoer ge- / bragt, en biedt aan de verlangde specificatie alsnog 
over / te leggen. De vergadering verklaart echter voor het tegen- / woordige met de gegeven inlichtingen 
genoegen te nemen, / indien slechts voor het vervolg behoorlijk gezorgd wordt / voor de justificatie van elken 
post der rekening. 
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Tot commissie voor de volgende rekening af te hooren worden  
gekozen de heeren J.C. Fischer, T.Prins, Wm Jansen en J. Rooseboom,  
die zich deze keuze laten welgevallen.  
Ingekomen eene missive van het buurtbestuur van Manen,  
waarbij wordt te kennen gegeven dat daaraan gebleken is dat  
de buurt van Ede en Veldhuizen in het bezit is van ongeveer 50  
bunders heidegrond die aan Manen toebehooren, met verzoek  
om tot de overboeking dier gronden op naam van Manen bij  
het kadaster te willen medewerken. 
Na voorlezing van deze missive doet de buurtrigter qualitate qua  
verslag van een voorloopig onderzoek, door hem met buurt- 
meesteren bewerkstelligd. Zij hebben daartoe de kadastrale  
kaarten ingezien en deskundige geërfden gehoord. Uit een en  
ander schijnt hun toe, dat de buurt van Ede en Veldhuizen  
wel in het bezit is van eenige heidegrond van Manen, doch  
geenszins van 50 bunders. Zij hebben bemerkt, dat Manen  
aanspraak maakt op gronden die, volgens het sustenu245  
van Ede en Veldhuizen betrekkelijk de grensscheiding  
der beide buurten, niet aan Manen toebehooren. Schrif- 
telijke opgave dienaangaande zijn niet te vinden, doch  
naar wel bekende mondelinge 246 overleveringen schijnt de  
grensscheiding in kwestie te loopen van den noordelijken  
hoek der Spindersteeg in eene regte lijn op den noorde- 
lijken hoek der Sijsselt, in welke rigting te voren palen  
gestaan hebben, die door de buurtmeesteren van Ede en Veld- 
huizen en van Manen gemeenschappelijk gezet waren.  
De buurtmeester Mulder is toenmaals daarbij tegenwoordig  
geweest en herinnert zich dit zeer goed. Doch van de palen is  
thans geen spoor meer te vinden. Intusschen verzoekt  
nu de buurt van Manen overboeking ook van gronden,  
welke langs de noordzijde der Sijsselt gelegen zijn tot aan  
het veld van de Ginkel, en zijn daarom buurtrigter qualitate qua en  
buurtmeesters van gevoelen dat in het verzoek, zooals het  
daar ligt, moet gedifficulteerd247 worden.  
De presente geërfden uitgenoodigd zijnde, in zoo verre ie- 
mand betrekkelijk deze zaak nadere inlichting mogt kunnen  
geven, blijkt dat velen kennis dragen dat er palen gestaan heb- 
ben, en de bovengemelde regte lijn voor de regtmatige schei- 

                                                 
245 Sustenu: bijlage 
246 Hier is doorgehaald: “opgave” 
247 Difficulteren: hinderen, tegenspreken 
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ding gehouden moet worden. 
Intusschen wordt dienstig geoordeeld eene commissie  
te benoemen, welke een naauwkeurig onderzoek zal be- 
werkstelligen en van haar bevinden op de eerstvolgende  
buurtspraak zal verslag geven. Deze commissie zal  
zich door eenen landmeter kunnen doen assisteren en  
zich in betrekking kunnen stellen met het buurtbe- 
stuur van Manen of afgevaardigden daaruit, terwijl  
hiervan aan het bestuur van Manen schriftelijk zal  
worden kennis gegeven.  
Tot leden dier commissie worden benoemd: de heeren  
J.C. Fischer, A.C. Mulder, Rt Davelaar, Rijk Vonk en  
Bor Borren, die deze benoeming aannemen. 
 
Alzoo Wouter van Veldhuizen in de Molenpollen  
en Berend Dibbink op Stompekamp eene hut hebben opge- 
slagen, beide op buurtgrond, zonder toestemming van het  
buurtbestuur, en de laatste zelfs tegen uitdrukkelijke  
waarschuwing in, wordt met eenparigheid van stemmen  
besloten buurtrigter en buurtmeesters te magtigen  
afdoende maatregelen te nemen om gemelde personen  
met hunne gezinnen de buurtgronden te doen ontrui- 
men. Daartoe aanvankelijk den minnelijken weg te be- 
proeven, met authorisatie om uit de buurtkas eenige  
gelden te verstrekken ten einde aan voormelde gezinnen  
op eene andere wijze huisvesting te verschaffen. Doch voorts  
met magtiging om, ingeval van blijkblaren onwil, hen door regts- 
middelen tot de ontruiming te noodzaken, in zooverre zoo- 
danige middelen uitvoerbaar en in het bereik der buurt- 
fondsen zullen geoordeeld worden. 
 
Klagten ingekomen zijnde, dat Jan Riggelink grind  
gegraven en tot eigen voordeel buiten de buurt heeft ver- 
kocht, wordt bij deze bepaald dat voortaan geen grind mag  
gegraven worden, anders dan voor eigen gebruik en  
onder verpligting om de grindgaten weer behoorlijk  
digt te maken en met zoden te dekken.  



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 315

Alzoo de betrekkelijk geringe inkomsten der buurt en de  
vele verpligte uitgaven tot wering der zandverstuivingen, be- 
plantingen, surveillance, belastingen, enzovoort. noodzakelijk maken  
zoo veel mogelijk alle uitgaven te vermijden, die niet regt- 
streeks tot het ressort der buurt behoren, stelt de buurt- 
rigter qualitate qua voor, om in het vervolg geene gelden meer te besteden  
tot onderhoud der publieke wegen, die op het tableau der pro- 
vinciale wegen voorkomen. Alsmede om na het einde van dit  
jaar geen traktement of kleedingstukken aan de klapper- 
lieden meer te verstrekken. Dit voorstel wordt met algemeene  
stemmen goedgekeurd en tot een besluit gemaakt, met bepaling  
dat daarvan aan het burgerlijk bestuur zal worden kennis  
gegeven.  
 
Daar de buurt jaarlijks eenige inkomst heeft van gras- 
gewas, hetwelk tegen eenen vasten pags aan een enkel per- 
soon is verpacht, en men vermeent dat eene publieke verpach- 
ting tot meerdere opbrengst kan leiden, wordt bepaald dat  
gras jaarlijks in het openbaar te verpachten. 
 
Alzoo bij herhaling gebleken is, dat het bij het buurtbe- 
stuur ontbreekt aan eenen voldoenden leiddraad en genoeg- 
zame magtiging in voorkomende kwestieuse gevallen of  
handelingen ten nadeele der buurt, gelijk nog onlangs  
bij het graven van grind en het opslaan der hutten, terwijl  
besluiten der buurtvergadering voor dergelijke gevallen  
te zeer door het buurtboek verspreid zijn om behoorlijk be- 
kend te wezen, ofwel geheel ontbreken, zoo wordt op voorstel  
van den buurtrigter qualitate qua besloten om een reglement op het  
beheer der buurt daar te stellen, hetwelk zooveel mogelijk  
in alle voorkomende gevallen zal voorzien. Eene commissie  
bestaande uit de heeren J.C. Fischer, J. Rooseboom, A.C. Mul- 
der en Th. Prins wordt benoemd om een ontwerp gereed te ma- 
ken, hetwelk in eene volgende buurtvergadering ter tafel  
gebragt en in overweging genomen zal worden. Zij zal  
zich tot de zamenstelling daarvan kunnen bedienen van  
de aanteekeningen in het buurtboek, een exemplaar aan- 
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vragen van het reglement der buurt van Bennekom,  
welke voor weinige jaren een dergelijken maatregel heeft  
genomen, en voorts in het ontwerp opnemen al hetgeen  
men voor een geregeld en wettig beheer der buurt zal  
dienstig achten. Dit ontwerp zal 14 dagen vóór de  
eerstvolgende buurtvergadering ter inzage gelegd wor- 
den ten huize van den buurtmeester A.C. Mulder.  
 
De buurtrigter qualitate qua het voornemen te kennen geven- 
de om hiermede de vergadering te sluiten, vraagt nog  
de heer Bosch van Drakenstein het woord. Zijn edele heeft  
bij herhaling aanvrage gedaan om gronden van de  
buurt bij zijne bouwplaats de Hindenkamp in koop  
te mogen hebben, en zich ook thans weder in tijds bij den  
buurtmeester Mulder aangemeld om eenigen grond, al  
ware het slechts eenige geringe hoeveelheid, bij voorbeeld een bunder.  
Doch het voor jaren genomen besluit der vergadering  
om geene gronden meer te verkoopen of in erfpacht uit  
te geven, belet hem zijnen wensch te verkrijgen. Zijn edele  
wenscht de aandacht der vergaderaing nogmaals op den  
tevoren genomen maatregel te vestigen, en het onaan- 
gename voor landeigenaren, het belemmerende bij de  
toenemende bevolking, te doen uitkomen. Hij verzoekt  
dat de vergadering op haar tevoren genomen besluit  
moge terugkomen, en voortaan het verkoopen en uitgeven  
van gronden, waar zulks tot geen nadeel van het alge- 
meen kan strekken, weder vrij te stellen. Hij is overtuigd  
dat zulks zonder nadeel kan geschieden ten aanzien van  
den grond die thans door hem aangevraagd wordt.  
De buurtrigter qualitate qua maakt de opmerking dat aan- 
gaande dit voorstel, als zijnde niet schriftelijk ingediend,  
ingevolge de pubicatien thans geen besluit zal kunnen  
genomen worden. Doch om den heer Bosch genoegen te  
geven, zal hij het gevoelen der geërfden vragen, ten einde  
bij eene volgende vergadering zich dienovereenkomstig  
te kunnen gedragen.  
De heer Kets qualitate qua deelt in het gevoelen van den heer 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 317

Bosch, in zoo verre de aanvragen om gronden zonder nadeel  
voor het algemeen kunnen geschieden. Zijn edele wenscht een stukje  
heide aan te vragen bij de bouwplaats Kreel, hetwelk nagenoeg  
daarin besloten ligt, en waarvan door niemand anders dan  
den bouwman gebruik gemaakt wordt.  
De heer Rooseboom is tegen het gevoelen der beide voor- 
gaande sprekers, in zoo verre betreft de uitgifte van gronden  
bij wijze van uitzondering, en als een gedeeltelijke maatre- 
gel. Zijn edele wenscht te weten wie geërfden zijn, en zoude het  
regt van stem in de vergadering willen geregeld hebben  
naar verhouding van ieders gegoedheid, om daarna af- 
doende besluiten te kunnen nemen, hetzij tot verkoop,  
verdeeling of anderzins. Het onuitvoerlijke hiervan  
wordt aangetoond en aan het resultaat der commissie  
voor het onderzoek naar het regt van geërfde herinnerd. 
De heer Fischer doet een voorstel om het tevoren ge- 
nomen besluit in zooverre te wijzigen, dat vrijheid zal  
gegeven worden om kleine hoeveelheden in koop af te  
staan, waar zulks zonder nadeel voor derden geschieden,  
en tot verfraaijing of tot bevordering der landbouw strek- 
ken kan. De beoordeeling hiervan zoude aan eene com- 
missie uit buurtmeesteren en geërfden kunnen opgedragen  
ofwel telkenmale in de vergadering daaromtrent besloten kunnen  
worden. Hierbij zouden bepalingen kunnen gemaakt worden,  
om nadeelige gevolgen te voorkomen, gelijk bij voorbeeld aanvragen  
door denzelfden persoon bij herhaling, om op die wijze tot  
het bezit van grootere grondstukken te geraken, enzovoort. 
Dit voorstel vindt bijval bij onderscheiden geërfden en  
wenscht men daartoe te besluiten. 
De buurtrigter qualitate qua herinnert echter, dat de tegenwoordige  
discussie niet geopend is om een besluit te nemen. Het komt  
hem voor, dat dit thans ook niet raadzaam is, dewijl men  
te zeer onvoorbereid is om een wel doordacht besluit te  
nemen, en hij bovendien ook, om de vele stemmen die zich  
staande de discussie reeds tegen alle uitgifte van gronden  
hebben doen hooren, zoude vreezen dat een zoodanig voorstel  
bij de meerderheid, heden nog zoude schipbreuk lijden.  
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Hij geeft daarom in bedenking om het voorstel bij de vol- 
gende buurtspraak, over twee jaar, in behandeling te nemen  
en daarover te stemmen.  
Dit uitstel wordt te lang geacht. De heer Rooseboom  
vraagt waarom niet telken jare eene buurtspraak gehouden  
wordt. De heer Bosch wenscht dezelfde vraag te doen. Men  
is van gevoelen dat dit tot bevordering van de belangen  
der buurt en der geërfden zoude kunnen strekken. De  
rekening behoorde ook telken jare afgehoord te worden, enzovoort.  
De buurtrigter qualitate qua zegt, dat het houden eener buurt- 
spraak om de twee jaren een oud gebruik is, waaraan men  
zich gehouden heeft, dewijl daarop tot heden geene aan- 
merking is gemaakt. Hij acht een tweejarige termijn ook  
wel voldoende voor de gewone administratie der buurt,  
en doet opmerken dat immers bij voorkomende dringende  
gevallen eene buitengewone buurtspraak kan belegd  
worden, gelijk steeds geschied is.  
Men wenscht echter dat hieromtrent een besluit genomen  
worde. 
De buurtrigter qualitate qua geeft te kennen, dat hij daartoe  
thans ongaarne zal medewerken, dewijl hij het gevoelen  
van zijnen heer per procuratie248 dienaangaande vooraf wenscht te  
kennen. Ook zoude een besluit in deze een vooruitloopen  
zijn van het te ontwerpen reglement, waarin de tijds- 
bepaling der vergaderingen behoort opgenomen te worden.  
Daar hij echter bemerkt dat men thans ongaarne twee ja- 
ren zal wachten naar eene volgende buurtspraak, zoo  
stelt hij voor om in het volgende voorjaar of in den zomer  
eene buitengewonen buurtspraak te houden, met het  
doel om het reglement te arresteren249 en voorts gelegen- 
heid te geven om het punt der aangravingen in behan- 
deling te nemen. 
Dit voorstel wordt goedgekeurd. De com- 
missie voor het ontwerpreglement zal zorg dra- 
gen in tijds gereed te zijn en tevens, overeenkom- 
stig het verlangen, hare gedachten te laten  

                                                 
248 Per procuratie: als lasthebbende 
249 Arresteren: vaststellen 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 319

gaan over het afstaan van gronden, hoe zulks zon- 
der nadeel zoude kunnen vrijgesteld worden. Zij zal  
alsdan een voorstel ter tafel brengen, en hiermede  
is de vergadering gescheiden. 
 
W.H. Wilterdink qualitate qua 
 
P.C. Neelmeijer, secretaris 
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Presenten:  
de heer W.H. Wilterdink, qualitate qua enzovoort,  
buurtmeesters:  
A.C. Mulder,  
C. Bieshaar,  
Roetert Davelaar,  
Aij van Veldhuizen.  
Geërfden:  
J.C. Fischer, Jan Weiland, Hends Borculo,  
Luts v. Omme, Willem Bussink,  
Wessel Wenninga, Johs Weiland,  
Wr v. Peursem, Bd Kampert,  
Gert van Galen, Wm van Steenbergen,  
J.G. Jung, Wr Hendriksen,  
Jb Willemsen, Maas Rozeboom,  
Lt v. Zoelen, Jn Bos, Dk Bos,  
T. Prins Hz, Hs Schut,  
Jb v. Voorthuizen, Johs Vonk,  
Rik Melissen, J. Gaasbeek,  
Christn Staf, Geurt van den Berg,  
Wm Horsting, Br Borren,  
Evert v. Veldhuizen, Hk Hendriksen,  
Bosch van Drakenstein, Jn Eijlander,  
Hk van Herikhuizen, Dk v.d. Craats,  
Gt van Scharrenburg, Hk Vermeer,  
Elis Koops, J. Klomp, Hk Burgers,  
Gt Busser, J. v. Grootheest,  
J.As. Willemsen, Klaas Koudijs,  
J. v. Scharrenburg, Wm v. Raaij,  
Jn v.d. Brink, J.B. Riggelink,  
Wm Horsting voor de gemeente Ede,  
Ts Pothoven, Peter v. Peursem,  
Georg van Peursem voor de Weduwe van Peursem,  
Berd Veenendaal.  
 
Op donderdag den 3 junij 1852  
is op het koor der kerk te  
Ede, eene buitengewone buurt- 
spraak gehouden met de  
hierneven aangeteekende geërf- 
den, onder presidium van  
den heer W.H. Wilterdink,  
gekwalificeerde van den  
hoogwelgeboren heer, Baron  
van Heeckeren van Wassenaer,  
buurtrigter van Ede en Veld- 
huizen. 
De heer Wilterdink opent  
de vergadering, en bedankt de tegen- 
woordig zijnde geërfden voor hunne  
gewillige opkomst. 
Zijn edele qualitate qua geeft te kennen, dat  
ter kennisse van zijnen principaal,  
den hoogwelgeboren heer, Baron  
van Heeckeren van Twickel, thans  
Baron van Heeckeren van Wasse- 
naer is gekomen, dat sommige geërf- 
den in den waan verkeerden dat  
door het overlijden van zijn hoogwelgeboren echt- 
genoot, de hooggeboren Gravin  
van Wassenaer, het buurtrigter- 
schap vacant zoude zijn. 
Om dienaangaande allen twij- 
fel weg te nemen verzoekt de  
heer Wilterdink qualitate qua den fun- 
gerenden secretaris de notulen  
van het verhandelde in de vergadering van 16  
augustus 1832 te willen voorlezen. Zulks geschied  
zijnde, blijkt daaruit ten duidelijkste, dat zijn hoogwelgeborene  
destijds in privé is benoemd en verkozen en zich die / benoeming heeft laten welgevallen.  
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De heer Bosch van Drakenstein verzoekt het woord, en  
vereenigt zich zoo veel noodig met de destijds gedane keuze,  
doch merkt op, dat die benoeming is geschied zonder bepa- 
ling van den tijd, hoe lang. 
De heer Fischer verzoekt daarop het woord, ten einde  
daarop te kunnen repliceren, en toont uit de vroegere  
besluiten aan dat die tijdsbepalingen evenmin hebben  
bestaan, en dat de grootvader en vader van voornoemde  
hooggeboren Gravinne van Wassenaer, alzoo gekoren,  
die posten levenslang hebben bezeten. 
In omvraag gebragt zijnde, of de alzoo bij besluit van  
16 augustus 1832 aan gedachten hoogwelgeboren heer,  
Baron van Heeckeren van Wassenaer, opgedragen  
waardigheid van buurtrigter over de buurtschappen  
Ede en Veldhuizen, als voor het leven is geschied,  
is dienovereenkomstig met eenparigheid van stem- 
men besloten. 
De heer Wilterdink qualitate qua geeft al verder te kennen  
dat deze buitengewone buurtspraak uitsluitend  
wordt gehouden om te beraadslagen over het ver- 
zoek van de heeren Van den Heuvel en H. Mulder  
om van de buurt van Ede in eigendom te verkrijgen  
een hoek heide en zand, gelegen aan het Maander- 
einde, tusschen den grindweg en den weg naar Manen,  
tegen billijke schadevergoeding, ten einde daarop  
een gebouw voor eene kostschool te doen bouwen. 
Alvorens tot die beraadslaging over te gaan, verzoekt  
de heer Bosch van Drakenstein andermaal het woord,  
en geeft te kennen dat bij de publicatie tot bijeen- 
roeping dezer buitengewone vergadering niet is omschre- 
ven de punten, waarover aldaar zal worden gehandeld  
en het zijn edele alzoo voorkomt, dat andere onderwer- 
pen ook ten dezen zouden kunnen worden behan- 
deld. Verzoekende tot stemming over te gaan om te  
bepalen of in deze vergadering niets anders zal  
worden behandeld dan het door den heer voor- 
zitter dezer vergadering voorgestelde, hebben van  
de 50 uitgebragte stemmen 48 zich verklaard voor  
het uitsluitend behandelen alléén van de door  
den buurtrigter qualitate qua voorgestelde zaak, terwijl  
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2 stemmen deze vergadering ook tot de behan- 
deling van andere onderwerpen wilden uitstrek- 
ken. 
Na deze beslissing is door den buurtrigter qualitate qua  
de vraag voorgesteld of de geërfden in dit bij- 
zondere geval, en om het groote belang hetwelk  
de gemeente bij het oprigten van eene kost- 
school te dezer plaatse kan hebben, het verzoek  
van voornoemde heeren Van den Heuvel en  
Mulder zouden kunnen toestaan. 
Van de 53 uitgebragte stemmen hebben zich  
52 stemmen daarvoor verklaard, en slechts eene  
stem tegen. Alzoo is besloten die uitgifte, in voege  
als voormeld, aan bovengenoemde heeren tot  
voormeld einde te doen. 
De heer Bosch van Drakenstein stelt aan de  
vergadering voor de bepaling van de schadeloos- 
stelling op te dragen aan den heer buurt- 
rigter qualitate qua in overleg met de buurtmeesteren.  
Hetwelk in omvraag gebragt zijnde, is zulks  
met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
Daarna is de vergadering gescheiden. 
 
W.H. Wilterdink qualitate qua 
 
J.C. Fischer, waarnemend secretaris 
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Notulen van het verhandelde op de ge- 
wone buurtspraak der buurten Ede  
en Velthuizen, gehouden na vooraf gedane be- 
hoorlijke afkondigingen te Ede op het koor  
der kerk den 11e november 1852 onder  
voorzittting van den heer H.W. Wilterdink  
als speciale gemachtigde van de hoogwelgeboren  
heer Baron van Heeckeren van Wassenaer,  
buurtregter dezer buurten. 
 
Present de navolgende geërfden: 
A.C. Mulder,  
C. Bieshaar,  
Roetert Davelaar,  
A. van Velthuizen, buurtmeesteren,  
G.Kets,  
J.C. Fischer,  
J.G. Bosch van Drakestein,  
Th. Prins,  
W. Horsting, burgemeester en wethouder,  
T. Prins Hz.,  
R. Vonk,  
E. van Asselt,  
Hs van Roekel,  
Hk Meerdink,  
Hk van Herikhuizen,  
Jb van Voorthuizen,  
Hk Versteeg,  
M. Rooseboom,  
Gt van Galen,  
M. van Velthuizen,  
Jb Rooseboom,  
J.A. Willemsen,  
Bor Borren,  
Hs Schut,  
J.B. Riggelink,  
Jan Eijlander,  
Geurt Steenbeek,  
Wm Klaassen,  
Elbartus Joosten,  
Gerrit Borgers,  
Wm Jansen,  
Lammert Jansen,  
Hendrik Hendriks,  
Elis Koops,  
R.W. Overdijking,  
J.B. de Lacouture,  
Bd Kampert,  
W. Wenninga  
en  
H. Busser. 
 
De voorzitter opent de vergadering en bedankt de tegen- 
woordig zijnde geërfden voor hunne willige opkomst.  
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De notulen der beide vorige vergaderingen  
worden voorgelezen en goedgekeurd, mitsgaders  
door de voorzitter qualitate qua en de waarnemende secre- 
taris onderteekend.  
De voorzitter geeft aan de vergadering te  
kennen dat de heer P.C. Neelmeijer voor  
zijne betrekking als secretaris dezer buurt  
bedankt heeft, weshalve in die vacature  
behoort te worden voorzien. 
Op voordragt van de voorzitter wordt  
de heer J.C. Fischer met eenparigheid van  
stemmen tot die betrekking benoemd, welke  
verklaarde zulks aan te nemen.  
De commissie tot het nazien der laatstaf- 
gehoorde reekening brengd bij monde van  
een hunner verslag uit, houdende dat zij  
die reekening in orde hebben bevonden,  
terwijl dezelve bovendien op heden ter tafel  
ter inzage is liggende. 
De geërfden approberen dat verslag.  
Tot leden der commissie om de eerstvolgen- 
de reekening en verantwoording van buurt- 
meesteren af te hooren, worden met eenpa- 
righeid van stemmen benoemd de heeren  
Jb Rooseboom, T. Prins Hz., W. Horsting  
en J.C. Fischer. 
De commissie, bestaande uit de geërfden  
Fischer, Mulder, Davelaar, Vonk en Bor Borren,  
tot het zoo mogelijk beoordeelen der kwestie  
over de grensscheiding der buurtgronden  
tusschen Maanen, Ede en Velthuizen, rapporteerd  
bij monde van den heer Fischer. 
Dat het hun is voorgekomen dat de grens- 
scheiding onbetwistbaar is, zoodanig die is be- 
schreven in de notulen van de buurtspraak  
van den 19e november 1850, en dat zij van  
gevoelen is dat, wanneer de buurschap Maanen  
vermeend regt te hebben op eenige gronden  
welke abusivelijk op het kadaster ten name  
van de buurt van Ede en Velthuizen zouden  
kunnen zijn gesteld, het aan haar te bewijzen  
staat waarin die gronden bestaan, alsmede  
de uitgestrektheid derzelven. In welk geval  
de buurt van Ede en Velthuizen bereid is  
die ten name van de buurt van Maanen te doen  
overboeken, en dat de commissie het onnoodig  
acht deswegens locale inspectie, geadsisteerd  
met een landmeter te houden.  
Het gevoelen der geërfden over evengemeld rap- 
port ingewonnen zijnde, is met eenparigheid  
van stemmen besloten daarin te berusten. 
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De commissie bestaande uit de heeren  
Fischer, Rooseboom, Mulder en Prins, benoemd  
bij voormelde buurtspraak van den 19 november 1850  
tot het ontwerpen van een reglement op het beheer  
der buurt van Ede en Velthuizen, brengd het navolgen- 
de rapport bij monde van den heer Fischer uit.  
Dat zij zich heeft bezig gehouden met de haar  
opgedragene taak, doch al dadelijk heeft gestuit  
op onoverkomelijke zwarigheden, hoofdzakelijk op de  
bepaling wie als geërfden moeten worden beschouwd,  
waartoe reeds door eene vorige commissie vruchte- 
looze pogingen zijn aangewend. Voorts op de onbevoegd- 
heid van geërfden om boeten op zekere overtredingen  
vast te stellen, als welke, na behoorlijk geconstateerd  
te zijn, voor de bevoegde regter moeten worden ver- 
volgd en de poenaliteiten250 bij het strafwetboek vast- 
gesteld, worden toegepast. Weshalve zoodanig regle- 
ment zich slechts tot eenige huishoudelijke voor- 
schriften zoude moeten bepalen, welke reeds in  
de notulen der vroeger gehoudene buurtspraken aanwezig zijn. 
Dat het de commissie (met uitzondering van de  
heer Prins) wenschelijk is voorgekomen, dat er  
jaarlijksch buurtspraak worde gehouden, waarop dan  
telkens door het afhooren der reekening van de  
financieele toestand van de buurt zoude kunnen  
blijken, en aan de geërfden gelegenheid gegeven  
worden zoodanige voorstellen in het algemeen belang  
der buurt als in elks bijzonder belang te kunnen  
doen en daarop eene beslissing te provoceeren, als ge- 
raden bevonden zal worden. 
Dat de commissie hare gedachten heeft laten gaan  
omtrend het afstaan van gronden van de buurt. 
Dat het haar is voorgekomen dat het voorstel  
van haar medelid Fischer te dien opzichte, op voor- 
melde buurtspraak van den 29 november 1850  
gedaan, gevoegelijk zoude kunnen worden toegestaan  
mits door buurtmeesteren, bijgestaan door een commissie  
van drie leden uit de geërfden, wierde onderzocht  
of dezelve ook eenigzints tot nadeel der buurt, als  
van de individueele geërfden zoude kunnen zijn.  
Terwijl zij tevens van gevoelen is dat er enkele stuk- 
ken heide en zand voorhanden zijn die, al ware het  
ook in grootere hoeveelheden aangevraagd, zonder in  
eenigerlij opzicht het belang den buurt te kort te doen,  
zoude kunnen worden geaccordeerd. Eindelijk dat gene  
uitgiften van gronden zouden behoren te geschieden  
dan tegen dadelijke uitkoop, opdat daardoor de kas  
der buurt beter wierde geschraagd en buurtmeesteren  
in de gelegenheid wierden gesteld iets meerder, zoo  
wel tot verbetering der buurtgronden (onder anderen door  
bepoting der zandverstuivingen) als tot verfraaijing 

                                                 
250 Poenaliteit/penaliteit: straf of boete 
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der buurt te kunnen doen. 
De beraadslagingen over het laatst uitgebrag- 
te rapport worden geopend en in de eerste plaats  
de commissie voor hunne genomene moeite dank gezegd. 
Daarna wordt in omvrage gebragt of er  
jaarlijksch of wel om de twee jaar buurtspraak  
zal worden gehouden en de reekening afgehoord. 
Met overgroote meerderheid van stemmen  
wordt vastgesteld dat de buurtspraken en het af- 
hooren der reekening als vanouds om de twee  
jaar zal plaats hebben. 
Vevolgens wordt het voorstel der commissie  
om gronden van de buurt uit te geven, invoegen  
als bij voormeld rapport is uitgedrukt, in om- 
vrage gebragt en met 25 tegen 10 stemmen  
besloten dien conform te handelen, wordende  
de heeren Rooseboom, Horsting en Fischer  
met algemeene stemmen benoemd tot leden  
der commissie om met buurtmeesteren te  
beoordeelen of de aangevraagde gronden invoe- 
gen als voormeld, kunnen worden toegestaan. 
Een der geërfden doet het voorstel om  
de prijs van de alzoo uit te gevene gronden  
te bepalen op twee honderd gulden per bunder. 
De heer Bosch van Drakestein stelt 
voor die prijs op een honderd gulden te bepalen. 
De stemmen der geërfden opgenomen zijnde 
wordt met 23 tegen 10 stemmen besloten 
dat die uitgave niet anders zal kunnen ge- 
schieden dan tegen twee honderd gulden per bunder. 
De secretaris wordt verzocht voor te lezen  
een adres van den heer Van den Berch van Heemstede  
van dato 20 augustus 1852, behelzende  
voorstel tot verdeeling der buurtgronden.  
Die aanvrage wordt in omvrage gebragt.  
De heer Rooseboom vraagt het woord en  
betoogd dat het in verdeeling brengen der buurt- 
gronden voor het algemeen belang niet  
wenschelijk zoude zijn.  
De heer Bosch van Drakestein bestrijdt  
het gevoelen van den heer Rooseboom en oordeelt  
dat tot bevordering van de landbouw raadzaam  
zoude zijn tot de verdeeling over te gaan en stelt  
voor de tot de buurt behorende gronden pu- 
bliek te verkoopen, het provenu daarvan op  
een der Nationale Grootboeken te doen inschrijven  
om daaruit minvermogenden te ondersteunen  
ten welken einde de grootere geërfden van hun  
aandeel daarin afstand zouden moeten doen.  
De heer Horsting beweerd, zoo als in voren- 
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gemeld rapport vermeld staat, dat de verdeeling  
bijkans ondoenlijk is, doch erkend het wenschelijke  
die bezittingen ten gelde te maken. 
De heer Kets verklaart zich te stellen  
tegen het verdeelen der buurtgronden.  
De voorzitter wenscht in omvrage te brengen  
of de vergadering voor of tegen de verdeeling is,  
doch vooraf trachten te bepalen wie geërfden zijn.  
Daartoe proponeert zijn edele vast te stellen dat eige- 
naren van woonhuizen als geërfden zullen worden  
beschouwd. 
Laatstgemeld voorstel is met volstrekte meerder- 
heid verworpen. 
Op verzoek van den heer Bosch van Drake- 
stein wordt in omvrage gebragt om als stem- 
geregtigden te beschouwen zoowel de eigenaren  
van woonhuizen als die van een half bunder bouwland.  
Ook dat voorstel is met volstrekte meerderheid verworpen. 
Eindelijk is in omvraag gebragt de verdee- 
ling of niet verdeeling der buurtgronden en met  
overgroote meerderheid de nietverdeeling  
vastgesteld. 
De buurtmeesters worden geauthoriseerd  
aan niet geërfden vergunning tot de jagd  
op de buurtgronden te verleenen tegen betaling  
van twee gulden vijftig cents per persoon. 
Tenslotte wordt bepaald dat de tot he- 
den gedane aanvragen om buurtgronden  
vervallen zijn en opnieuw aan voormelde  
commissie moeten worden aangevraagd. 
De voorzitter vraagd of iemand ook nog  
het woord verlangd en niemand zich daartoe aan- 
meldende is deze vergadering door zijn edele gesloten. 
 
W.H. Wilterdink qualitate qua 
J.C. Fischer,  
secretaris 
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Notulen van het verhandelde in de  
gewone buurtspraak der buurten  
Ede en Velthuizen, gehouden na vooraf  
gedane afkondigingen op het koor der  
kerk te Ede den 8 november 1854  
onder voorzitting van den heer W.H.  
Wilterdink, als speciale gemagtigde van  
den hoogwelgeboren heer van Heeckeren  
van Wassenaer, buurtregter dezer  
buurten. 
Tegenwoordig de navolgende geërfden: 
A.C. Mulder,  
C. Bieshaar,  
A. v. Velthuizen  
en Roetert Davelaar, buurtmeesters. 
J.C. Fischer, buurtsecretaris. 
Voorts  
Jb Rooseboom,  
J.D.B. Brouwer, predikant voor de diakonie te Ede,  
T. Prins H.Tz. en  
W. Horsting, burgemeester en wethouder voor de gemeente Ede,  
G. van Galen Gz.,  
M. van Velthuizen,  
J.B. Riggelink,  
G. van Scherrenburg Hz.,  
Gerrit van de Steeg,  
Hendrik Hendriksen,  
Willem Hendriksen,  
Maas Roozeboom,  
Jan Heij,  
Bor Borren,  
G. Kets qualitate qua,  
G. van Steenbeek,  
Bd Kampert,  
R.W. Overdijking,  
Jb Vonk,  
Jacob Willemsen,  
Egbert van Asselt,  
Willem Bussink,  
Wouter Woutersen,  
Lammert Mellink,  
Jan Tulp,  
Wouter van Peursem,  
Roetert Jansen,  
Melis Melissen,  
Jan Aalbers Willemsen,  
Johannes Overeem,  
Geurt van Peursem,  
Gerrit van den Berg,  
J.A. Thomas 
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Bd Esmeijer junior,  
Wm van Steenbergen,  
Jan Klomp,  
Hendrik Versteeg,  
T. Prins Hz.,  
J.D. v.d. Craats,  
Harmanus Stronk,  
Hendrik Melissen,  
Brand van Raaij,  
Jan Eijlander,  
Jan Gerritsen van den Brink,  
Dirk van de Craats,  
Dirk Bos,  
Klaas Koudijs. 
 
De notulen der vorige vergadering wor- 
den door de secretaris voorgelezen, door de verga- 
dering alzoo geapprobeerd en ten blijke van dien  
door den heer buurtregter qualitate qua en de secretaris ondertee- 
kend.  
De commissie tot het afhoren der reekening  
brengd rapport uit dat die reekening en  
verantwoording is nagezien en in orde bevonden. 
Daarna wordt overgegaan tot het benoemen  
eener commissie tot het afhoren der eerstvolgende  
reekening en verantwoording der ontvangsten  
en uitgaven dezer buurt. 
Daartoe worden met eenparigheid van stemmen  
benoemd de heeren Jb Rooseboom, W. Horsting, J. 
C. Fischer en T. Prins Hz. Die commissie laat  
zich die benoeming welgevallen, doch niet ver- 
der dan voor zoo veel betreft de justificatie  
der in uitgave gebragte posten. 
De commisie ter beoordeling van de aanvragen  
tot aankoop van heidegronden dezer buurt, brengd  
ter tafel een door hun in dato 7 november 1854  
te dier zake opgemaakt rapport, hetwelk door  
de secretaris wordt voorgelezen.  
Is besloten dat rapport bij de archieven  
dezer buurt te deponeren en worden de leden  
der commissie voor hunne genomene moeite  
bedankt.  
De weduwe Vonk doet aanvrage tot aankoop van  
een hoek hooivelt in de Kievitsmheen. In stemming  
gebragt, wordt die aanvrage met algemeene stemmen afgewezen. 
Den heer T. Prins Hz. komt terug op zijne aanvrage  
om heideveld op de Klaphekkermheen. Hetzelve wordt  
veelzijdig besproken, daarna trekt zijn edele zijn voorstel in. 251 
Den heer Jacob Rooseboom stelt voor  
om voortaan jaarlijksch buurtspraak te houden.  
Dat voorstel in omvrage gebragt zijnde,  

                                                 
251 Hier is doorgehaald: ”Niemand verder het woord verlangende is deze buurtspraak door 
de voorzitter gesloten.” 
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wordt met 42 tegen 5 stemmen besloten tot het  
houden eener jaarlijksche buurtspraak. 
Niemand eenig meerder voorstel te doen hebbende  
wordt de vergadering door de buurtregter qualitate qua  
gesloten. 
 
W.H. Wilterdink qualitate qua 
J.C. Fischer,  
secretaris 
 
 
Gewone buurtspraak, gehouden te  
Ede in het koor der kerk, den 29 october 1856  
voormiddags te elf uur, na voorafgegane  
afkondigingen onder voorzitting van den heer  
W.H. Wilterdink, als speciale gemagtigde van  
de hoogwelgeboren heer Baron van Heeckeren  
van Wassenaer, buurtregter der buurtschappen  
Ede en Velthuizen.  
Tegenwoordig de volgende geërfden: 
A.C. Mulder,  
C. Bieshaar,  
A. v. Velthuizen,  
R. Davelaar, buurtmeesters,  
J.C. Fischer, buurtsecretaris,  
G. Kets qualitate qua,  
Hk Vonk,  
T. Prins H.Tz.,  
W. Horsting, burgemeester en wethouder der gemeente Ede,  
J. Brouërius van Nidek,  
M. v. Velthuizen,  
D.A. v.d. Heuvel,  
Hk Hendriksen,  
Wm Bussink,  
Johs Weijland,  
Wouter Woutersen,  
Wouter van Peursem,  
Jan Klomp,  
D. van de Craats,  
Hk van Herikhuizen,  
G. van Scherrenburg,  
Bor Borren,  
Hk Versteeg,  
K. Koudijs,  
H. Meijer,  
Jb Rooseboom,  
J. Heij,  
Elis Koops, 
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C. Staf,  
J.A. Willemsen,  
J.B. Riggelink,  
J. Rooseboom Mz.,  
L. Mellink,  
Gt van Galen,  
Louw Koudijs Ez.,  
J.D. van de Craats,  
Elbertus Joosten,  
Jan van Scherrenburg,  
Jan Gerritsen van den Brink,  
Jb van Voorthuizen,  
Bd Esmeijer,  
Harmanus Stronk,  
Jacob Willemsen. 
 
De notulen der vorige vergadering worden  
door de secretaris voorgelezen. Sommige ge- 
erfden maken de aanmerking dat als lid der  
commissie tot het afhooren der reekening niet  
is benoemd den heer T. Prins Hzn., maar wel  
den heer T. Prins H. Tz. Laatstgenoemde ver- 
klaart genoegen te nemen dat de reekening  
door eerstgenoemde is nagezien en goedgekeurd.  
Voormelde commissie (met uitzondering van  
den heer Jacob Rooseboom252) brengd haar  
rapport uit, dat zij die reekening heeft na- 
gezien en de uitgaven behoorlijk gejustifi- 
ceerd bevonden. 
Den heer J. Rooseboom maakt aan- 
merking op het niet nakomen van het be- 
sluit tot het niet houden eener jaarlijksche  
buurtspraak. 
De voorzitter deelt daarop de redenen  
mede die tot dat uitstel aanleiding hebben  
gegeven, waarmede genoegen wordt genomen. 
Den heer Jb Rooseboom stelt alsnog voor  
aan dat besluit voor het vervolg bepaalde- 
lijk gevolg te geven, wordende met algemeene  
stemmen besloten voortaan stellig telken  
jare buurtspraak te houden. 
In de buurtkas een saldo van plus minus  
f 1000,-- aanwezig zijnde, wordt in omvrage  
gebragt waartoe die gelden zullen worden  
gebezigd. 
De buurtmeester A.C. Mulder stelt voor  
langs de straatweg van Ede naar Arnhem  
op de buurtgronden ter wederzijde van voor- 
melde straatweg een cingel ter breedte van  
een paar roeden te doen omspitten en met ak- 
kermans of ander hout te doen bepooten. 
Dit voorstel is met volstrekte meerderheid  
van stemmen aangenomen en die buurtmeester  
tot de uitvoering daarvan geauthoriseerd. 

                                                 
252 Hier is in de kantlijn geschreven: “die zwarigheid gemaakt heeft in het nazien der 
tweejarige reekening. Goedgekeurd J.C. Fischer.” 
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Als leden der commissie tot het afhoren  
der reekening over 1856 worden door de  
voorzitter voorgesteld de heeren Jacob Roo- 
seboom, Willem Horsting, Theodoor Prins  
H.Tz. en J.C. Fischer. De presente geërfden  
daarmede genoegen nemende worden die heeren  
daartoe benoemd en laten zich die benoeming  
welgevallen. 
Buurtmeesteren berigten dat onder  
goedkeuring der daartoe benoemde commissie  
aan J.B. Riggelink eenige gronden in den  
Molenpollen tegen de bepaalde prijs zijn  
afgestaan, welke gronden zullen worden  
opgemeten.  
Op voorstel van eenige geërfden  
wordt in omvraag gebragt of de ver- 
koop van gronden der buurt voor het ver- 
volg op de bestaande voorwaarden zal plaats  
hebben. En is met 38 tegen 8 stemmen  
besloten zulks niet meer te doen, weshalve  
de daartoe benoemde commissie bij deze uit  
die hunne betrekking worden ontslagen. 
Niemand der geërfden iets meerder  
voorstellende, is deze buurtspraak gesloten  
en de notulen door de voorzitter en secre- 
taris onderteekend. 
 
W.H. Wilterdink 
J.C. Fischer,  
secretaris 
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Notulen van het verhandelde in de ge- 
wone buurtspraak der buurten Ede en  
Velthuizen, na voorafgaande afkondigingen  
gehouden op het koor der kerk te Ede  
den 15 october 1858 onder voorzitting van  
den heer W.H. Wilterdink als speciale  
gemagtigde van den hoogwelgeborene heer  
Baron van Heeckeren van Wassenaer, buurt- 
regter dezer buurten. 
 
Tegenwoordig de volgende geërfden:  
A.A.C. de Vries Robbé,  
W. Hartelust,  
A.C. Mulder,  
Roetert Davelaar,  
Anth. van Velthuizen,  
J.C.Fischer,  
Wouter Woutersen,  
Johannes Gerrit Esser,  
Ds. J.D.B. Brouwer,  
Maas van Velthuizen,  
W.F.H. Baron van Wassenaer Catwijck,  
Wm Horsting,  
C. Staf,  
W. van Raaij,  
Maas Roozeboom,  
Klaas Koudijs,  
Hendrik Versteeg,  
Evert Borgers,  
Wouter van Peursem,  
Jan de Kloet,  
Elbartus Joosten,  
Jacob Rooseboom,  
Evert Klomp,  
Lubertus Romijn,  
J.C. Bosch van Drakestein,  
Dirk van de Craats,  
T. Prins H.Tzn,  
A.J. van Oostveen,  
Roelof Davelaar,  
H. Bussink,  
Joost Rastadt,  
Wouter Hendriksen,  
T. Prins Hzn,  
Jan van Scherrenburg,  
Jacobus van Burik,  
Johannes Weijland,  
Hendrik Gerritsen,  
Evert Vos,  
Jan Hendrik Meerdink,  
Jan Gerritsen van den Brink,  
Hannes Weijland,  
Johannes Hansman,  
Berend van Scherrenburg,  



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 334

Berend Esmeijer,  
Hendrik Meijer,  
Hendrik Hendriksen,  
Jan Wanders,  
Bor Borren,  
Hendrik van Herikhuizen,  
Jan Berend Riggelink,  
Willem Bussink,  
Wouter Heijveld,  
Elis Koops,  
Lammert Melling,  
Jan Gazenbeek,  
Jan van den Berg,  
Tijs Pothoven,  
Hendrikus van Roekel,  
Jan Rozeboom Maaszoon,  
Geurt Jansen Bz.,  
Jan Heij,  
Gerrit Busser,  
Jan Dirk van de Craats,  
Peter van Scherrenburg,  
Johannes Brouërius van Nidek,  
Hendrik Stronk,  
Jacob van Voorthuizen,  
Evert van Harn,  
Arend Jan Thomas,  
Van Lith de Jeude,  
B. Kampert,  
Hendrikus Borculo,  
Lammert Braafhart. 
 
De notulen der laatstvoorgaande buurtspraak  
worden voorgelezen en na eene kleine aanmerking  
van den heer J. Rooseboom, hetwelk bij ren- 
vooi wordt gerectifieerd, door de vergadering  
goedgekeurd.  
De bij gemelde buurtspraak benoemde  
commissie tot het afhooren der reekening en  
verantwoording over 1856 en 1857 door de  
voorzitter qualitate qua uitgenoodigd van hare bevinding  
verslag te doen, brengt bij monde van den heer  
Jb Rooseboom ter kennis dezer vergadering  
dat aan hun is overgelegd eene reekening  
en verantwoording over 1856 en 1857; dat zij  
gemeend heeft onbevoegd te zijn tot het nazien  
van die reekening zooals dezelve hun was  
aangeboden; dat zij zich bereid heeft verklaard  
daartoe over te gaan, doch niet anders dan on- 
der protest, en behoudens nadere goedkeuring  
der geërfden in deze vergadering van die hunne  
handelingen, hebbende evengemelde commissie die  
reekening onder evengemeld voorbehoud nagezien, 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 335

de uitgaven met de bewijsstukken vergeleken  
en accoord bevonden. 
De presente geërfden approberen het door  
die commissie ten deze verrigtte. 
Naar aanleiding van het hiervoren gemelde  
noodigt den heer Jb Rooseboom voorts de ge- 
erfden uit dat zij van hunne afkeuring zullen  
doen blijken wegens het niet nakomen van  
de bij de vorige buurtspraak vastgestelde be- 
paling om jaarlijksch buurtspraak te houden. 
De voorzitter qualitate qua erkent dat sommige omstan- 
digheden tot het niet nakomen dier bepaling  
hebben geleid. 
Onderscheidene geërfden voeren het woord  
over dit onderwerp.  
En is alsnu met volstrekte meerderheid van  
stemmen het navolgende besluit genomen. 
Ten einde te voorkomen dat in ver- 
volg gene vertraging in de gewone  
buurtspraak geschiedt, zal jaarlijksch  
op een bepaalde dag buurtspraak en te- 
gelijk reekening worden gehouden en gedaan. 
Omtrend de bepaling van die dag waarover  
de heeren Jb Rooseboom, J.D.B. Brouwer  
en T. Prins H.Tz. mitsgaders de voorzitter qualitate qua  
het woord hebben gevoerd, wordt door de  
geërfden met eenparigheid van stemmen be- 
paald de derde donderdag in de maand augustus.  
Voor het eerst in het jaar 1859, waarvan op de  
gewone wijze aan de geërfden kennis zal  
worden gegeven, terwijl de reekening van  
het afgeloopene dienstjaar, die met den 31  
julij wordt afgesloten, 14 dagen te voren ten  
huize van de administrerende buurtmeester  
ter visie zal liggen. 
De administrerende buurtmeester is ge- 
houden bij elke buurtspraak eene begroting  
van waarschijnlijke ontvangsten en uitgaven  
aan te bieden. 
Voorts is bepaald dat bij elke buurtspraak  
zal worden vastgesteld de bestemming van  
het batig slot van het vorige jaar. 
Tot buurtmeester in plaats van Coendert  
Bieshaar (naar elders vertrokken) wordt  
voorgesteld Willem Bussink, landbouwer  
te Ede, die daartoe bij acclamatie wordt  
benoemd. 
Aan de heer G. Duuring te Rotter- 
dam wordt bij uitzondering toegestaan  
de aankoop van ongeveer 72 roeden heide  
en zand bij de Ginkel gelegen, tegen f 200,--  
per bunder, blijvende de resolutie tot het  
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niet uitgeven van gronden in volle kragt  
en waarde. 
Elbartus Joosten vraagd in huur 2 bunders  
heideveld bij de Ginkel. 
Is besloten die aanvrage tot de volgende  
vergadering aan te houden. 
Den heer Bosch van Drakestein steld voor: 
1. de buurtgronden behoorlijk af te scheiden  
en zulks door palen aan te wijzen. 
2. de buurtwegen en waterleidingen uit het  
batig saldo te herstellen en te onderhouden. 
3. voortaan aan buurtmeesteren een vast jaarlijksch  
traktement toe te leggen. 
Is besloten die drie voorstellen tot de  
volgende vergadering aan te houden. 
Wordt voorgesteld de zoogenaamde erfpachten  
te herzien. Daaromtrend is besloten die erf- 
pachten tot den 15 augustus 1859 uitkoopbaar  
te stellen tegen de penning 20, terwijl die zoo- 
genaamde erfpachten, welke alsdan niet zullen  
zijn uitgekocht, door een daartoe te benoeme- 
ne commissie zullen worden herzien en aan  
de gebruikers tegen een nader te bepalen prijs  
in huur worden uitgegeven.  
En zal hiervan aan de geërfden bij  
kerkenspraak worden kennis gegeven. 
Omtrend de agterstanden van Evert  
Roelofsen zal in de volgende vergadering  
een besluit worden genomen. 
De geërfde Dirk van de Craats doet het  
voorstel om de kooppenningen van den heer G.  
Duuring te besteden tot het daarstellen van  
pompen in het dorp, waaraan bij eventueele  
brand groote behoefte is. Daarover wordt  
het woord gevoerd eerst door den heer Jacob  
Rooseboom die vermeend over gene gelden  
der buurten kan worden beschikt ten behoeve  
van een gedeelte dier buurt, zonder eenparige  
toestemming der geërfden. En vervolgens  
door Domino Brouwer, die de daarstelling wen- 
schelijk achtte, aangezien de behoefte aan  
water voor veel geërfden in dit dorp groot  
is en de middelen der gemeente en diakonie  
daartoe ongenoegzaam zijn.  
De heer T. Prins H.Tz. ondersteund het  
voorstel van Dirk van de Craats op de door  
hem ontwikkelde gronden. 
De heer Bosch van Drakestein is tegen  
het voorstel van Dirk van de Craats op grond  
dat aan de geërfden lasten worden opgelegd 
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waartoe zij volgens hun bezit niet gehouden zijn. 
De voorzitter qualitate qua vereenigd zich geheel met  
het gevoelen van den heer Rooseboom, en herhaald  
dat het voorzien in de behoefte aan water eene ver- 
pligting is van het burgerlijk bestuur, dat buurtgelden  
niet mogen besteed worden voor een doel buiten de  
buurt gelegen zonder de goedkeuring van volstrekt  
alle geërfden. 
Den heer T. Prins H.Tz. licht zijn voorstel na- 
der toe en verlangd dat er eene buurtpomp voor  
reekening der buurt op buurtgrond worde daar- 
gesteld. Verscheidene geërfden voeren over dat  
voorstel het woord. Het blijkt overigens dat  
de algemeene stemming zulks met aandrang verlangd. 
De voorzitter qualitate qua steld alzoo voor de uit- 
voering daarvan zoo zuinig mogelijk te doen  
plaats hebben en daartoe eene commissie te  
benoemen bestaande uit de heeren W. Horsting,  
A.J. Thomas, Domino Brouwer en A.C. Mulder  
en voorts om daartoe uit de buurtkas te  
verstrekken de som van f 200,--. 
Een en ander in omvraag gebragt zijnde  
is dat voorstel met algemeene stemmen aange- 
nomen met uitzondering van den heer Jb  
Rooseboom, die aanteekening verzoekt dat  
zijn edele zich tegen dat voorstel blijft verklaren. 
De benoemde commissie accepteerd  
de op hen uitgebragte last. 
Eindelijk is besloten dat bij de overdragt  
aan de heer Duuring moet worden gereser- 
veerd de afweg van de goederen van de heer  
Bosch van Drakestein. 
Niets meerder voorgesteld zijnde, is deze  
vergadering gesloten en de notulen door de  
voorzitter qualitate qua en de secretaris onderteekend. 
 
W.H. Wilterdink 
J.C. Fischer,  
secretaris 
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Notulen van het verhandelde op  
de buurtspraak van Ede en Velthuizen  
gehouden op het koor der kerk te Ede  
op maandag den 15 augustus 1859  
onder voorzitting van de hoogwelgeboren  
heer meester J.D.C. Baron van Heeckeren  
van Wassenaer, als buurtregter. 
 
Present de volgende geërfden:  
Meester W.F.H. Baron van Wassenaer Catwijck,  
Berend Kampert,  
Aart van de Weerd,  
Hendrik Maassen,  
Hendrikus van Roekel,  
Maas van Velthuizen,  
Geurt van Steenbeek,  
Evert van Harn,  
Hendrik van de Goor,  
A.C. Mulder,  
Anthonij van Velthuizen,  
Willem Bussink,  
Dirk Hendriks,  
Jacob Rooseboom,  
Hendrik Versteeg,  
Roetert Davelaar,  
Elbartus Joosten,  
Willem Bos,  
Willem van Raaij,  
Hendrik Gerritsen,  
Hendrik Herikhuizen,  
Jan Heij,  
Jan Gazenbeek,  
Jean Charles Fischer,  
Jan Aalbers Willemsen,  
Wouter van Peursem,  
Jan Hendrik Folsche,  
Cornelis van de Craats Anthonijszoon,  
Hendrikus Meijer,  
Johannes Weijland,  
Jan Wanders,  
Jan Hendrik Meerdink,  
Elis Koops,  
Johannes Brouërius van Nidek,  
Maas Hendriksen,  
Weduwe Van Harn,  
Bor Borren,  
Geurt van den Berg,  
Evert Klomp,  
Tijs Pothoven,  
Berend Esmeijer junior. 
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Den heer voorzitter opend de vergadering.  
De notulen der laatstvoorgaande vergadering  
worden door de secretaris voorgelezen. Niemand  
daarop iets aantemerken hebbende worden dezelven  
alzoo goedgekeurd.  
De reekening en verantwoording van de  
administrerende buurtmeester over het dienstjaar  
geëindigd den 31 julij jongstsleden, ter visie gelegen  
hebbende en niemand daarover het woord verlan- 
gende, wordt dezelve alzoo gearresteerd. 
Evert Roelofsen steeds nog in gebreke ge- 
bleven zijnde deszelfs agterstanden te komen  
voldoen, worden de buurtmeesteren door geërfden  
geauthoriseerd, hetzij in der minne of door  
middelen regtens die vordering van hem te  
innen. 
Voorts worden genoemde buurtmeesters  
opgedragen het geschil wegens het aan Wouter  
van Peursem in der tijd in erfpacht uitgegevene  
hoekje grond te onderzoeken en bij schikking  
ten einde te brengen. 
De begrooting van vermoedelijke inkomsten  
en uitgaven dezer buurt over het dienstjaar  
van 31 julij 1857 tot 31 julij 1860 ligt ter visie  
van de geërfden. 
Den heer Jb Rooseboom wenscht inge- 
licht te worden omtrend het gebruik en de  
bestemming der buurtgelden. Die inlichtingen  
worden hem door de administrerende buurt- 
meester verstrekt. 
Bij de laatstvoorgaande vergadering zijn  
door den heer Bosch van Drakestein drie  
voorstellen ter tafel gebragt, welken alstoen zijn  
aangehouden om in deze vergadering te worden  
behandeld. Die voorstellen waren: 
1. Om de buurtgronden behoorlijk af te scheiden  
en zulks door palen aan te wijzen. 
2. De buurtwegen en waterleidingen uit het  
batig saldo te herstellen en te onderhouden.  
3. Voortaan aan de buurtmeesters een vast  
jaarlijksch traktement toe te leggen. 
Daarover gedelibereerd zijnde is bij overneming  
der stemmen gebleken, dat ten opzichte van die  
sub 1 en 2 besloten is dezelven als nog aan  
te houden, terwijl die onder numero 3 wordt afge- 
keurd en verworpen. 
Met overgroote meerderheid wordt vastge- 
steld dat voortaan in het Kreelsche Veld geen  
zooden meer zullen mogen worden gemaaid noch  
gestoken. 
Met algemeene stemmen wordt het trakte- 
ment van de secretaris bepaald op f 20,-- ’s jaars. 
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De heer Jb Rooseboom steld aan de geërf- 
den voor om de dagbepaling der buurtspraak  
aan den heer buurtregter over te laten. 
Zijn hoogwelgeborene vermeend dat die  
dagbepaling zijn hoogwelgeborene wettelijk toekomt en  
daartoe geen besluit van geërfden gevorderd wordt.  
Hiermede verklaren zich de geërfden te  
vereenigen. 
Niemand der geërfden verder het  
woord vragende is deze vergadering gesloten  
en zijn deze notulen door den heer voor- 
zitter en de secretaris onderteekend. 
 
Van Heeckeren van Wassenaer  
J.C. Fischer,  
secretaris  
 
 
Notulen van het verhandelde op de  
buurtspraak van Ede en Velthuizen  
gehouden op het koor der kerk te Ede  
op maandag den 22 september 1861  
onder voorzitting van de hoogwelgeboren  
heer meester J.D.C. Baron van Heeckeren  
van Wassenaer als buurtregter. 
 
Tegenwoordig:  
de heer voorzitter,  
A.C. Mulder,  
Antonis van Velthuizen,  
Wm Horsting,  
Jb Rooseboom,  
Roetert Davelaar,  
De Vries Robbé,  
Geurt Kets,  
T. Prins Hz.,  
C. Moll,  
A. van de Craats,  
Willem Bos,  
J.D.B. Brouwer,  
de burgemeester, G. Kets qualitate qua,  
Hs van Roekel,  
C. Staf,  
W. van Raaij,  
Lammert Melling,  
J.A. Willemsen,  
Maas van Velthuizen,  
Jan Wanders,  
Elis Koops,  
Jan Gazenbeek,  
Hendrik Mulder,  
Hendrik Gerritsen,  
J.C. Fischer,  
Bosch van Drakestein, 
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Cornelis van de Craats Az,  
Gerrit van Scherrenburg,  
Klaas Koudijs,  
Hendrikus Meijer,  
Jan Klomp,  
Wouter van Peursem,  
Jan Rosenboom,  
Hendrik Stronk,  
Jan Berend Riggelink,  
Van Harn,  
A.J. Thomas. 
 
De heer voorzitter opent de vergadering. 
De notulen der voorgaande vergadering worden door  
de secretaris voorgelezen. Niemand op dezelven  
iets aanmerkende worden dezelven alzoo goedgekeurd.  
De drie voorstellen van den heer Bosch van Drake- 
stein bij de vorige buurtspraak gedaan en daarbij  
tot deze buurtspraak aangehouden, komen thans  
in behandeling. 
Sub 1 luidende de buurtgronden behoorlijk  
af te scheiden en door palen aan te wijzen.  
Daarover door onderscheidene sprekers het woord  
gevoerd zijnde, en tot stemming overgegaan zijnde,  
wordt dat voorstel met groote meerderheid afgewezen. 
Sub 2 luidende de buurtwegen en waterlei- 
dingen uit het batig slot te herstellen en  
te onderhouden. 
Wordt op uitnoodiging van den heer buurtregter  
door de buurtmeesters verklaart, dat die buurt- 
wegen en waterleidingen in voldoende staat zijn en  
behoorlijk worden onderhouden. 
Dien ten gevolge wordt met volstrekte  
meerderheid der tegenwoordige geërfden besloten  
aan dat voorstel geen verder gevolg te geven. 
Met algemeene stemmen wordt aan de diako- 
nie van Ede geremitteerd het door haar verschuldigde  
wegens uitkoop van gronden door haar vroeger in  
erfpacht bezeten. 
Den heer Bosch van Drakestein vraagt afstand  
van een gedeelte der sloot, belendende aan de  
gronden bij de Hindenkamp vroeger aan zijn edele afgestaan. 
Welke aanvrage op grond van vroeger deswegens  
genomene besluiten met volstrekte meerderheid van  
stemmen wordt afgewezen. 
Niemand der geërfden verder het woord vragende is  
deze buurtspraak gesloten en zijn deze notulen door den  
heer voorzitter en den secretaris onderteekend. 
 
Van Heeckeren van Wassenaer 
J.C. Fischer,  
secretaris 
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Notulen van het verhandelde  
op de gewone buurtspraak van  
Ede en Velthuizen gehouden op  
het koor van de kerk te Ede  
den 23 december 1861, onder  
voorzitting van den heer W.H.  
Wilterdink als speciale gemag- 
tigde van den hoogwelgeboren  
heer meester J.D.C. Baron van  
Heeckeren van Wassenaer, als  
buurtregter. 
 
Tegenwoordig:  
Roetert Davelaar,  
Evert van Harn,  
Aris Buitenhuis,  
Maas van Velthuizen,  
J.C. Fischer,  
Cornelis van de Craats Az.,  
Gerrit van Scharrenburg,  
Willem Horsting,  
Jan Heij,  
Wouter van Peursem,  
Hendrik Gerritsen,  
Evert Klomp,  
Wouter Woutersen,  
A.C. Mulder,  
Tijs Pothoven,  
Willem Bussink,  
Anthonie van Velthuizen,  
Jan Tulp,  
Hendrik Vonk,  
Berend Esmeijer junior,  
Jan Aalbers Willemsen,  
Willem Bos,  
Maas Rooseboom,  
Bor Borren,  
Elis Koops,  
Hendrik van Herikhuizen,  
Willem Hartelust,  
Jan Berend Riggelink,  
Gerrit Busser. 
 
De notulen der laatstvoorgaande  
buurtspraak worden door de secretaris  
voorgelezen. Daarop door geen der tegenwoor- 
dig zijnde geërfden eenige aanmerking ge- 
maakt zijnde worden dezelve alzoo goedge- 
keurd en gearresteerd. 
De reekening en verantwoording over  
het dienstjaar 1860/61 geëindigd den  
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31 julij van dit jaar voor een ieder ter visie  
gelegen hebbende en geen der tegenwoordig zijn- 
de geërfden daarover het woord verlangende  
wordt die reekening alzoo gesloten en ge- 
arresteerd met een batig saldo van een honderd  
zeven en zeventig gulden twee en tagtig en een  
halve cent. f 177,825. 
Niemand iets meer voor te stellen of te  
vragen hebbende is deze vergadering gesloten en  
zijn deze notulen door den heer waarnemend  
voorzitter en de secretaris onderteekend. 
 
W.H. Wilterdink 
J.C. Fischer,  
secretaris 
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Notulen der gewone buurtspraak  
der buurtschappen Ede en Velthuizen  
gehouden op het koor der kerk te Ede  
den 28 october 1862 onder voorzitting  
van den heer H.W. Wilterdink als spe- 
ciale gemagtigde van den hoogwelgeboren  
heer Mr. J.D.C. Baron van Heeckeren  
van Wassenaer van Twickel, buurtregter. 
 
Tegenwoordig:  
W.H. Wilterdink,  
A.C. Mulder,  
Anth. van Velthuizen,  
J.C. Fischer,  
Maas van Velthuizen,  
J. Tulp,  
Wouter van Peursem,  
Rijk Vonk,  
Harmanus Speelziek,  
Willem Bos,  
Hendrikus van Roekel,  
Roelof Davelaar,  
Evert Klomp,  
Tijs Pothoven,  
Willem Horsting,  
Jan Aalbers Willemsen,  
Elis Koops,  
Maas Roosenboom,  
Bor Borren,  
 
De notulen der laatstvoorgaande  
buurtspraak worden door den secretaris aan de  
tegenwoordig zijnde geërfden voorgelezen en  
daarop gene aanmerking gemaakt wordende, zijn  
dezelven alzoo goedgekeurd en vastgesteld.  
De reekening en verantwoording over het  
dienstjaar 1861/62 heeft ten deze ter visie gelegen.  
De voorzitter vraagt of iemand der geërf- 
den daarop eenige aanmerking te maken heeft.  
En niemand deswegens het woord verlangende,  
wordt die reekening en verantwoording alzoo  
gesloten en gearresteerd met een batig saldo  
van f 68,58½.  
Door de voorzitter in zijne voormelde  
kwaliteit het voorstel gedaan voor het vervolg  
om de twee jaar, en alzoo voor het eerst in  
1864 te houden. 
Dat voorstel in omvraag gebragt zijnde  
wordt hetzelve met algemeene stemmen  
aangenomen. 
De geërfde Wouter van Peursem doet  
het voorstel om het jaarlijksch traktement  
van den secretaris met de helft te verminderen. 
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Dat voorstel in omvraag gebragt zijnde,  
waarbij de secretaris zich buiten stemming heeft  
gehouden, is hetzelve met bijna algemeene stem- 
men verworpen. 
En aangezien geen der tegenwoordig zijnde  
geërfden het woord heeft verlangt, wordt deze  
buurtspraak door den heer voorzitter qualitate qua ge- 
sloten en door zijn edele met den secretaris onderteekend. 
 
W.H. Wilterdink, buurtregter qualitate qua 
J.C. Fischer,  
secretaris 
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Notulen der gewone buurtspraak van  
de buurtschappen Ede en Velthuizen, gehouden op  
het koor der kerk te Ede den 5 october 1864 onder  
voorzitting van den heer W.H. Wilterdink, speciale ge- 
magtigde van den hoogwelgeboren heer meester J.D.C. Baron  
van Heeckeren van Wassenaer van Twickel, buurtregter. 
 
Tegenwoordig:  
W.H. Wilterdink,  
J.C. Fischer,  
A.C Mulder,  
W. Bussink,  
A. van Velthuizen,  
Maas van Velthuizen,  
G. Kets qualitate qua,  
W. Horsting,  
Louw Koudijs Kz.,  
Hendrikus Meijer en  
Wouter van Peursem. 
 
De notulen der laatstvoorgaande buurtspraak  
worden door de secretaris aan de tegenwoordig zijnde  
geërfden voorgelezen. Niemand daarop eenige aan- 
merking makende zijn dezelven alzoo goedgekeurd  
en vastgesteld.  
De reekening en verantwoording over de dienstjaren  
1862/63 en 1863/64 heeft ten deze ter visie gelegen.  
De heer voorzitter qualitate qua vraagt of iemand daarop eenige  
aanmerking te maken heeft. Niemand deswegens  
het woord verlangende werd dezelve alzoo ge- 
arresteerd met een batig slot van f 331, 125.  
De voorzitter qualitate qua vraagt verder aan de presente ge- 
erfden of er door hen of iemand hunner ook  
eenig voorstel ter zake dienende wordt gedaan.  
En niemand deswegens het woord verlangende  
is deze buurtspraak gesloten en door den heer  
voorzitter qualitate qua en den secretaris onderteekend. 
 
W.H. Wilterdink 
J.C. Fischer,  
secretaris 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 347

Notulen van het verhandelde op de gewone  
buurtspraak der buurtschap Ede en Velthuizen  
op den 15 november 1866 onder voorzitting  
van den heer W.H. Wilterdink als gemagtigde  
van den hoogwelgeboren heer meester J.D.C.  
Baron van Heeckeren van Wassenaer, buurt- 
regter van voormelde buurt. 
 
Tegenwoordig:  
de heeren 
W.H. Wilterdink,  
A.C. Mulder,  
Willem Bussink,  
A. van Velthuizen,  
Roetert Davelaar,  
J.C. Fischer,  
J.B. Riggelink,  
Willem Bos,  
J.A. Willemsen,  
Steven Willemsen,  
Gerrit Borgers,  
Gerrit Pothoven,  
Wouter Woutersen,  
Maas Roosenboom,  
Berend Esmeijer,  
Tijs Pothoven,  
Hendrik Versteeg,  
Cornelis Herikhuizen,  
Peter Heijink,  
Gerrit van Galen,  
Louw Koudijs Egbertszoon,  
Bor Borren,  
Hendrikus Meijer,  
Jacob Janssen,  
Gijsbert van Harn,  
Hendrik Borren,  
burgemeester, wethouders en secretaris  
van Wageningen,  
Maas van Velthuizen,  
Jan van Velthuizen,  
Steven Bos,  
C.J. Hartsinck. 
 
De vergadering wort door den voorzitter geopend.  
De reekening en verantwoording die gedurende  
dezen voormiddag voor de geërfden ter visie heeft  
gelegen, wordt door den secretaris voorgelezen en  
niemand hunner deswegens het woord verlangen- 
de wordt dezelve gearresteerd met een batig slot  
van twee honderd zeven en zestig gulden vier en  
veertig en een halve cent. 
De voorzitter vraagt aan de geërfden  
of iemand hunner eenig voorstel aangaande den  
buurt te doen heeft.  
De heer van Wageningen stelt voor in het 
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vervolg gene vergunningen voor het uitoeffenen der  
jagd op de buurtgronden te verleenen, maar dat  
regt tegen een te bepalene som ineens te verlenen.  
Dit voorstel word met 22 tegen 4 stemmen  
verworpen en besloten voortaan geen jagdregt uittegeven.  
De heer van Wageningen stelt voor om de  
grenzen der buurt door het opwerpen van doelens  
te bepalen, wordt met over groote meerderheid  
verworpen. 
Niemand iets meer voor te stellen hebbende  
wordt deze buurtspraak gesloten en door den  
heer voorzitter qualitate qua en den secretaris onderteekend. 
 
W.H. Wilterdink 
J.C. Fischer,  
secretaris 
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Notulen van het verhandelde op de gewone  
buurtspraak van Ede en Velthuizen gehouden  
den 25 november 1868 op het koor der kerk  
te Ede onder voorzitting van den heer W.H.  
Wilterdink als speciale gemagtigde van  
den hoogwelgeboren heer meester J.D.C.  
Baron van Heeckeren van Wassenaer, als  
buurtregter. 
 
Tegenwoordig:  
A.C Mulder,  
A. van Velthuizen,  
Roetert Davelaar, buurtmeesters,  
J.C. Fischer, secretaris,  
M. van Velthuizen,  
H. Versteeg,  
J.B. Riggelink,  
H. Herikhuizen,  
Gerrit Borgers,  
J. van Velthuizen,  
J. van Velthuizen Teuniszoon,  
Jan Heij,  
Hendrikus Heij,  
J.G. Clant,  
W.Bos,  
J. de Kloet,  
J. van Omme,  
G. Kets,  
J.N. Prins. 
 
De notulen der laatstvoorgaande buurtspraak worden  
door den secretaris aan de tegenwoordig zijnde geërfden  
voorgelezen en daarop gene aanmerking gemaakt wor- 
dende zijn dezelven alzoo goedgekeurd en vastgesteld. 
De rekening en verantwoording over de dienstjaren  
1866 en 1867 heeft dezen voormiddag ter dezer plaatse  
ter visie van de geërfden gelegen. 
De voorzitter vraagt of iemand der geërfden daarop  
eenige aanmerking te maken heeft? Niemand deswe- 
gens het woord verlangende, wordt die reekening en  
verantwoording alzoo vastgesteld met een batig slot  
van f 166,74½. 
De voorzitter berigt dat de tgegenwoordige secretaris  
aanzoek heeft gedaan om eervol uit die betrekking  
te worden ontslagen, met den wensch dat deszelfs  
zoon, den notaris W.F.J. Fischer, alhier hem in die be- 
trekking moge opvolgen.  
Het gevoelen der geërfden daarop gehoord, wordt  
met eenparigheid van stemmen besloten aan den  
tegenwoordigen secretaris J.C. Fischer het door  
hem gevraagde ontslag eervol te verleenen253 en voorts  
tot zijn opvolger in die betrekking te benoemen / deszelfs zoon den notaris W.F.J. Fischer 
alhier, / die evengemelde betrekking verklaart te aanvaarden. 

                                                 
253 Hier staat in de kantlijn geschreven: “met dankbetuiging voor de veelvuldige door hem 
in die betrekking bewezen diensten. WHW, JCF” 
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Niemand iets meerder in het belang dezer buurt  
voor te stellen hebbende, sluit de voorzitter deze  
vergadering en worden deze notulen door den  
voorzitter en secretaris onderteekend. 
W.H. Wilterdink 
J.C. Fischer,  
secretaris 
 
Notulen van het verhandelde op de  
buurtspraak van Ede en Veldhuizen ge- 
houden den 8  november 1870 op het  
koor der kerk te Ede, onder voorzitting  
van den heer W.H. Wilterdink, als ge- 
magtigde van den hoogwelgeboren heer meester  
J.D.C. Baron van Heeckeren van  
Wassenaer, buurtregter. 
 
Tegenwoordig:  
de heer W.H. Wilterdink, buurtrigter qualitate qua,  
buurtmeesters:  
W. Mulder,  
A. v. Veldhuizen  
en W.Bussink,  
W.F.J. Fischer, secretaris. 
Geërfden:  
H. Versteeg,  
L. Romein,  
L Koudijs,  
H. Vonk,  
Wien v.d. Beek,  
Steven Willemsen,  
Evert Klomp,  
Jan Rooseboom,  
C.J. Hartsinck,  
Hendrikus Meijer,  
A. Prins qualitate qua,  
v. Wageningen qualitate qua,  
Jan Gazenbeek,  
Jan v. Veldhuizen,  
J.C. Fischer qualitate qua,  
G. Essser,  
Bor Borren,  
Jan Heij,  
Hendrikus Heij. 
De notulen der laatstvoorgaande  
buurtspraak worden voorgelezen  
en goedgekeurd.  
De rekening en verantwoording  
over de dienstjaren 1 augustus 1868  
tot 1 augustus 1870, dezen voormiddag  
van 10 tot 11 uur ter dezer  
plaatze ter inzage van de ge- 
erfden gelegen hebbende, wordt  
voorgelezen en onderzocht. 
Niemand daarop eenige aan- 
merking hebbende, of het woord  
deswege verlangende, wordt  
dezelve alzoo vastgesteld, sluitende  
met een batig slot van f 213, 595. 
De betrekking van administrerend  
buurtmeester vacant geworden zijnde  
door het overlijden van den heer  
A.C. Mulder de dato 25 mei van dit  
jaar, geeft de voorzitter te kennen  
dat daarin door eene nieuwe keuze  
weder zal moeten voorzien worden.  
Hij doet hulde aan de nagedach- 
tenis van den overledene wegens / de vele en goede diensten door hem  
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aan deze buurt bewezen, bijzonder ook door het  
aanleggen van houtgewassen en daardoor produc- 
tief maken van buurtgronden, als in het Kreelsche 
Zand tot wering der zandverstuivingen, op den  
Paaschberg en langs den grindweg naar het station  
Ede tot verfraaijing der omgevingen van het  
dorp en meer andere.  
Hij stelt aan de vergadering voor, in overleg  
met de overige buurtmeesters, in plaats van den  
overledene te benoemen deszelfs zoon Willem Mulder,  
aan de geërfden bekend, wiens betrekking en hoe- 
danigheden hem allezins geschikt moeten doen achten  
voor de wedervervulling dezer bediening.  
Dit voorstel wordt met algemeene stemmen  
goedgekeurd en aangenomen en de voornoemde  
W.Mulder alzoo tot administrerend buurt- 
meester benoemd. Deze als geërfde ter vergadering  
tegenwoordig, verklaart die benoeming aan te  
nemen. 
Vervolgens wordt in behandeling genomen  
de benoeming van een buurtscheuter, in plaats  
van Maas van Veldhuizen, die door ligchaams- 
gebreken en ouderdom buiten staat is die be- 
trekking langer waar te nemen. 
Tot candidaten voor die betrekking worden voorgesteld: 
10 Louw Koudijs Egbertszoon 
20 Jan van Veldhuizen Teuniszoon 
Tot stemming overgegaan zijnde blijkt dat  
de uitslag is:  
op Louw Koudijs Egbertszoon uitgebragt 12 stemmen  
en op Jan van Veldhuizen Tzn. uitgebragt 9 stemmen. 
Zodat eerstgenoemde bij volstrekte meer- 
derheid van stemmen is verkozen, terwijl 5  
geërfden zich buiten stemming hebben gehouden. 
De voorzitter vraagt, of de benoemde zich  
zijne benoeming laat welgevallen, hem tegelijk  
de pligten van eenen buurtscheuter ontvouwende  
met de vraag of hij bereid is die getrouw te  
vervullen, waarop de benoemde verklaart de  
benoeming aan te nemen, met belofte zijn ver- 
pligtingen zoo naauwgezet mogelijk te  
zullen vervullen. 
Hierop wordt besloten den benoemde  
zoo dra mogelijk als buitengewoon veldwach- 
ter doen aanstellen en beëedigen. 
De voorzitter stelt als nu in overleg  
met de buurtmeesters aan de vergadering  
voor uit consideratie van de 33 jarige dienst  
en de behoeftige omstandigheden van den af- 
tredende hem de helft van zijn tractement 
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a f 20,-- te laten behouden, zoo lang hij leeft. 
Onderscheidene geërfden zijn van meening  
dat de kas der buurt toelaat aan den aftreden- 
de voor den korten tijd dien hij vermoedelijk nog  
zal kunnen leven, het geheele tractement  
als tractement toe te kennen. Waartoe be- 
sloten wordt, met bepaling echter, dat dit  
vooreerst slechts zal zijn gedurende twee jaren  
tot de eerstvolgende gewone buurtspraak  
om alsdan nader te besluiten.  
Eenige geërfden geven te kennen dat  
de regten der buurt verkort worden aan  
de zijde van den Ginkel, door versmalling  
en beplanting der buurtwegen aldaar,  
het hakken van eikenstruiken die aan de buurt  
toebehoren enzovoort gelijk ook lang het erf Kreel  
door de bouwlieden op die goederen. 
Dien ten gevolge wordt besloten aan  
de buurtmeesters op te dragen deze zaken  
te onderzoeken en naar bevindt de misbrui- 
ken tegen te gaan of ingeval van tegenstand  
aan den heer buurtregter rapport te doen  
ten einde des noodig eene buitengewone  
vergadering te beleggen om tot middelen  
van handhaving der regten van de buurt  
te besluiten. 
Niemand iets meer voor te stellen of  
te vragen hebbende is deze vergadering ge- 
sloten en zijn deze notulen door heer waar- 
nemend voorzitter en den secretaris onderteekend. 
 
W.H. Wilterdink 
voorzitter 
W.F.J. Fischer,  
secretaris 
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Notulen van het verhandelde op  
de gewone buurtspraak van Ede  
en Veldhuizen gehouden op dinsdag  
den 12 november 1872 op het koor  
der kerk te Ede, onder voorzitting  
van den heer W.H. Wilterdink, als  
lasthebber van den hoogwelgeboren  
heer meester J.D.C. Baron van Heec- 
keren van Wassenaer, buurtrigter. 
 
Tegenwoordig  
de heeren: W.H. Wilterdink qualitate qua,  
W. Mulder,  
A. v. Veldhuizen,  
W. Bussink, buurtmeesters,  
W.F.J. Fischer, secretaris. 
Geërfden:  
Jan Roseboom,  
Jan Gazenbeek,  
J.C. Fischer qualitate qua,  
Hendrikus Heij,  
Jan Heij,  
C.J. Hartsink,  
G. Esser,  
Bor Borren,  
H. Versteeg,  
J. v. Veldhuizen,  
N.J. Prins qualitate qua,  
Van Wageningen qualitate qua,  
Hendrikus Meijer,  
Evert Klomp,  
L. Romein,  
L. Koudijs,  
H. Vonk,  
Wien van Beek,  
Steven Willemsen. 
 
De notulen der laatstvoorgaande buurt- 
spraak worden voorgelezen en goedgekeurd.  
De rekening en verantwoording voor de dienst- 
jaren 1 augustus 1870 tot 1 augustus 1872, dezen voormid- 
dag van 10 tot 11 uur te dezer plaatze ter  
inzage van de geërfden gelegen hebbende,  
wordt voorgelezen en onderzocht. 
Niemand daarop eenige aanmerking  
hebbende of het woord deswege verlangende  
wordt dezelve alzoo vastgesteld, sluitende met  
een batig saldo van f 175,36. 
De betrekking van buurtmeester, door het over- 
lijden van Roetert Davelaar vacant geworden zijnde,  
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stelt de voorzitter aan de vergadering  
voor in plaats van de overledene te  
benoemen Bor Borren.  
Dit voorstel wordt met algemeene  
stemmen aangenomen en de voornoemde  
Bor Borren alzoo tot buurtmeester  
benoemd. Deze als geërfde ter vergade- 
ring tegenwoordig verklaart die benoe- 
ming aan te nemen. 
Daarna brengt de voorzitter in her- 
innering dat bij de laatstvoorgaande  
buurtspraak aan den destijds afgetreden  
buurtmeester Maas van Veldhuizen, uit  
hoofde van zijn hoogen ouderdom en  
behoeftige omstandigheden, als gratifica- 
tie is toegekend het vroeger door hem  
genoten tractement, onder bepaling echter  
dat dit vooreerst zou zijn gedurende 2  
jaren, tot de op heden gehouden buurtspraak. 
Maas van Veldhuizen nog in leven  
zijnde en zijne omstandigheden niet beter  
geworden zijnde, stelt de voorzitter voor  
hem opnieuw voor 2 jaren dezelfde gra- 
tificatie te verleenen, hetgeen met al- 
gemeene stemmen wordt goedgekeurd.  
Naar aanleiding van het bepaalde  
bij de laatstvoorgaande buurtspraak, waar- 
bij aan de buurtmeesters werd opgedragen  
te onderzoeken of de regten der buurt  
verkort zijn aan de zijde van de Ginkel  
en het erf Kreel, door versmalling der  
wegen als anderszins, rapporteren dezelve  
dat hun niets van dien aard is gebleken  
en zij de grensscheidingen naar die zijde  
in behoorlijke orde bevonden hebben.  
Intusschen beweren eenige geërfden  
dat op andere punten de grensscheidingen  
niet meer behoorlijk kenbaar zijn, bijzon- 
der langs de buurt van Maanen. Waarop  
wordt besloten de buurtmeesters op te dra- 
gen dienaangaande onderzoek te doen, zoo  
veel noodig met de buurtmeesters van Maanen  
te spreken en nieuwe grenspalen te zetten.  
Doch bezwaren daarbij ontmoetende, aan  
deze vergadering rapport te doen in de  
eerstvolgende gewone buurtspraak, alvorens  
tot uitvoering over te gaan. 
De eigenaar van de zoogenaamde oude  
Klomp te Geldersch Veenendaal, G. Hupkes,  
zich ten vorige jare schuldig gemaakt heb- 
bende aan het maaijen en vervoeren van 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 355

heide naar zijn erf en deswege door den buurt- 
scheuter gecalangeerd254 zijnde, aan welke zaak echter  
door den regter geen gevolg is gegeven op grond dat  
genoemde Hupkes beweerde geregtigd te zijn uit hoof- 
de zijne gronden in deze buurt zouden zijn gelegen,  
wordt goedgevonden aan de buurtmeester op te dra- 
gen te doen toezien dat gemelde Hupkes geen  
heide naar zijne landerijen buiten de buurt liggende,  
vervoerd worde, en dienaangaande naar bevind  
van zaken te handelen. 
Wordt besloten om voortaan aan niet geërfden  
geen permissie meer te geven om plaggen te  
halen noch om te jagen op de gronden van  
de buurt. 
De geërfde E. Klomp acht de verbetering  
der buurtwegen noodzakelijk, terwijl W. Mulder  
vermeent dat dit niet uit de buurtkas maar  
van gemeentewege moet worden gedaan. 
Niemand iets meer voor te stellen of te vragen  
hebbende, is deze vergadering gesloten en zijn  
deze notulen door den heer waarnemend voorzitter  
en den secretaris onderteekend. 
 
W.H. Wilterdink 
voorzitter 
W.F.J. Fischer,  
secretaris 

                                                 
254 Calangeren: bekeuren 
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Notulen van het verhandelde op  
de gewone buurtspraak der buurten  
Ede en Veldhuizen, na behoorlijke en  
volgens oud gebruik gedane afkondiging  
gehouden op het koor der kerk te Ede  
den 26 november 1800 vier en zeventig  
onder voorzitting van den heer W.H.  
Wilterdink, als daartoe speciaal ge- 
magtigd door den hoogwelgeboren heer  
meester J.D.C. Baron van Heeckeren van  
Wassenaer, als buurtrigter. 
Tegenwoordig zijn:  
de heeren W.H. Wilterdink qualitate qua,  
W. Mulder,  
A. van Veldhuizen,  
W. Bussink,  
Bor Borren, buurtmeesters. 
Geërfden:  
H. Vonk,  
J. Tulp,  
A.A.C. de Vries Robbé,  
W.H.D. Broers,  
L. Romeijn,  
F.R. Toewater,  
G. van den Berg,  
P.J. Zooveele,  
Jan Holst,  
W. Davelaar,  
H. Borculo,  
Hendrik Heij,  
Jacob Vonk,  
Evert Klomp,  
Rik Vonk,  
Arend Hansman,  
Willem Bos,  
W. Hartelust,  
W. ten Broekert,  
E. Heetmeijer,  
Jan van Veldhuizen,  
Baron van Borssele qualitate qua,  
A.J. Thomas,  
J.C. ten Cate qualitate qua,  
H. Vorwald,  
George van Peursem,  
A.L. Veenendaal,  
W. Woutersen,  
Louw Koudijs,  
Harmanus v.d. Burg,  
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Gerrit Jan Gerritsen,  
Hendrik Meerdink,  
Jan Jansen,  
W.F.J. Fischer,  
E. Borgers,  
J. van Omme,  
H. van Laar,  
B. Esmeijer,  
Jan Heij,  
Lammert Jansen,  
Klaas Klomp,  
Roetert Davelaar,  
P. Kreeft,  
W.T. Prins,  
G. Esser,  
Jan van Zoelen,  
G. Borgers,  
A. van de Craats,  
Hendrikus Heij,  
Jan van Eck,  
Jan Gazenbeek,  
Gijsbert Pothoven,  
Jan Eilander,  
J. van Fiddens,  
Harmen Rutel qualitate qua,  
J. van Burik,  
Wien van de Beek,  
Jacob de Geit,  
Jan de Kloet,  
meester Van Wageningen qualitate qua,  
J. Tulp qualitate qua,  
Hendrikus Meijer,  
G. Pothoven (tuinman),  
Elis Koops,  
Steven Willemsen,  
N. Levie,  
H. v. Grootheest,  
H. van Laar qualitate qua,  
Jan Busser. 
 
De notulen der laatstvoorgaande buurt- 
spraak worden voorgelezen en goedgekeurd. 
De rekening en verantwoording over de dienst- 
jaren 1 augustus 1872 tot 1 augustus 1874, dezen voormiddag  
van 10 tot 11 ure alhier ter inzage van de geërf- 
den gelegen hebbende, wordt voorgelezen en  
goedgekeurd.  
De buurtrigter qualitate qua stelt voor in het vervolg  
weder, gelijk vroeger, de twee jarige rekening en  
verantwoording te stellen in handen eener com- 
missie van 4 geërfden, ten fine van onderzoek  
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alvorens die hier ter visie wordt gelegd. En die commis- 
sie uit te noodigen van hare bevinding op de buurtspraak  
verslag te geven.  
Dienovereenkomstig is met algemeene stemmen  
besloten. 
Tot leden dier commissie worden benoemd A.A.C.  
de Vries Robbé, W.H.D. Broers, H. Vonk en Wien  
v.d. Beek, die zich deze benoeming laten welgevallen. 
De buurtmeesteren, ingevolge de vorige buurt- 
spraak belast met een onderzoek naar de grensschei- 
ding tusschen deze buurt en die van Maanen, wor- 
den uitgenoodigd van hunne bevinding rapport te doen.  
Zij brengen het navolgende verslag uit:  
De grensscheiding tusschen de beide buurten  
is bepaald bij overeenkomst den eersten augustus  
1750 op den Huize Kernheim, gesloten tusschen  
gecommiteerden van beide buurten (te vinden  
in de notulen, pagina 82 tot 84) en is ook aldus  
in de kadastrale plans opgenomen, zoodat geen  
twijfel daaromtrend kan bestaan. 
De bepalingen der jagt worden bespr[o]- 
ken en goedgevonden de bestaande te handha- 
ven, terwijl naar aanleiding van de in de  
twee laatste jaren gehouden lange jagt, ov[er] 
de gronden dezer buurt, wordt besloten dat  
voor die jagt voortaan vergunning van h[et] 
buurtbestuur zal moeten gevraagd worden.  
De geërfde J. Tulp, koopman alhier,  
vraagt nu het woord. 
Hij wenscht een verzoek te doen aan de  
vergadering in het belang van de algemee- 
ne welvaart en spreekt uit naam van onder- 
scheidene geërfden hier tegenwoordig, met name  
W.F.J. Fischer, W. Wenninga, A.A.C. de Vr[ies]  
Robbé, W. van Voorthuizen, J. Gazenbeek en  
meer anderen. 
De weg van Ede naar het station, h[oe] 
zeer voor eenige jaren door de zorg van het  
bestuur der buurt verfraaid door den aa[n]- 
leg van eene cingel met hout beplant ter  
wederzijde, blijft ongezellig en acht men het  
wenschelijk den aanbouw van huizen langs  
denzelven uit te lokken en te bevorderen. 
De vereeniging van geërfden, waarvan  
hij als woordvoerder optreedt, is op het denk- 
beeld gekomen van deze buurt te vragen aan  
haar in koop af te staan de cingels langs den  
weg en daarachter ter wederzijde een strook  
heidegrond, ter breedte van 70 meter, gelijk  
met het perceel van N. Levie, voor eenige jaren  
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aan dezen in koop is afgestaan. 
De vereeniging stelt zich voor deze strook  
in kultuur te brengen en daarna te trachten den  
aanbouw van huizen te bevorderen. 
De buurtrigter qualitate qua geeft zijn leedwezen te kennen  
dat dit voorstel niet vooraf en tijdig bij het buurt- 
bestuur is ingediend, waardoor aan hetzelve de gelegen- 
heid is benomen deswege onderling te raadplegen.  
Hij verlangt daarom de behandeling dezer zaak  
uit te stellen tot eene buitengewone buurtspraak,  
te beleggen in het aanstaande voorjaar, aan de  
aanvragers te kennen gevende dat zij alsdan het  
voorstel schriftelijk behooren in te dienen.  
Dit uitstel vindt veel tegenspraak. Om de ge- 
ringe waarde van hetgeen gevraagd wordt en het  
philantropisch doel der zaak wenscht men dat het  
verzoek nog staande deze vergadering behandeld  
worde, hetgeen immers ook met andere zaken  
steeds geschiedt. Uitstel der behandeling zou  
ten gevolge hebben dat de uitvoering nog min- 
stens een jaar wierde vertraagd. 
De heer burgemeester, ofschoon zeer inge- 
nomen met het plan, stemt met den heer buurt- 
rigter qualitate qua in, dat het uitstel wenschelijk is  
en de goede zaak niet zal benadeelen.  
Vele geërfden blijven niet te min aandrin- 
gen op dadelijke behandeling. 
De buurtrigter qualitate qua stelt nu voor bij  
stemming te doen uitmaken of de zaak staan- 
de deze vergadering dan wel later zal behan- 
deld worden. 
Hij brengt het voorstel in stemming met  
nu of later.  
55 stemmen verklaren zich voor dadelijke  
en 15 voor latere behandeling, zoodat besloten  
is tot de dadelijke behandeling over te gaan. 
De buurtrigter qualitate qua brengt in herinne- 
ring dat de buurtgronden in den regel zijn  
afgestaan tegen f 200,-- de bunder en ver- 
langt de voorwaarden der aanvragers te  
vernemen. 
De heer Tulp geeft te kennen dat de  
aanvragers voor zich geenerlei voordeel  
maar alleen het bevorderen der algemeene  
welvaart, zoo als gezegd is, beoogen, en de  
genoemde prijs, zelfs een veel mindere, de uit- 
voering onmogelijk zou maken. De vereeniging  
verbindt zich de terreinen, die aangevraagd  
zullen worden voor den aanbouw van huizen,  
af te staan voor denzelfden prijs als zij die ver- 
kreeg, alleen vermeerderd met de daaraan be- 
stede kosten en de daarop verloopen interesten, 
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doch zonder eenige winst daarop te nemen. 
Zij verklaart zich ook bereid andere geërfden, die  
zich wenschen aan te sluiten tot bevordering van  
het doel, in hare vereeniging op te nemen. 
De heer A.J. Thomas wil de heide en de cingels  
zoo goedkoop mogelijk, liefst zelfs om niet, afge- 
staan hebben, in aanmerking nemende het zeer wensche- 
lijke doel der aanvragers. Doch hij zou daarbij het  
beding wenschen te maken dat de cingels onaange- 
broken moeten blijven bestaan zoo lang geene hui- 
zen gesticht worden. 
Ook vele anderen verklaren zich in dien zin  
en na velerlei bespreking wordt het navolgende  
voorstel geformuleerd: 
“De buurt van Ede en Veldhuizen staat  
af aan J. Tulp en consorten de twee strooken  
heide en land, ter breedte van 70 meters  
(de bestaande schaapsdriften uitgezonderd),  
gelegen onmiddelijk achter en langs de  
cingels, ter wederzijden van den Grindweg  
van Ede naar het station van den Rhijn- 
spoorweg, zoo ver deze buurt is strekkende,  
onder verpligting dat de voornoemde ver- 
krijgers den hun afgestanen grond al dade- 
lijk in het aanstaande voorjaar in kultuur  
zullen moeten brengen door bezaaijing met  
dennenzaad of op andere wijze. 
De buurt verbindt zich wijders om  
telkenmale bij stichting van huizen alsdan  
aan de eigenaars van de voormelde ver- 
kregen grond, tegen eenen prijs berekend  
naar f 300,-- de hectare, ook te zullen  
afstaan zoodanige gedeelten van de cingels  
als gelegen zijn voor en ter volle breedte  
van het erf door hen aan te leggen.  
Deze afstand zal niet gedaan en ook niet ge- 
vorderd kunnen worden, dan alleen voor het stich- 
ten van huizen van geene mindere bouwwaarde  
dan f 2000,--.” 
Dit voorstel in omvraag gebragt zijnde,  
wordt goedgekeurd met 45 tegen 15 stemmen, en al- 
zoo daartoe besloten. 
De vorenstaande bepalingen omtrend de cingels  
zullen ook van toepassing zijn op het erf van N. Levie  
bij eventueele stichting van een woonhuis op hetzelve  
en door hem daartoe gedane aanvrage. 
De geërfde H. Vonk klaagt over den slechten  
staat waarin sommige buurtwegen verkeeren en  
wenscht daarin voorziening. 
Er bestaat verschil tusschen het gemeentebe- 
stuur en deze buurt over den pligt tot onder- 
houd. 
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De buurtmeesters verklaren dat het gemeentebestuur  
zich het regt heeft aangematigd gronden, tot buurtwegen  
behoorende, te verkoopen en de opbrengst daarvan heeft ont- 
vangen en zij zich deswege aan het onderhoud hebben ont- 
trokken. 
De burgemeester erkent dat bij het vorig bestuur  
te dien aanzien onregelmatigheden hebben plaats gehad en  
gelden van dien aard ten onregte in de gemeentekas  
zijn gestort. Hij verklaart zich bereid aan den raad  
voor te stellen die kooppenningen aan de buurt terug te  
geven, mits dan ook de buurt voor een behoorlijk onder- 
houd harer wegen zorge. 
De buurtmeester Mulder spreekt de meening uit dat  
ook de bekende Buurtsteeg (een perceel weiland onder Gel- 
dersch Veenendaal) het eigendom der buurt is en zegt  
“het gemeentebestuur heeft daarin turf doen baggeren  
en deze ten bate der gemeente verkocht”. 
De burgemeester zegt dat de Buurtsteeg een  
eigendom is der gemeente, hij stemt niet, hoe dat  
de buurt daarop aanspraak heeft. 
De buurtrigter qualitate qua draagt in de besproken zaak  
een onderzoek op aan de buurtmeesters en om daar- 
van bij eene volgende buurtspraak rapport te doen. 
Hij geeft als denkbeeld aan om daarna met het  
gemeentebestuur eene overeenkomst te treffen aan- 
gaande het onderhoud der wegen, hetwelk zoowel  
in het belang der buurt als in dat der gemeente  
zal zijn. 
Niets meer voor te stellen zijnde is de  
vergadering gescheiden en zijn deze notulen  
door den heer waarnemend voorzitter en den  
secretaris onderteekend.  
 
W.H. Wilterdink 
voorzitter 
W.F.J. Fischer,  
secretaris  
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Notulen van het verhandelde op de  
buitengewone buurtspraak der buurten van  
Ede en Veldhuizen, na behoorlijk en  
volgens oud gebruik gedane afkondigingen  
gehouden op het koor der kerk te Ede  
den 28 september 1800 vijf en zeventig  
onder voorzitting van den heer W.H.  
Wilterdink, als daartoe speciaal ge- 
magtigd door den hoogwelgeboren  
heer meester J.D.C. Baron van Heeckeren  
van Wassenaer, als buurtrigter. 
 
Tegenwoordig:  
de heeren: W.H. Wilterdink qualitate qua,  
W. Mulder,  
A. van Veldhuizen,  
W. Bussink  
en Bor Borren, buurtmeesteren  
en de geërfden: J. de Kloet, L. Romein,  
Jan Janssen Hzn, C. Stap, H. Borculo,  
E. Borgers, H. Borgers, Hendrikus Heij,  
G.J. Gerritsen, E. van Harn, H. Vonk,  
Willem van Grootheest, Jacob Jansen,  
Wouter Davelaar, Evert Heetmeijer, Gerrit  
van Roekel, Dirk Bos, Jan Tulp, Brand  
van Heukelum, Gerrit van Westerhuis,  
Hendrik Gerritsen, Rik Vonk, Teunis Hol,  
W. Bos, J.H. Folsche, C.J. Hartsinck,  
W.T. Prins, J. van Grootheest, C. Mol,  
H. Versteeg, J. Gazenbeek, W.F.J. Fischer,  
J. Eilander, J. Heij, A. Buitenhuis,  
Wouter v. Roekel, Jan Klomp, Hendrik Scheelen,  
Gerrit van Riessen, A. Hansman, P. Willemsen,  
Jan Koops, Harmanus Heij, Peter Koudijs,  
W.Weijland, Jan Gerritsen, Peter Scharrenburg,  
G.E. v. Peursem, E. Koops, C. Herikhuizen, 
Wien van Beek, G. Esser, Jacob de Geit, 
B. Esmeijer, G. v. Peursem, M. IJzendoorn,  
H. Meijer, J.W. Overdijking, E. Koudijs,  
G. van Raaij, C. Staf, J. Veenendaal,  
W. Mellink, L. Mellink, R. v.d. Weerd,  
H. v. d. Meide, S. Bos, W. Hendriks, G.J. van  
Omme, J. Busser, M. Bennink, J.B. v. Harn,  
A.A.C. de Vries Robbe, H.J. Regterschot,  
J. van Veldhuizen, H. Borren, E. Pothoven,  
H. Joosten, J. van Eck, G. van Ree,  
E. Klomp, Jacob v. Dijk, K. Hendriksen,  
W. Kelderman, G. Rijken voor den heer  
Bosch van Drakestein, A.J. Thomas,  
P. Zooveele, G. Pothoven, J. v. Burik,  
R. Davelaar, J. v. Veldhuizen, H. Rutel  
en H. van Grootheest.  
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De buurtrigter qualitate qua opent de vergadering. 
De notulen der vorige buurtspraak worden voor- 
gelezen en goedgekeurd. 
De buurtrigter qualitate qua geeft vervolgens te kennen  
dat deze buitengewone bijeenroeping is geschied om  
te voldoen aan eene missive van het gemeentebestuur  
van Ede, geleidende het afschrift eener cir- 
culaire van den heer Staatsraad Commissaris des  
Konings in Gelderland, ter zake verdeeling van  
woestliggende marken en andere dergelijke ge- 
meene grondbezittingen. 
Hij doet voorlezing van deze stukken en  
mededeeling van de betrekkelijke wetten van  
16 grasmaand255 1809 en 10 bloeimaand256 1810  
daarbij vermeld.  
Daarna wordt het onderwerp der verdeeling  
besproken, het voor en tegen met betrekking tot  
deze buurt overwogen. 
Eenige geërfden vragen het woord en geven  
als hunne meening te kennen, dat de verdeeling de- 
zer buurt niet wenschelijk en niet in het alge- 
meen belang te achten is. 
Zij geven in hoofdzaak als gronden daarvoor aan: 
1e De groote behoefte die de landbouw alhier heeft  
aan het onverdeelde heideveld voor het houden van  
schapen en het gebruik van plaggen voor bemesting der  
bouwlanden bij gemis van genoegzaam weiland  
voor het houden van hoornvee. 
2e De hooge ligging van de heidegronden dezer  
buurt, die dezelve ongeschikt doet zijn om tot bouw-  
of weidelanden in kultuur gebragt te worden. 
3e De afgelegenheid dezer buurtgronden waar- 
door bij eventuele verdeeling de mindere man geen  
of zeer weinig genot zou kunnen hebben van het  
hem toebedeelde wordende stukje heide. 
4e De overtuiging dat aan de groote grondeigena- 
ren als geërfden het grootste gedeelte der mark  
zou ten deel vallen en daardoor de mindere man  
bij de verdeeling nog weinig zou gebaat zijn. 
Niemand van de geërfden wederlegt deze bezwa- 
ren. Alleen verklaren zich de geërfden De Vries  
Robbe en A.J. Thomas in beginsel voor de ver- 
deeling, op algemeene gronden. 
De voorzitter stelt daarop voor stemming  
over de vraag: voor of tegen de verdeeling? 
En hiertoe overgegaan zijnde blijkt dat de  
beide genoemde heeren voor de verdeeling, doch  
alle overige geërfden tegen dezelve. 
En wordt alsnu besloten aan het ge- 
meentebestuur van Ede, als verlangd, bij extract 

                                                 
255 Grasmaand: april 
256 Bloeimaand: mei 
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berigt te geven van den afloop dezer vergade- 
ring, waarmede de buurtrigter qualitate qua zich belast. 
De buurtrigter qualitate qua herinnerende aan de  
vorige buurtspraak, waarbij besloten werd  
gratis af te staan buurtgrond, zonder dat vooraf  
het aanzoek daartoe aan den buurtrigter tijdig  
was kenbaar gemaakt, om zich daarover met  
buurtmeesteren te kunnen beraden en geërfden  
daarvan vooraf te doen kennis dragen. Meent  
in overwegingt te moeten geven als vaste regel  
te bepalen dat geene voorstellen van buitengewo- 
nen of ingrijpenden aard ter vergadering zullen  
in behandeling genomen worden om tot  
beslissing gebragt te worden, ten zij dezelve  
minstens 14 dagen tevoren aan den heer  
buurtrigter schriftelijk zijn kenbaar gemaakt,  
die daarvan alsdan in de publicatien tot bijeen- 
roeping der geërfden melding zal maken.  
De vergadering vereenigt zich met dit  
voorstel dat tot een besluit gemaakt wordt. 
Hiermede is de vergadering gescheiden. 
 
W.H. Wilterdink,  
voorzitter 
W.F.J. Fischer,  
secretaris 
 
 
Notulen van het verhandelde  
op de gewone buurtspraak der  
buurten Ede en Veldhuizen, na  
behoorlijke en volgens oud gebruik  
gedane afkondigingen, gehou- 
den op het koor der kerk te  
Ede, den 28 december 1800 zes  
en zeventig. 
 
Tegenwoordig zijn:  
W. Mulder, Antonie van Veld- 
huizen en Bor Borren,  
buurtmeesters  
en de geërfden: de heer W.H. Wil- 
terdink, vertegenwoordigende de erfge- 
namen van wijlen den hoogwelgeboren  
heer meester J.D.C. Baron van Heeckeren  
van Wassenaer, Antonie van de Craats,  
Lammert Braafhart, Jan Vonk,  
W.H.D. Broers, Gerrit Borgers,  
Hendrik Borgers, Klaas Klomp,  
F.R. Toewater, J. Tulp,  
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Cavaljé, A.J. Thomas, B. van  
Scharrenburg, H. Versteeg, Jan van Schar- 
renburg, Jacob Jansen, Hannis Weijland,  
Gerrit van Raaij, H. Borculo, Jan Busser,  
Peter Verschuuur, Evert Klomp, B. van  
Heukelom, J. Zooveele, Jan van Zoelen,  
Evert Pothoven, Jan Veenendaal, Derk  
Bos, George van Peursem, Willem Weijland,  
Maas Rooseboom, Jan van Veldhuizen,  
Hendrik Vonk, H. van den Burg,  
H.C. Kuijt, J.H. Folsche, Hendrikus Heij,  
Jonkheer A. van Borssele, G.J. Gerritsen,  
R.W. Overdijking, P. Kreeft, Hendrik  
Jansen, Louw Koudijs, H. Roekamp,  
Jan van Eck, Wouter Davelaar, Jan Heij,  
Hendrik Heij, Elis Koops, Gerrit van  
Riessen, Cornelis Stap, Willem Bos,  
Gerrit Busser; Aart Davelaar, Jan  
Holst, H. van der Meide, Klaas  
Hendriksen, Pieter van Otterlo, H.J.  
Regterschot, G. Esser, L. Mellink,  
Jan van Omme, Jan Gerritsen, Evert van  
Harn, Arend Hansman, Hendrik  
van ’t Schut, Dirk van de Weerd, H.  
Borren, Harmen Joosten, Gijsbert Pothoven,  
M. Bennink, Wien v.d. Beek, Harmen  
Rutel, C. Staf, Rik Vonk, Steven  
Willemsen, Harmanus van Scharren- 
burg, Gijsbert van Roekel, Wouter van  
Roekel, Jan Gazenbeek, H. Reneman,  
H. Stronk, Willem Bos, Gerrit van  
Roekel, Evert Borgers, Peter Koudijs,  
Jacob Willemsen, H. Voorwald, F.R.  
Toewater, ook als procuratiehouder voor  
W.T. Prins en W.N. Répélius, Caval- 
jé als procuratiehouder van G.J. Clant,  
Wouterus Gazenbeek, Willem van Zoelen,  
N. Levie, W.F.J. Fischer, ook als  
procuratiehouder van H. Pegman, van J. 
C. van Wesel en van A.A.C. de Vries Robbé,  
F.R. Toewater nog als procuratiehouder  
van M.T. Elout.  
 
De heer Wilterdink opent  
de vergadering en geeft te kennen dat hij  
namens den heer meester W.G. Baron Brantsen  
van de Zijp, als voogd der minderjarige 
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erfgenamen van wijlen den heer meester J.D.C.  
Baron van Heeckeren van Wassenaer, in leven  
buurtrigter van Ede en Veldhuizen, deze ver- 
gadering heeft doen bijeenroepen, om aan geërfden  
mede te deelen dat door het overlijden van boven- 
genoemden heer Baron van Heeckeren van Wassenaer  
het ambt van buurtrigter open is, en, volgens  
de usantien dezer buurten, geërfden eene nieuwe  
keuze zullen te doen hebben om dit ambt weder  
te doen vervullen. 
De heer Wilterdink zou hiermede de  
voorzitting dezer vergadering willen nederleggen  
en overdragen aan den oudste der buurtmeesteren,  
doch is door buurtmeesters gezamenlijk verzocht  
zich met de verdere leiding derzelve voor heden  
te blijven belasten. 
Hij is daartoe bereid, wanneer geërfden  
daarmede instemmen. Geërfden hunne goed- 
keuring te kennen gevende, wordt overgegaan  
tot de orde van den dag. 
De notulen der vorige vergadering wor- 
den voorgelezen en goedgekeurd. 
Daarna verzoekt de voorzitter, ingevolge  
besluit der buurtspraak van 26 november  
1874, de commissie benoemd voor het onderzoeken  
der tweejarige rekening en verantwoording van  
den administrerenden buurtmeester W Mulder,  
rapport uit te brengen van hare bevinding der- 
zelve. 
Namens die commissie verklaart de heer Broers  
dat zij voormelde rekening en ver- 
antwoording, loopende over de jaren 1875 en  
1876, heeft onderzocht, nagezien en met  
de overgelegde kwitanties vergeleken, en  
dezelve in orde bevonden heeft, bedragende  
de ontvangsten f 1174, 95 en de uitgaven  
f 600,16, dus sluitende met een saldo in  
kas van f 574,79, hetwelk op de volgende  
rekening in ontvangst zal overgebragt worden. 
De voorzitter brengt in herinnering  
dat ter voldoening aan de missive van het  
gemeentebestuur van Ede, geleidende het afschrift  
eener circulaire van den heer Staatsraad Commis- 
saris des Konings in Gelderland, ter zake der  
verdeeling van woestliggende marken en an- 
dere dergelijke grondbezittingen, ook thans,  
even als in het vorig jaar op den vergadering,  
de vraag omtrend de verdeeling moet ter  
sprake gebragt worden. 
Hij zegt dat in de straks voorgelezen  
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notulen der vorige buurtspraak de bezwaren der ge- 
erfden tegen de verdeeling zijn opgegeven, van welke  
notulen destijds een extract aan het gemeentebestuur  
van Ede is ingediend, en vraagt alsnu aan de geërfden  
of bij hen nog dezelfde bezwaren tegen de verdeeling  
bestaan, dan of hunne opinie hieromtrend is ver- 
anderd, en verzoekt, zoo dit laatste het geval mogt zijn,  
dat men dan zulks nu te kennen geeft. 
Daar niemand hierop het woord vraagt,  
stelt de voorzitter aan de vergadering de vraag,  
wie vóór de verdeeling is? 
Niemand hierop antwoordende, wordt  
geacht dat alle aanwezige geërfden tegen de ver- 
deeling zijn, en zulks op grond der bezwaren in  
de notulen der buurtspraak van 28 september  
1875 omschreven. 
Daarna wordt besloten aan het gemeente- 
bestuur van Ede bij extract berigt te geven van  
den afloop dezer vergadering, waarmede de buurt- 
schrijver wordt belast. 
De voorzitter deelt alsnu aan de ver- 
gadering mede dat er bij het buurtbestuur een  
schriftelijk voorstel is ingekomen van den geërfde  
H. Vonk257, waarbij door hem wordt verzocht dat op  
deze vergadering zal worden ter sprake gebragt: 
1o de verkiezing van den nieuwen buurtrigter en 
en 2o dat voortaan eene afwisseling van buurtmeesters  
zal zijn, met dien verstande dat ieder jaar twee  
van hen zullen aftreden, en 3o dat in het vervolg  
niet om de 2 jaren, maar ieder jaar buurtspraak  
zal worden gehouden. 
De voorzitter wenscht alsnu tot de ver- 
kiezing van een nieuwen buurtrigter over te gaan,  
doch zou eerst willen bepaald zien op welke  
wijze die verkiezing zal plaats hebben. 
Eenige geërfden geven in bedenking of die  
stemming zal geschieden bij gesloten briefjes.  
De voorzitter verklaart zich hiertegen en acht  
dit ondoenlijk. Hij stelt daarom voor om  
de stemming mondeling te laten doen, even als  
zulks altijd en van ouds op deze buurtspraak  
is geschied. Dit laatste wordt aangenomen. 
De heer A.J. Thomas stelt voor, om  
voordat men tot de verkiezing overga, eerst in  
stemming te brengen of de te verkiezen buurtrigter  
voortaan, even als vroeger, voor levenslang dan  
wel voor een bepaalden tijd, bij voorbeeld voor 6 jaren,  
zal worden benoemd. 
Hierop volgen vele besprekingen voor  
en tegen. Ook wenschen eenige geërfden dat / tevens zal worden beslist of de tegenwoordige buurt- 
/ meesters voor levenslang of voor een bepaalden tijd 

                                                 
257 Deze brief is als bijlage bijgevoegd: “Ede, den 27 november 1876 
Ik ondergetekende verzoek aan de burdmesters van Ede en Veldhuizen om op anstaande 
te houdene burdspraak. Door het overlijden van de burdrigter, zal er een niewen gekoozen 
moeten worden en verzoek ik ook een ofwisseling van burdmeesers alle jaar burdspraak 
en alle jaar twe of treden. Dat het in spraaken zal worden gebragt met de geërvenden tot 
ver merder van stemmen. H. Vonk” 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 368

die betrekking bekleeden. 
De voorzitter geeft als zijn gevoelen te kennen  
dat de tegenwoordige buurtmeesters en ook de  
vroegere altijd levenslang die betrekking hebben  
waargenomen, maar aangezien vele geërfden  
hebben te kennen gegeven dat zij dit minder wensche- 
lijk en niet billijk achten tegenover de andere geërfden,  
stelt hij voor om in stemming te brengen, dat bij  
overlijden of aftreden van een der tegenwoordige  
buurtmeesters de alsdan in diens plaats te benoe- 
men buurtmeester voortaan slechts voor den  
tijd van 6 jaren zal zijn benoemd. 
Alsnu wordt besloten om in stemming  
te brengen het voorstel van den heer Thomas. 
Met 87 stemmen tegen 4 wordt  
besloten dat de buurtrigter voortaan  
slechts voor den tijd van 6 jaren zal zijn  
benoemd. 
Daarna wordt het voorstel van den  
voorzitter in stemming gebragt en wordt  
dat voorstel met algemeene stemmen aange- 
nomen, zoodat voortaan bij openvallen en  
dus alleen bij vacature van een der tegenwoor- 
dige buurtmeesters, de alsdan in diens plaats  
te verkiezen buurtmeester slechts voor den  
tijd van 6 jaren zal zijn benoemd. 
De voorzitter stelt nu voor om over  
te gaan tot de verkiezing van een buurtrigter.  
Hij wenscht die verkiezing te doen plaats hebben  
met meerderheid van stemmen, zooals van ouds  
altijd alhier gebruikeljik is geweest, en met  
opgave door de geërfden van den naam des- 
genen dien zij tot buurtrigter verkiezen. 
Dit goedgekeurd zijnde, wordt tot de  
stemming op bovenstaande wijze overgegaan,  
waaruit blijkt dat op den heer W. Hartelust,  
kostschoolhouder te Ede, zijn uitgebragt  
62 stemmen, en op den heer W.H. Wilterdink  
28 stemmen, zoodat eerstgenoemde is gekozen  
tot buurtrigter voor den tijd van 6 jaren. 
Aan den buurtschrijver wordt  
opgedragen hiervan aan genoemden heer  
Hartelust kennis te geven. 
Door vele geërfden wordt de wensch  
geuit dat aan het buurtbestuur worde op- 
gedragen om in den loop van het volgende  
jaar een ontwerp reglement van het regtig  
bestuur dezer buurt te doen opmaken ten  
einde dat ontwerp op de eerstvolgende buurt- 
spraak ter sprake te brengen en zoo mogelijk  
vast te stellen. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 369

De vergadering vereenigt zich met dit voorstel  
en wordt dienovereenkomstig besloten. 
Niets meer aan de orde zijnde, is de verga- 
dering gescheiden en zijn deze notulen door den  
waarnemenden voorzitter en den secretaris onderteekend. 
 
W.H. Wilterdink, voorzitter 
W.F.J. Fischer 
 
 
Notulen van het verhandelde  
op de gewone buurtspraak der  
buurt Ede Veldhuizen, na be 
hoorlijke en volgens oud gebruik ge- 
dane afkondigingen, gehouden op  
het koor der kerk te Ede  
den 26 october 1877 
 
Tegenwoordig:  
H.W. Hartelust, president,  
W. Mulder, A. vanVeldhuizen,  
Bor Borren en W. Bussink, buurtmeesteren,  
W.F.J. Fischer, buurtschrijver  
en de geërfden:  
W.H. Wilterdink qualitate qua, vertegenwoordi- 
gende de erven van wijlen den hoogwelge- 
boren heer meester J.D.C. Baron van Heeckeren  
van Wassenaer, A.A.C. de Vries Robbe,  
W.H.D. Broers, Wouter Davelaar,  
Evert Klomp, Aart Davelaar, Gijsbert Pot- 
hoven, C.J. Hartsinck, Wien van Beek,  
Evert van Harn, Gerrit Borgers, Jan van  
Veldhuizen,  Hendrik Borren, Peter van  
Scharrenburg, Egbert Barten, Cornelis  
Staf, Willem Weijland, Harmen van den  
Brink, Gerrit Jan Gerritsen, Hendrikus  
Heij, Willem Willemsen, Jan de Kloet,  
Harmanus van den Burg, Arend Hansman,  
Rik Vonk, Jan Janssen Hzn, Hendrik Ver- 
steeg, Hendrikus Meijer, Jacobus van  
Burik, C. Kroes, Willem Bos, L. Romijn,  
Jacob v.d. Weerd, Hendrik Borgers,  
Gerrit Busser, N. Levie, J. Tulp, Hen- 
drik Vonk, Louw Koudijs, Willem Bos,  
Evert Borgers, Elis Koops, Jan Veenendaal,  
Gerrit Koops, Klaas Hendriksen, Hendrik  
van der Meiden, Steven Bos, Berend  
Esmeijer, Peter Kreeft, G.H. Folsche,  
J.W. Overdijking, Maas Rooseboom, 
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George van Peursem, Lammert Mellink,  
Derk Bos, Jan van Zoelen, G. Esser,  
G. van Raai, A.J. Thomas, Jan Heij,  
H. Rutel. 
 
De heer W. Hartelust, nieuw benoemde  
buurtrigter, opent de vergadering. 
Hij wenscht, alvorens tot de werkzaam- 
heden waarvoor deze buurtspraak is belegd,  
over te gaan, den heer W.H. Wilterdink  
den dank der geërfden te brengen voor de  
uitnemende wijze waarop hij jaren lang de  
buurtspraak heeft geleid, en het voor het  
vele goede dat door hem, in het belang  
dezer buurt, bevorderd is.  
Daarna worden de notulen der laatst 
voorgaande buurtspraak voorgelezen en  
goedgekeurd.  
De voorzitter geeft alsnu aan de  
vergadering te kennen dat, volgens de zoo  
even voorgelezen notulen, op de buurt- 
spraak van 28 december 1800 zes en zeventig  
aan het buurtbestuur is opgedragen het  
opmaken van een ontwerp reglement voor  
het rigtig bestuur dezer buurt, waaraan  
gevolg is gegeven, en welk ontwerp  
reglement, opdat ieder geërfde daarvan  
bij tijds kennis zou kunnen nemen en  
het beoordeelen, 2 maal is geplaatst  
in de onlangs nieuw opgerigte Edesche  
Courant “de Neder-Veluwe, Weekblad voor  
Ede en omstreken”, terwijl bovendien in de  
twee afkondigingen voor het bijeenroepen  
dezer buurtspraak, ook melding is gemaakt  
dat het bedoeld reglement, op deze verga- 
dering in behandeling zou komen. 
Op verzoek van den voorzitter  
wordt het ontwerp reglement in zijn ge- 
heel door den buurtschrijver aan de verga- 
dering voorgelezen, zijnde van den na- 
volgende inhoud: 
Reglement voor het beheer  
der buurt Ede-Veldhuizen. 
Artikel I. Alle eigenaars van vast goed  
in de buurt gelegen, zijn geërfden en deel- 
hebbers in de buurt; zij worden in een  
register ingeschreven, met aanduiding wie  
stemgerechtigd geërfde is. Voor die inschrij- 
ving in het register is desgevorderd noodig over- 
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legging van eigendomsbewijzen. 
Artikel II. Ieder eigenaar van een huis en erve  
of van een bunder bouw- of weiland, staande en gelegen  
in de buurt, is stemgerechtigd geërfde, behoudens  
de bepaling in het volgend artikel. Hij kan zich door  
een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.  
Artikel III. Voor huis en erve of voor een bunder  
bouw- of weiland, in gemeenschap bezeten, kan slechts  
één stem worden uitgebracht, en alleen door een be- 
hoorlijk schriftelijk gevolmachtigde van de gezamen- 
lijke eigenaren. 
Artikel IV. De ingeschreven stemgerechtigde  
geërfden houden gewone buurtspraak minstens  
éénmaal ’s jaars, op den laatsten donderdag in de  
maand augustus. Indien volgens oordeel van het  
bestuur geldige beletselen bestaan op dien dag de  
buurtspraak te houden, kan door den buurtrichter  
een anderen dag daarvoor worden bepaald.  
Artikel V. Er zal buitengewone buurtspraak gehouden  
worden, indien minstens twintig ingeschreven stem- 
gerechtigde geërfden dit schriftelijk, met opgave  
van reden, verlangen, of indien de buurtrichter  
dit noodig acht. 
Artikel VI. De oproeping voor de gewone en bui- 
tengewone buurtspraak zal op de in de gemeente  
gebruikelijke wijze door afkondiging vóór de deur  
van het gemeentehuis op twee voorafgaande zon- 
dagen worden bekendgemaakt. Bij die oproeping  
zullen de punten aan de orde worden vermeld. 
Artikel VII. Op de buurtspraak worden besluiten  
genomen met meerderheid van stemmen, behoudens het  
bepaalde bij artikel 2 der wet van 10 bloeimaand258 1810.  
Bij staking van stemmen beslist het lot. 
Artikel VIII. De stemming voor zaken geschiedt mon- 
deling; over personen bij gesloten, ongeteekende briefjes. 
Artikel IX. Het bestuur bestaat uit een buurt- 
richter en vier buurtmeesters. De buurtrichter  
wordt gekozen voor zes jaren en moet ingezetene  
zijn der buurt. De buurtmeesters, van welke  
twee in Ede en twee in Veldhuizen wonen, worden  
uit de stemgerechtigde geërfden gekozen voor den  
tijd van zes jaren. De helft, één uit Ede en één  
uit Veldhuizen, treedt na drie jaren af, en is ge- 
durende het eerste jaar na de aftreding niet her- 
kiesbaar. Aan het bestuur wordt een buurtschrij- 
ver toegevoegd. De buurtrichter, de buurtmees- 
ters en de buurtschrijver worden door de stemge- 
rechtigde geërfden gekozen. 
Artikel X. De buurtrichter is voorzitter  
zoowel op de buurtspraak als in de bestuursverga- 
deringen. Bij ziekte of ontstentenis of afwezigheid  
wordt hij vervangen door den buurtmeester in de derde  

                                                 
258 Bloeimaand: mei 
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alinea van het artikel XI genoemde 259 
Artikel XI. Het bestuur voert het dagelijksch  
beheer en is met de uitvoering der besluiten van  
de buurtspraak belast. Alle geschriften van de  
buurtspraak of het bestuur uitgaande, worden  
onderteekend door den buurtrichter, den buurtmees- 
ter in de derde alinea van dit artikel genoemd, en  
den buurtschrijver. 
Eén der buurtmeesters regelt de te doene wer- 
ken overeenkomstig de besluiten van het bestuur. 
In en buiten rechten wordt de buurt alleen door  
den buurtrichter vertegenwoordigd. 
Artikel XII. De buurtschrijver is geen lid van  
het bestuur. Hij houdt de notulen der vergadering  
en verricht het noodige schrijfwerk. 
Artikel XIII. De buurtmeesters blijven de voor- 
deelen genieten aan hunne betrekking van ouds ver- 
bonden. De buurtschrijver geniet de jaarwedde  
door de stemgerechtigde geërfden bepaald. 
Artikel XIV. Het geldelijk beheeer berust bij  
het bestuur. 
De buurtmeester die de uit te voeren  
werken regelt is belast met de ontvangsten en  
uitgaven, en is hiervoor persoonlijk aansprakelijk.  
Jaarlijks doet hij vóór den vijftienden juli  
aan het bestuur rekening en verantwoording  
van de ontvangsten en uitgaven over het ultimo  
juni afgeloopen dienstjaar, onder overlegging  
eener rekening in den vorm door het bestuur te  
bepalen. De stemgerechtigde geërfden stellen  
de volgens de rekening gedane ontvangsten en  
uitgaven vast.  
De rekening wordt met hare bescheiden  
op de gewone buurtspraak ingediend, na twee  
uur vóór de buurtspraak ter plaatze waar deze  
gehouden wordt, ter inzage van de geërfden ge- 
legd en door een commissie van stemgerechtigde  
geërfden onderzocht te zijn. De commissie wordt  
door de stemgerechtigde geërfden benoemd en  
brengt op de buurtspraak haar verslag uit.  
Het bestuur wordt door het besluit van de  
buurtspraak, waarbij de volgens de rekening  
gedane ontvangsten en uitgaven worden vast- 
gesteld, ontlast.  
Artikel XV. Ieder geërfde en ieder ingezetene  
van de buurt heeft als van ouds het recht  
op de gemeene heide plaggen te slaan, heide  
te maaien, zoden te steken en vee te weiden,  
mits dit vee in de buurt thuis hoore 

                                                 
259 Hier is doorgehaald: “en door” 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 373

Het graven van grint en keien is den geërfden en  
den ingezetenen allen geoorloofd ten eigen gebruike, mits  
die grint of keien in de buurt blijven. 
Het graven van grint of keien voor buitenbuurtsch  
gebruik mag niet zonder toestemming van het bestuur  
en niet dan tegen betaling van eene som, door het be- 
stuur vast te stellen, geschieden. 
Ieder die grint of keien graaft, is verplicht de  
putten ten genoegen van het bestuur te dichten, binnen  
den tijd door het bestuur te bepalen. 
Vervoer van heide, plaggen of zoden naar bui- 
ten de buurt, zelfs voor eigen gebruik, en het laten  
loopen van schapen of ander vee in de boschgronden  
der buurt, is verboden. 
Artikel XVI. Voor iedere overtreding van de be- 
palingen in artikel XV vermeld, is eene boete verschul- 
digd van drie tot vijf en twintig gulden, door den  
buurtrichter, de buurtmeesters gehoord, te bepalen. 
De overtreder is verplicht binnen eene maand  
nadat de bepaling der boete te zijner kennisse is ge- 
bracht, deze aan den buurtmeester, die met de ont- 
vangsten en uitgaven is belast, te voldoen. Het  
bestuur is bevoegd en gemachtigd elken overtreder,  
des noodig oordeelende, gerechtelijk tot vergoeding  
van toegebrachte schade aan te spreken. 
Artikel XVII. Ieder geërfde heeft het recht  
op de buurtgronden de jacht uit te oefenen, met  
uitzondering van de lange jacht. 
Aan ieder ander, geen geërfde zijnde, kan  
door het bestuur voornoemd recht worden toege- 
staan, tegen vooruitbetaling van eene som voor elk  
jachtseizoen door het bestuur te bepalen. 
Voor het uitoefenen van de lange jacht worden  
de toestemming van het bestuur en vooruitbeta- 
ling van vijf en twintig gulden voor elk jacht- 
seizoen vereischt. 
Artikel XVIII. Het dagelijks toezicht op de  
eigendommen der buurt en op de werkzaamheden,  
die voor de buurt verricht worden, wordt opgedragen  
aan een scheuter. 
De scheuter wordt door de buurtspraak tot  
wederopzeggings toe benoemd en geniet een jaar- 
wedde, door de buurtspraak te bepalen. Door het  
bestuur wordt een instructie voor den scheuter vast- 
gesteld en aan de buurtspraak medegedeeld. 
Artikel XIX. De tegenwoordige buurtmeesters  
blijven hunne betrekking bekleeden gedurende hun  
leven, tenzij zij ophouden ingezetenen te zijn van  
de buurt of van het gedeelte der buurt waarvoor  
zij zijn gekozen, of indien lichamelijke gebreken hen  
daarvoor ongeschikt maken, of zij verlangen mochten  
daarvan ontheven te worden. 
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Bij de vervulling van vacatures ter vervan- 
ging van de tegenwoordige buurtmeesters, wordt  
voor de toepassing van artikel IX bepaald, wanneer de 
benoemden zullen aftreden. 
Artikel XX. Dit reglement treedt in werking  
op den eersten januari achttien honderd acht en zeventig. 
Na de voorlezing van vorenstaande ontwerp  
reglement, leest de voorzitter elk artikel  
afzonderlijk voor en verzoekt daarna aan de  
aanwezige geërfden hun gevoelen over elk artikel  
te willen zeggen. 
De artikels 1, 2, 3, 4, 5 en 6 worden  
met algemeen stemmen aangenomen. 
Wordt besloten om achter het slot van  
artikel 7 te voegen: 
“De in genoemd artikel 7 bedoelde stemming  
zal geschieden met 2/3 van de tegenwoordig  
zijnde stemgerechtigde geërfden.” 
Artikel 8 wordt met algemeene  
stemmen aangenomen. 
Bij artikel 9 stelt de heer W.H. Wilter- 
dink vóór om de woorden in dat artikel voor- 
komende “moet zijn ingezetene der buurt”  
weg te laten, opdat iemand buiten de buurt  
wonende ook als buurtrigter zal gekozen kunnen  
worden.  
De voorzitter acht dit niet wenschelijk, omdat  
hij van meening is dat iemand die 260 in de  
buurt woont het best met de belangen en be- 
hoeften der buurt bekend is.  
Na eenige bespreking verzoekt de heer W.H.  
Wilterdink dat zijn voorstel in stemming zal  
gebragt worden, hetwelk daarna wordt aan- 
genomen met 41 tegen 21 stemmen. 
De artikels 10, 11, 12, 13 en 14 worden  
met algemeen stemmen onveranderd aan- 
genomen. 
Bij artikel 15 wordt door H. Vonk  
beweerd dat sedert meer dan 40 jaren de schapen  
van deze buurt op de heide van Maanen, en  
die van Maanen op de heide dezer buurt hebben  
mogen weiden. Hij geeft dus in overweging om  
dit in het reglement op te nemen. Waarop  
wordt besloten om achter de 10 alinea van dit  
artikel 15 nog te voegen:  
“behoudens dienaangaande bestaande  
en dezerzijds erkende regten van derden”. 
Artikel 16. Wordt besloten om in de eerste  
woorden van de tweede alinea van dit arti- 
kel te stellen in plaats van eene maand, acht dagen. 

                                                 
260 Hier is doorgehaald: “niet”. In de kantlijn is geschreven: “het woord “niet” doorgehaald. 
(goedgekeurd W.H., W.F.J.F.” 
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Bij artikel 17 stelt H. Meijer voor om het eerste ge- 
deelte van de tweede alinea van dit artikel te doen vervallen,  
omdat hij het niet wenschelijk noch billijk acht dat aan  
niet geërfden of niet ingezetenen jagtregt zou worden  
toegestaan. 
De voorzitter is er sterk voor, dat het geheele  
artikel onveranderd blijve, daar hij zulks van groot  
belang acht voor den landbouw in het algemeen. 
H. Meijer verlangt dat zijn voorstel in stemming  
wordt gebragt. Dit voorstel wordt verworpen  
met 45 tegen 20 stemmen, zoodat artikel 17 on- 
veranderd wordt aangenomen. 
De artikels 18, 19 en 20 worden met algemee- 
ne stemmen onveranderd aangenomen. 
Daarna wordt het geheele reglement, met  
bovenstaande daarin gebragt wijziggingen, in stem- 
ming gebragt en met algemeene stemmen  
aangenomen en vastgesteld. 
Waarvan de inhoud nu is als volgt: 
Reglement  
voor het beheer der  
buurt: Ede-Veldhuizen. 
Artikel een. Alle eigenaars van vast goed, in de  
buurt gelegen, zijn geërfden en deelhebbers in de  
buurt. Zij worden in een register ingeschreven, met  
aanduiding wie stemgerechtigd geërfde is.  
Voor die inschrijving in het register is desgevor- 
derd nodig overlegging van eigendomsbewijzen. 
Artikel twee. Ieder eigenaar van een huis  
en erve, of van een bunder bouw- of weiland, staan- 
de en gelegen in de buurt, is stemgerechtigd  
geërfde, behoudens de bepaling in het volgend  
artikel. Hij kan zich door een schriftelijk  
gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. 
Artikel drie. Voor huis en erve, of  
voor een bunder bouw- of weiland, in gemeen- 
schap bezeten, kan slechts één stem worden  
uitgebracht en alleen door een behoorlijk schrifte- 
lijk gevolmachtigde van de gezamenlijke eige- 
naren. 
Artikel vier. De ingeschreven stem- 
gerechtigde geërfden houden gewone buurt- 
spraak minstens éénmaal ’s jaars, op den laat- 
sten donderdag in de maand augustus. 
Indien volgens oordeel van het bestuur gel- 
dige beletselen bestaan op dien dag de buurt- 
spraak te houden, kan door den buurtrichter een  
anderen dag daarvoor worden bepaald. 
Artikel vijf. Er zal buitengewone buurt- 
spraak gehouden worden, indien minstens twintig  
ingeschreven stemgerechte geërfden dit schriftelijk,  
met opgave van reden, verlangen, of indien de 
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buurtrichter dit noodig acht. 
 
Artikel zes. De oproeping voor de gewone 
en buitengewone buurtspraak zal op de, in de  
gemeente gebruikelijke wijze, door afkondiging vóór  
de deur van het gemeentehuis, op twee voorafgaande  
zondagen worden bekend gemaakt. Bij die oproe- 
ping zullen de punten aan de orde, worden vermeld. 
 
Artikel zeven. Op de buurtspraak  
worden besluiten genomen met meerderheid van 
stemmen, behoudens het bepaalde bij artikel 2  
der wet van 10 bloeimaand261 1810. 
Bij staking van stemmen beslist het lot. 
De in dit artikel bedoelde stemming zal ge- 
schieden met tweederde (2/3) van de tegenwoordig  
zijnde stemgerechtigde geërfden. 
Artikel acht. De stemming over  
zaken geschiedt mondeling. Over personen bij ge- 
sloten, ongeteekende briefjes. 
 
Artikel negen. Het bestuur bestaat  
uit een buurtrichter en vier buurtmeesters. 
De buurtrichter wordt gekozen voor zes jaren.  
De buurtmeesters, van welke twee in Ede en  
twee in Veldhuizen wonen, worden uit de stem- 
gerechtigde geërfden gekozen voor den tijd van  
zes jaren. De helft (één uit Ede en één uit Veld- 
huizen) treedt na drie jaren af, en is gedurende het  
eerste jaar na de aftreding niet herkiesbaar.  
Aan het bestuur wordt een buurtschrijver  
toegevoegd. De buurtrichter, de buurtmeesters  
en de buurtschrijver worden door de stemgerech- 
tigde geërfden gekozen. 
Artikel tien. De buurtrichter is voor- 
zitter, zoowel op de buurtspraak als in de  
bestuursvergaderingen. Bij ziekte of ontstentenis  
of afwezigheid wordt hij vervangen door den  
buurtmeester in de derde alinea van artikel  
elf genoemd.  
Artikel elf. Het bestuur voert het  
dagelijksch beheer, en is met de uitvoering der  
besluiten van de buurtspraak belast. Alle ge- 
schriften van de buurtspraak of het bestuur uit- 
gaande, worden onderteekend door den buurtrichter,  
den buurtmeester in de derde alinea van dit artikel  
genoemd, en den buurtschrijver. 
Een der buurtmeesters regelt de te doene werken  
overeenkomstig de besluiten van het bestuur. 
In en buiten rechten wordt de buurt alléén door  
den buurtrichter vertegenwoordigd. 
Artikel twaalf. De buurtschrijver  
is geen lid van het bestuur; hij houdt de notulen  
der vergadering en verricht het noodige schrijf- 
werk. 

                                                 
261 Bloeimaand: mei 
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Artikel dertien. De buurtmeesters blijven  
de voordeelen genieten aan hunne betrekking van ouds  
verbonden. De buurtschrijver geniet de jaarwedde  
door de stemgerechtigde geërfden bepaald. 
Artikel veertien. Het geldelijk beheer berust bij het be- 
stuur. 
De buurtmeester, die de uit te voeren werken regelt  
is belast met de ontvangsten en uitgaven en is hier- 
voor persoonlijk aansprakelijk. 
Jaarlijks doet hij vóór den vijftienden juli  
aan het bestuur rekening en verantwoording van de  
ontvangsten en uitgaven over het ultimo juni afge- 
loopen dienstjaar, onder overlegging eener rekening in  
den vorm, door het bestuur te bepalen. De stem- 
gerechtigde geërfden stellen de volgens de rekening  
gedane ontvangsten en uitgaven vast. 
De rekening wordt met hare bescheiden  
op de gewone buurtspraak ingediend, na twee  
uur vóór de buurtspraak, ter plaatze waar deze  
gehouden wordt, ter inzage van de geërfden gelegd,  
en door een commissie van stemgerechtigde geërfden  
onderzocht te zijn. De commissie wordt door de  
stemgerechtigde geërfden benoemd en brengt op de  
buurtspraak haar verslag uit. Het bestuur  
wordt door het besluit van de buurtspraak, waar- 
bij de volgens de rekening gedane ontvangsten en  
uitgaven worden vastgesteld, ontlast. 
Artikel vijftien. Ieder geërfde en ieder  
ingezetene van de buurt heeft als van ouds het  
recht op de gemeene heide plaggen te slaan, heide  
te maaien, zoden te steken en vee te weiden, mits  
dit vee in de buurt thuis behoore, behoudens  
dienaangaande bestaande en dezerzijds erken- 
de regten van derden. 
Het graven van grint en keien is den ge- 
erfden en den ingezetenen alleen geoorloofd  
ten eigen gebruike, mits die grint of keien in  
de buurt blijven. 
Het graven van grint of keien voor  
buitenbuurtsch gebruik mag niet zonder toe- 
stemming van het bestuur, en niet dan tegen  
betaling van eene som, door het bestuur vast te  
stellen, geschieden. 
Ieder, die grint of keien graaft, is ver- 
plicht de putten ten genoegen van het bestuur  
te dichten binnen den tijd, door het bestuur  
te bepalen. 
Vervoer van heide, plaggen of zoden  
naar buiten de buurt, zelfs voor eigen ge- 
bruik, en het laten loopen van schapen of ander  
vee in de boschgronden der buurt, is ver- 
boden. 
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Artikel zestien. Voor iedere overtre- 
ding van de bepalingen in artikel vijftien vermeld,  
is eene boete verschuldigd van drie tot vijf en twintig  
gulden, door den buurtrichter, de buurtmeesters gehoord,  
te bepalen. 
De overtreder is verplicht binnen acht dagen  
nadat de bepaling der boete te zijner kennisse is ge- 
bracht, deze aan den buurtmeester, die met de ont- 
vangsten en uitgaven is belast, te voldoen. Het be- 
stuur is bevoegd en gemachtigd elken overtreder, des  
noodig oordeelende, gerechtelijk tot vergoeding van toe- 
gebrachte schade, aan te spreken. 
Artikel zeventien. Ieder geërfde heeft  
het recht op de buurtgronden de jacht uit te oefe- 
nen, met uitzondering van de lange jacht. 
Aan ieder ander, geen geërfde zijnde, kan  
door het bestuur voornoemd recht worden toegestaan,  
tegen vooruitbetaling van eene som, voor elk jacht- 
seizoen door het bestuur te bepalen. Voor het  
uitoefenen van de lange jacht worden de toe- 
stemming van het bestuur en vooruitbetaling  
van vijf en twintig gulden voor elk jachtsei- 
zoen vereischt. 
Artikel achttien. Het dagelijks 
toezicht op de eigendommen der buurt en op 
de werkzaamheden, die voor de buurt verricht  
worden, wordt opgedragen aan een scheuter. 
De scheuter wordt door de buurtspraak tot  
wederopzeggings toe benoemd, en geniet een jaar- 
wedde, door de buurtspraak te bepalen. 
Door het bestuur wordt een instructie voor  
den scheuter vastgesteld en aan de buurtspraak  
medegedeeld. 
Artikel negentien. De tegenwoor- 
dige buurtmeesters blijven hunne betrekking  
bekleeden gedurende hun leven, tenzij zij ophouden  
ingezetenen te zijn van de buurt, of van het  
gedeelte der buurt waarvoor zij zijn gekozen, of in- 
dien lichamelijke gebreken hen daarvoor onge- 
schikt maken of zij verlangen mochten, daarvan  
ontheven te worden. 
Bij de vervulling van vacatures ter vervanging  
van de tegenwoordige buurtmeesters, wordt voor de  
toepassing van Artikel negen bepaald, wanneer  
de benoemden zullen aftreden. 
Artikel twintig. Dit reglement treedt  
in werking op den eersten januari achttien hon- 
derd acht en zeventig.  
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De voorzitter brengt aan de vergadering  
in herinnering, dat, ter voldoening van de missive  
van het gemeentebestuur van Ede, vermeld in de no- 
tulen der beide voorgaande buurtspraken, ook thans  
weder op deze vergadering de vraag omtrend het al  
of niet verdeelen der gronden dezer buurt moet ter  
sprake gebragt worden. Hij vraagt of iemand der  
geërfden ook hierover het woord verlangd, en of men  
verlangt dat door stemming zal uitgemaakt worden  
wie vóór of tegen de verdeeling is. Niemand het  
woord vragende, vraagt de voorzitter wie voor de  
verdeeling is? Daar niet één geërfde zijne  
stem daarvoor geeft, wordt dit beschouwd dat  
de aanwezige geërfden algemeen tegen de ver- 
deeling zijn, en zulks op dezelfde gronden  
als in de vorige notulen zijn omschreven.  
De voorzitter stelt aan de vergadering voor  
dezelfde geërfden voor het nazien der re- 
kening te benoemen, welke zich den vorigen  
keer daarmede belast hebben. 
Dit wordt met algemeene stemmen aangenomen. 
De voorzitter brengt in het midden,  
dat de oude nachtwacht heeft bedankt, en door de  
liefdadigheid der ingezetenen van het dorp zijne  
inkomsten in hoofdzaak heeft behouden.  
Hij stelt nu voor aan den nieuw te benoemen  
nachtwacht een subsidie van twintig gulden, tot  
wederopzeggings toe, uit de buurtkas te verleenen.  
De heer W.H. Wilterdink vindt deze sub- 
sidie te gering en stelt voor die gesteld te zien op  
vijftig gulden tot wederopzeggings toe, mits het  
gemeentebestuur eene gelijke subsidie verleene, en  
dat in dit geval de nachtwacht onder toezicht zou  
staan van het gemeente- en buurtbestuur. 
Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aan- 
genomen. 
De voorzitter leest voor eene aanvrage van het  
gemeente bestuur te Ede om afstand van buurtgrond  
voor eene nieuwe begraafplaats en wel op de zoo- 
genaamde Stompenkamp. 
De heer Wilterdink is van oordeel dat  
deze aanvrage thans niet in behandeling kan komen,  
omdat op eene vorige buurtspraak is besloten,  
dat geene voorstellen van buitengewonen of  
ingrijpenden aard ter vergadering zullen in behan- 
deling genomen worden om tot beslissing gebracht  
te worden, tenzij deze minstens veertien dagen  
te voren aan den heer buurtrichter schriftelijk  
kenbaar gemaakt en in de voorafgaande publica- 
tien tot bijeenroeping der buurtspraak vermeld zijn  
en wordt alzoo de behandeling dezer zaak tot eene  
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volgende buurtspraak uitgesteld. 
De voorzitter stelt namens het bestuur voor  
den buurtscheuter voortaan eene jaarwedde van  
vijftig gulden toe te kennen en de helft der boeten,  
en tevens de andere helft aan de armen te geven.  
De heer Wilterdink stelt voor, dat eerst eene  
instructie voor den scheuter worde vastgesteld en  
dat de voorgestelde jaarwedde van vijftig gulden  
inga op den eersten november 1800 zeven en zeventig. 
Beide voorstellen worden met algemeene  
stemmen aangenomen. 
De voorzitter bedankt de geërfden voor  
hunne medewerking tot vaststelling van het regle- 
ment der buurt. 
Alvorens de vergadering gesloten wordt  
betuigt de heer Wilterdink zijn dank aan  
den voorzitter voor de wijze waarop deze  
de buurtspraak heeft geleid, waardoor het  
hem aangenaam geweest is, deze te hebben  
bijgewoond. 
De voorzitter bedankt den heer  
Wilterdink voor zijne heusche woorden en  
sluit de buurtspraak. 
 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
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Notulen van het verhandelde op de  
gewone buurtspraak der buurt Ede- 
Veldhuizen na behoorlijke en volgens oud  
gebruik gedane afkondigingen, gehouden  
op het koor der kerk te Ede, den 29 augustus 1878. 
 
Tegenwoordig: 
W. Hartelust, buurtrigter, W. Mulder,  
W. Bussink, Antonie van Veldhuizen en  
Bor Borren, buurtmeesters, W.F.J. Fischer,  
buurtschrijver. 
 
Geërfden: Rik van de Weerd, L. Romijn, G.E.  
van Peursem, E. Borgers, I.C. ten Cate als  
lasthebber van baron van Heeckeren van Twickel,  
Wijnand van de Beek, J. Tulp, P. Kreeft,  
H. v.d. Meide, J. Versteeg, B. Esmeijer, L. Koudijs,  
B. v.d. Pol, Harmen v.d. Brink, Hendrikus  
Heij, H. v.d. Burg, Jan Jansen Hzn.,  
Jan Vonk, G. van Peursem, R. Davelaar, H.  
Voorwald, G. Pothoven, E. Klomp, C. de Bondt,  
Maas Roozeboom, Harmanus Heij, J. de Kloet sr.,  
G. Busser, C.J. Hartsinck, H. Versteeg,  
J.H. Folsche, G. van Veldhuizen, C. Staf,  
J. Busser, M. Bennink, Broers, A.J.  
Thomas, H. Vonk, Elis Koops, G. van Raai,  
J. de Geit, Harmanus v. Scharrenburg,  
W.Bos. 
 
De voorzitter opent de vergadering.  
De notulen der vorige vergadering worden voor- 
gelezen en goedgekeurd. 
Op verzoek van den voorzitter brengt de  
commissie voor het nazien der rekening over de  
twee voorgaande jaren bij monde van den heer  
Broers verslag uit, waaruit blijkt dat genoemde  
rekening door de commissie is goedgekeurd en  
alzoo door de buurtspraak wordt vastgesteld. 
Op voorstel van den voorzitter wordt  
dezelfde commissie voor het nazien der reke- 
ning van het loopende jaar weder benoemd  
en neemt die benoeming aan. 
De voorzitter leest voor eene missive  
van het gemeentebestuur te Ede waarbij aanvrage gedaan  
wordt tot afstand van buurtgrond ter grootte 
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van twee à drie hectaren, voor eene nieuwe  
begraafplaats en wel op den Stompenkamp  
te Ede, in den noordoostelijken hoek bij den  
ouden Lunterschen en Wekeromschen weg. 
Na eenige discussie wordt met 39  
tegen 5 stemmen (zijnde H. Versteeg onder de tegen- 
stemmers) besloten, aan die aanvrage te vol- 
doen, tegen den prijs van twee honderd gulden  
de hectare, en van dit besluit aan het  
gemeentebestuur voornoemd schriftelijk ken- 
nis te geven.  
De voorzitter leest voor de instruc- 
tie van den scheuter, zijnde van den navol- 
genden inhoud:  
Instructie voor den scheuter van de  
buurt Ede-Veldhuizen. 
Artikel 1. Elke week gaat de scheuter de ge- 
heele buurt rond, en brengt elken zaturdag  
bij den buurtmeester belast met de regeling  
der te doene werken, verslag uit. 
Artikel 2. De scheuter waakt ervoor, dat  
geen nieuw grintgat worde gegraven vóór dat  
het vorige digt is, en geeft onmiddelijk kennis  
van elk verzuim te dezen opzichte. 
Artikel 3. In den winter waakt hij er voor  
dat de voerheide niet buiten de buurt ver- 
voerd worde. 
Artikel 4. Hij zorgt dat geen nadeel  
Toegebragt worde aan het houtgewas der 
buurt. 
Artikel 5. Hij is verpligt alle boodschappen  
voor het bestuur der buurt, voor zoover het  
buurtzaken betreft, te verrigten, en zich  
daarvoor dadelijk beschikbaar te stellen, wan- 
neer hij geroepen wordt.  
Aldus vastgesteld in de vergadering  
van het buurtbestuur den 15 augustus  
1800 acht en zeventig. 
Op voorstel van den voorzitter wordt  
met algemeene stemmen op ééne na besloten,  
dat de buurt aan den nachtwacht om de  
drie jaren een nieuwen jas zal verstrekken. 
De voorzitter doet, ingevolge vroegere  
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missive van het gemeentebestuur te Ede de  
gewone vraag omtrend de verdeeling der buurt- 
gronden. Met 37 tegen 6 stemmen verklaarde  
de buurtspraak zich tegen de verdeeling. 
De voorzitter doet de vraag of één der  
aanwezigen geërfden nog iets betreffende de  
buurtzaken ter sprake wil brengen.  
Niemand antwoordende, sluit hij de buurtspraak. 
 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
 
 
Notulen van het verhandelde op  
de gewone buurtspraak der buurt Ede- 
Veldhuizen, na behoorlijke en volgens oud  
gebruik gedane afkondiging, gehouden  
op het koor der kerk te Ede, den 28sten augustus 1879. 
 
Tegenwoordig: 
W. Hartelust, buurtrigter, W.Mulder,  
Anthonie van Veldhuizen, buurtmeesteren,  
W.F.J. Fischer, buurtschrijver. 
 
Geërfden: Hendrik Vonk, Wouter Davelaar,  
J. Dijkmans, W.H.D. Broers, A.A.C. de Vries  
Robbé, Rijk Vonk, Wouter van Roekel, Gerrit  
van Roekel, N. Levie, W.Hendriks, H.  
Vorwald, G.J. Gerritsen, H. v.d. Burg,  
G. Pothoven, H. Joosten, W. Willemsen,  
Jan Busser, Jan Jansen, Johannes Weijland,  
G.E. van Peursem Janszn., B. Esmeijer, G.E.  
van Peursem Gzn., L. Koudijs, Jan van  
Veldhuizen, Evert van Harn, Evert Klomp,  
H. Versteeg, G. van Raai, Jan Versteeg,  
H. Borgers. 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
De notulen der vorige vergadering wor- 
den voorgelezen en goedgekeurd. 
De commissie voor het nazien der  
rekening over het laatstvoorgaande jaar  
brengt bij monde van den heer Broers ver- 
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slag uit, waaruit blijkt dat genoemde rekening  
door de commissie is goedgekeurd en wordt  
dezelve daarna door de buurtspraak alzoo  
vastgesteld. 
De voorzitter stelt voor om dezelfde  
commisssie voor het nazien der rekening over  
het loopende jaar, weder te benoemen. De ver- 
gadering neemt daarmede genoegen en de  
commissie neemt die benoeming aan. 
De voorzitter deelt aan de verga- 
dering mede, dat het gemeentebestuur te  
Ede het voorstel der buurt heeft aangenomen  
betreffende de nieuw aan te leggen begraafplaats  
op Stompenkamp te Ede, waarbij aan de  
gemeente Ede zal worden afgestaan twee à  
drie hectare grond aldaar, tegen twee honderd  
gulden de hectare en ter plaatze zooals in  
de vorige notulen is vermeld. 
Op voorstel van den voorzitter wordt  
met algemeene stemmen besloten, om het buurtbestuur  
te magtigen de verdere regeling van de voor- 
melde af te stane grond, met het gemeente- 
bestuur vast te stellen en af te doen. 
De voorzitter geeft aan de vergadering kennis  
dat het gemeentebestuur alhier eene dading  
met deze buurt wenscht aan te gaan, omtrend  
de bestaande geschillen over de Buurtsteeg,  
het onderhoud der buurtwegen en omtrend  
eenige gelden in der tijd door de gemeente Ede  
van de buurt ontvangen. 
Om te voldoen aan Artikels 5 en 6 van  
het reglement dezer buurt, is de voorzitter  
van oordeel, dat deze zaak thans niet ter sprake  
gebragt kan worden, en stelt daarom voor  
eene buitengewone buurtspraak, op een door het  
262 buurtbestuur nader te bepa- 
len dag, vast te stellen, hetgeen door de  
vergadering wordt goedgekeurd. 
Wordt besloten om zoowel deze bui- 
tengewone buurtspraak als ook in het vervolg  
de gewone buurtspraak, in de Neder-Ve- 
luwe te doen bekend maken. 

                                                 
262 Hier is doorgehaald: “op een door het”. 
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De voorzitter doet, ingevolge vroegere  
missive van het gemeentebestuur te Ede, de  
gewone vraag, wie vóór en wie tegen de ver- 
deeling der buurtgronden is.  
Bij stemming blijkt dat 29 tegen  
en 4 voor de verdeeling zijn. 
Niemand meer het woord verlangende  
wordt de vergadering door den voorzitter  
gesloten. 
 
W. Hartelust buurtrigter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver  
 
 
Notulen van het verhandelde op  
de buitengewone buurtspraak der  
buurt Ede-Veldhuizen, na behoorlijke  
en volgens oud gebruik gedane afkon- 
digingen, gehouden op het koor der  
kerk te Ede den 18 september 1800  
negen en zeventig. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrigter,  
W. Mulder. W. Bussink, Antonie van Veldhuizen,  
Bor Borren, buurtmeesters en W.F.J. Fischer,  
buurtschrijver. 
 
Geërfden: Willem Bos, Evert van Harn,  
W.H. Wilterdink qualita qua, A.A.C. de Vries Robbé,  
H. Versteeg, A. Hansman, Rik Vonk,  
Hendrikus Heij, M. Bennink, L. Koudijs, 
G. Esser, G.E. van Peursem Gzn., M Bekking,  
H. van Laar, J. Tulp, Jan Jansen Hzn.,  
G.J. Gerritsen, J. van Zoelen, G.E. van  
Peursem Jzn., H. Vonk, Hendrikus Meijer,  
Willem Bos Stevenszn., P. Kreeft, E. Borgers,  
G. van Riessen, Gijsbert Pothoven,  
Jan Holst, Evert Klomp, Wouter van  
Roekel, J.H. Folsche, H. Rutel,  
Jan Versteeg en Jan Eijlander. 
 
De voorzitter opent de vergadering.  
De notulen der vorige vergadering worden  
voorgelezen en goedgekeurd. 
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De voorzitter geeft aan de vergadering te kennen  
dat deze buitengewone buurtspraak is belegd  
overeenkomstig het besluit op de vorige buurt- 
spraak genomen, teneinde verslag voor het  
buurtbestuur worde gegeven van de overeen- 
komst met het gemeentebestuur te Ede en deze  
buurt gesloten, omtrend de afgestanen grond  
op Stompenkamp voor eene nieuwe begraaf- 
plaats aldaar en om tevens op deze buurt- 
spraak ter sprake te brengen de aan te gane  
dading met voormeld gemeentebestuur en  
deze buurt over de bestaande geschillen over  
de zoogenaamde Buurtsteeg en van de gelden  
in der tijd door de gemeente Ede van de buurt  
ontvangen, alsmede het onderhoud der wegen  
door de buurt. 
De voorzitter deelt alsnu aan de ver- 
gadering mede, dat door het buurtbestuur  
aan de gemeente Ede in eigendom is afgestaan  
een stuk grond ter grootte van twee hectare  
tegen den bepaalden prijs van twee honderd  
gulden per hectare, op Stompenkamp voor  
eene nieuwe begraafplaats, zooals dit thans  
op het terrein behoorlijk is uitgebakend en  
door een kielspit duidelijk is aangewezen,  
zullende van deze eigendoms overdragt  
een behoorlijk koopcontract worden opgemaakt.  
Vervolgens wordt door den voorzitter  
aan de vergadering kennis gegeven dat het  
buurtbestuur met het gemeentebestuur alhier  
de bovenvermelde geschillen omtrend de  
Buurtsteeg enzovoort heeft besproken en met  
onderling overleg het navolgende ontwerp eener  
acte van dading door hen is opgemaakt,  
wordende dit ontwerp door den voorzitter  
aan de vergadering voorgelezen en zijnde  
van den navolgenden inhoud:  
Ontwerp 
“De ondergeteekenden: 
Burgemeester en wethouders der gemeente  
Ede, handelende ter uitvoering van een  
besluit van den raad der gemeente Ede 
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van den          263 goedgekeurd bij besluit van  
heeren Gedeputeerde Staten der provincie Gelderland  
van den        , ter eenre 
en het bestuur der buurt Ede-Veldhuizen  
handelende ter uitvoering van een besluit der geërf- 
den van gemelde buurt, genomen ter buurtspraak  
van den           , ter andere zijde, 
verklaren: 
Dat in de jaren achttien honderd zeven en vijftig  
en achttien honderd vier en zestig door het gemeente- 
bestuur van Ede, ten bate der gemeente zijn ver- 
kocht in de buurt van Ede en Veldhuizen gelegen  
gedeelten van openbare wegen, welke verklaard  
waren niet meer ter openbare dienst bestemd te zijn;  
Dat het buurtbestuur al aanstonds na den  
verkoop dier gronden in achttien honderd zeven  
en vijftig heeft beweerd dat de woeste gronden  
in de buurt, waartoe ook zouden behooren de  
niet meer ter openbare dienst bestemd verklaarde  
gedeelten van openbaren wegen, eigendom der  
buurt waren. 
Dat de buurt was eigenaresse der ver- 
kochte gronden, niet de gemeente; 
dat vermits de gemeente zich den eigendom  
dier wegen toerekende, de buurt zich ook ont- 
slagen achtte van het onderhoud der wegen,  
waartoe zij zich tot op dat tijdstip als van  
ouds had verpligt gerekend. 
Dat de gemeente, ter wier name bij het  
kadaster bekend staat de zoogenaamde  
Buurtsteeg, sectie B (Geldersch Veenendaal)  
nummer 404, groot drie hectare zeven are  
en zeventig centiare, die steeg sedert verscheidene  
jaren als weiland heeft verhuurd en ook gedeel- 
telijk ten bate der gemeente uitgebaggerd. 
Dat het buurtbestuur beweerd, dat blijkens  
de schrifturen der buurt, deze is eigenaresse  
der genoemde steeg en niet de gemeente. 
Dat zoowel over den eigendom en het  
onderhoud der wegen in de buurt als over  
den eigendom der Buurtsteeg, tusschen  
de beide besturen een geschil is ontstaan. 

                                                 
263 Hier is blijkbaar geen datum ingevuld. 
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Dat de partijen bij het openen der onderhan- 
delingen over deze zaak, over en weder eenstemmig  
van oordeel waren, dat de tusschen hen in geschil  
zijnde zaak diende te worden geregeld. 
Dat men van weerszijden het belang inzag  
om een geding ter dezer zake te voorkomen, door middel  
eener overeenkomst van dading. 
Wijders wordt verklaard dat naar aanleiding  
daarvan tusschen de gemeente Ede ter eene en de  
buurt Ede Veldhuizen ter andere zijde is en wordt  
gesloten de navolgende overeenkomst van dading,  
te weten. 
Artikel 1 
In de buurt van Ede en Veldhuizen is die buurt  
eigenaresse der gronden van de wegen met wier  
onderhoud zij is belast, zoover deze gronden niet  
het eigendom van particulieren zijn. Welke wegen  
op legger B der wegen in de gemeente zijn ge- 
noemd en omschreven onder het na te noemen,  
achter elk vermeld nommer te weten: 
Weg van Lunteren naar Bennekom (Brinkerweg) (numero 96) 
De Schaapsteeg (numero 108) 
Weg naar de Koesteeg (numero 110) 
Veldhuizen, Brinkerweg (numero 111) 
De weg van de Schaapsteeg naar de Sluntersteeg (numero 112) 
Weg van den Paaschberg (numero 126) 
De Maandereindscheweg (numero 127) 
De Kolkakkerweg (numero 128) 
Weg van Maanen naar Ede (numero 129) 
De Schuttersteeg (numero 130) 
De Peppelensteeg (numero 131) 
De Klaphekkerweg (numero 132) 
De Dwarssteeg (numero 133) 
Weg van het station naar de Ginkel (numero 140) 
Weg van Kreel naar Renkum (Ossenweg) (numero 141) 
Wanneer die wegen of gedeelten daar- 
van door den raad der gemeente Ede,  
overeenkomstig artikel 230 der gemeente- 
wet verklaard zijn niet meer ter openbare  
dienst bestemd te zijn, kan de buurt van  
Ede en Veldhuizen daarover als haar vrij 
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eigendom beschikken. 
 
Artikel 2 
De buurt van Ede en Veldhuizen neemt weder  
op zich de in artikel één dezer overeenkomst  
genoemde buurtwegen, voor zooverre zij in de  
buurt gelegen zijn, met de daarin gelegen duikers,  
als goede zandwegen te onderhouden. Van dit  
onderhoud zijn uitgezonderd de duikers numero 136,  
gelegen bij sectie K ( Ede) numero 1452, numero 137 gelegen  
bij sectie K (Ede), numero 810 en numero 192 gelegen bij sectie  
F (Ede), numero 1106 welke in onderhoud blijven  
ten laste der gemeente Ede.  
 
Artikel 3 
De Buurtsteeg, kadastraal bekend sectie  
B (Geldersch Veenendaal) nommer 404, zal in  
eigendom blijven toebehooren aan de gemeente Ede. 
Door de buurt van Ede en Veldhuizen wordt  
uitdrukkelijk afstand gedaan van alle, hetzij  
dan wezenlijke, hetzij denkbeeldige regten  
der buurt op genoemde steeg. 
 
Artikel 4 
Tot vergoeding van door de buurt in deze 
geleden schade en tot beeindiging van dit geschil 
zal de gemeente Ede aan de buurt van Ede en 
Veldhuizen bij het onderteekenen van deze overeen- 
komst betalen eene som van vijf honderd 
gulden. 
 
Artikel 5 
Alle kosten waartoe deze overeenkomst  
aanleiding geeft, zijn voor rekening van  
de gemeente Ede. 
Waarvan acte, in dubbel gedaan te Ede  
den             264, onderteekend uit naam  
van burgemeester en wethouders der gemeente  
Ede door den burgemeester en den secretaris  
en uit naam van het buurtbestuur der buurt van  
Ede en Veldhuizen door den buurtrigter, den buurt- 
meester bedoeld bij artikel XI265 alinea 3 van het regle- 
ment, voor het beheer der genoemde buurt  
en den buurtschrijver.”  
Na geheele voorlezing van bovenstaand  
ontwerp, vraagt de voorzitter of iemand der  
aanwezige geërfden daarop eenige aanmerking 

                                                 
264 Hier is blijkbaar geen datum ingevuld. 
265 Romeins cijfer: artikel 11. 
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heeft, waarop eenige bespreking plaats  
heeft en inlichting gegeven wordt. 
De voorzitter stelt daarna voor  
om het bedoelde concept in stemming  
te brengen. Dit aangenomen zijnde, wordt  
hetzelve met algemeene stemmen door  
de vergadering goedgekeurd en aldus  
vastgesteld, om in dubbel op zegel te  
worden overgeschreven en door de weder 
zijdsche besturen te worden onderteekend. 
Niemand meer het woord verlan- 
gende, wordt de vergadering door den  
voorzitter gesloten. 
 
W. Hartelust, buurtrigter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
 
 
Notulen van het verhandelde op  
de gewone buurtspraak der buurt  
Ede-Veldhuizen na behoorlijke en  
volgens oud gebruik gedane afkon- 
diging, gehouden op het koor der  
kerk te Ede den 26e augustus 1880. 
 
Tegenwoordig:  
W. Hartelust, buurtrigter, W. Mulder,  
Anthonie van Veldhuizen en Bor Borren  
buurtmeesters en W.F.J. Fischer, buurtschrijver. 
 
Geërfden: N. Levie, H.J. Regterschot, Gerrit  
van Raaij, Derk Bos, P. Kreeft, H.  
Borculo, P. van Reenen, Hendrikus Heij,  
Jan Busser, H. v.d. Meijde, J.H. Folsche,  
B. Esmeijer, W.F.K.R. Weber, L. Koudijs,  
R. Vonk. 
 
De voorzitter opent de vergadering.  
De notulen der vorige vergadering wor- 
den voorgelezen en goedgekeurd. 
De voorzitter herdenkt het overlijden van  
den heer Ten Cate, die, ofschoon geen geërfde,  
zijne belangstelling in de buurt meermalen  
heeft doen blijken en krachtig heeft bijgestaan  
bij het opmaken van het reglement dezer buurt. 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 391

De commissie voor het nazien der rekening  
over het laatstvoorgaande jaar brengt bij monde  
van den heer Broers verslag uit, waaruit blijkt  
dat genoemde rekening door de commissie is  
goedgekeurd, sluitende met een batig saldo van  
f 36,505 en wordt dezelve daarna door de  
buurtspraak alzoo vastgesteld. 
De voorzitter stelt voor om dezelfde  
commissie voor het nazien der rekening over het  
loopende jaar weder te benoemen. Met algemeene  
stemmen wordt dit voorstel goedgekeurd;  
de commissie neemt die benoeming aan. 
Ingevolge de vroegere missive van het  
gemeentebestuur te Ede, doet de voorzitter  
de gewone vraag omtrend de verdeeling der  
buurtgronden. Met algemeene stemmen  
verklaarde de vergadering zich tegen de ver- 
deeling, uitgezonderd twee geërfden die zich  
buiten stemming hielden. 
De voorzitter vraagt of iemand nog  
iets betreffende de buurtzaken het woord ver- 
langt. Niemand verlangt het woord, waar- 
na de buurtspraak wordt gesloten. 
 
W. Hartelust, buurtrigter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
 
 
Notulen van het verhandelde  
op de gewone buurtspraak der  
buurt Ede-Veldhuizen, na be- 
hoorlijke en volgens oud gebruik  
gedane afkondiging, gehouden  
op het koor der kerk te Ede  
den 25 augustus 1881. 
 
Tegenwoordig: W.Hartelust, buurtrigter,  
W.Mulder, Anthonie van Veldhui- 
zen, Willem Bussink en Bor  
Borren, buurtmeesters. W.F. 
J. Fischer, buurtschrijver. 
 
Geërfden: L. Romein, W.H. Wilterdink qualitate qua,  
Jan Jansen, Hendrik Heij, C. Staf,  
G. van Peursem, L. Koudijs, G.J. Gerritsen,  
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H. Borculo, H. v.d. Meiden, Wien v. Beek,  
F.C.W.D. van Nes, W.F.K.R. Weber,  
W.A.D. Broers, H. Schuurman qualitate qua,  
J. Busser, A. v.d. Craats, D. Bos,  
H. Borgers, R. Vonk. H. Vonk, H.  
Borren, Gerrit Koops, H. Bennink,  
J. Eijlander, C.J. Hartsinck, G. v. Raaij,  
J. Versteeg en Jan van Zoelen. 
 
De voorzitter opent de vergadering.  
De notulen der vorige vergadering  
worden voorgelezen en goedgekeurd. 
De commissie voor het nazien der  
rekening over het laatstvoorgaand jaar  
brengt bij monde van de heer Broers ver- 
slag uit, waaruit blijkt dat die rekening  
door genoemde commissie is goedgekeurd slui- 
tende met een batig saldo van f 860,69  
en wordt dezelve daarna door het buurt 
bestuur vastgesteld. 
De voorzitter stelt voor om dezelfde  
commissie voor het nazien der rekening  
over het loopende jaar, weder te benoemen.  
Met algemeene stemmen wordt dit goed  
gekeurd. De commissie neemt die benoeming aan. 
Op verzoek van eenige geërfden  
stelt de voorzitter aan de vergadering  
voor om de gewone jaarlijksche buurt- 
spraak voortaan te houden op den derden  
donderdag in september, in plaats van  
zooals tot nu toe geweest is, op den  
derden donderdag in augustus. 
Met algemeene stemmen wordt dit  
voorstel door de vergadering aangenomen  
en de gewone jaarlijksche buurtspraak  
voortaan bepaald op den derden donderdag  
in september. 
Ingevolge de vroegere missive  
van het gemeentebestuur te Ede, doet de  
voorzitter de gewone vraag omtrend de  
verdeeling der buurtgronden. Tot  
stemming hiertoe overgegaan zijnde  
zijn 30 stemmen tegen en 4 voor de  
verdeeling, terwijl 2 zich buiten  
stemming hielden. 
De voorzitter vraagt of  
iemand nog het woord verlangt omtrend  
zaken deze buurt betreffende.  
Niemand het woord verlan- 
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gende, wordt de vergadering door den voorzitter  
gesloten. 
 
W. Hartelust, buurtrigter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
 
 
Notulen van het verhandelde op  
de gewone buurtspraak der buurt  
Ede-Veldhuizen, na behoorlijke en  
volgens oud gebruik gedane afkondi- 
gingen, gehouden op het koor der  
kerk te Ede den 21 september 1882. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrigter,  
W. Mulder, W. Bussink, Anthonie  
van Veldhuizen en Bor Borren, buurtmeesters,  
W.F.J. Fischer, buurtschrijver. 
 
Geërfden: H. Vonk, L. Koudijs, Jan  
Jansen Hzn., Rik Vonk, Janus Koops,  
A.Hansman, B. Verhoef, H. v.d.  
Meiden, W. van Beek, G. van  
Peursem Geurtszoon, Gerrit van Raai,  
G.J. Gerritsen, J. Eilander, G. Esser,  
P. van Reenen, J. Gazenbeek,  
Gerrit Koops, Reijer Koops, H. Rutel,  
Jacob Jansen.  
 
De voorzitter opent de vergadering.  
De notulen der vorige vergadering worden  
voorgelezen en goedgekeurd. 
De commissie voor het nazien der reke- 
ning van het laatstvoorgaand jaar brengt  
verslag uit, waaruit blijkt dat die rekening  
door genoemde commissie is nagezien en  
goedgekeurd, sluitende met een batig saldo  
van f 807,875 en wordt dezelve daarna door  
het buurtbestuur vastgesteld. 
De voorzitter deelt aan de vergadering mede  
dat door het overlijden van den heer A.A.C. de  
Vries Robbé, die lid was van de bovenvermelde  
commissie, er een ander lid voor die commis- 
sie moet benoemd worden ens stelt daar toe voor  
de geërfde Jan Gazenbeek. 
Met algemeene stemmen wordt dit voor- 
stel goedgekeurd en genoemden Jan Gazenbeek  
alzoo daarvoor benoemd, die, alhier te- 
genwoordig, verklaarde die benoeming aan te nemen. 
De voorzitter geeft aan de vergadering  
kennis dat hij als buurtrigter op den 28e  
december dezes jaars aftreed volgens artikel 9 van het reglement en er dus voor  
dien tijd tot de verkiezing van een buurtrigter  
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moet worden overgegaan, en stelt alsnu  
voor om op dingsdag 19 december dezes  
jaars eene buitengewone buurtspraak  
te houden voor de verkiezing van een  
buurtrigter. Dit voorstel word met  
algemeene stemmen goedgekeurd. 
Ingevolge de vroegere missive van het  
gemeentebestuur te Ede, doet de voorzitter  
de vraag, wie vóór of tegen de verdeeling der  
buurtgronden is. Tot stemming hiertoe  
overgegaan zijnde, blijven drie der geërfden  
buiten stemming, terwijl al de overigen  
zich tegen eene verdeeling verklaren. 
Niemand meer het woord verlangen- 
de, wordt deze vergadering door den  
voorzitter gesloten. 
 
W. Hartelust, buurtrigter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
 
 
 
Notulen van het verhandelde  
op de buitengewone buurtspraak  
der buurt Ede-Veldhuizen, na  
behoorlijke en volgens oud gebruik  
gedane afkondigingen, gehouden  
op het koor der kerk te Ede den  
19 december 1882. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrichter,  
W. Mulder. W. Bussink, Anthonie  
van Veldhuizen en Bor Borren,  
buurtmeesters en W.F.J. Fischer,  
buurtschrijver. 
 
Geërfden: H. Vonk, L. Romein, H.  
Borren, B. van Heukelom, L.  
Koudijs, Rik Vonk, Wouter van  
Roekel Hzn., B. Verhoef, A. Hansman,  
G. Esser, C. Staf, Harmanus van  
Scharrenburg, Gerrit van Raai,  
F.G.D. de Bije, P. Kreeft,  
H. Viets, Janus Koops, Jan Busser,  
M. Bennink, F.R. Toewater,  
Jan van Zoelen. 
 
De voorzitter opent de vergadering.  
De notulen der vorige vergadering  
worden voorgelezen en goedgekeurd. 
De voorzitter geeft te kennen  
dat deze buitengewone buurtspraak  
is belegd om een nieuwe buurtrich- 
ter te verkiezen, volgens artikel 9 van  
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het reglement voor het beheer dezer buurt.  
Welke verkiezing, volgens artikel 8 van het  
reglement moet geschieden bij gesloten, onge- 
teekende briefjes. 
Tot de stemming en verkiezing overge- 
gaan zijnde, overeenkomstig artikel 8  
van het reglement, blijkt, dat op 26 briefjes  
de naam van den heer W. Hartelust en  
een briefje de naam van H. Vonk zijn inge- 
vuld, zoodat de heer W. Hartelust tot buurt- 
richter is gekozen, tot 28 december 1888. 
De heer W. Hartelust neemt de  
betrekking weer aan, onder dankzegging  
over het vernieuwde vertrouwen door de geërfden  
in hem gesteld. 
De voorzitter stelt voor om voor het vervolg  
bij aftreding van den buurtrichter  
de verkiezing van een nieuwen buurtrichter  
alsdan te doen plaats hebben op de gewone  
buurtspraak in het jaar van aftreding. 
Dit voorstel wordt met algemeene  
stemmen goedgekeurd en aangenomen. 
Niemand meer het woord verlangende  
wordt deze vergadering door den voorzitter  
gesloten. 
 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
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Notulen van het verhandelde  
op de gewone buurtspraak der  
buurt Ede-Veldhuizen, na behoorlijke  
en volgens oud gebruik gedane  
afkondigingen, gehouden op het koor der kerk te Ede  
den 20 september 1883. 
 
Tegenwoordig: W.Hartelust, buurtrichter, W. Bussink,  
Anthonie van Veldhuizen, W. Mulder  
en Bor Borren, buurtmeesters,  
W.F.J. Fischer, buurtschrijver. 
 
Geërfden: H. Vonk, Hendrikus Heij, Jacob  
Jansen, J. Tulp, Jan Scharrenburg,  
W. v. Beek, Maas Rooseboom, Harmen  
Heij, Jan Veenendaal, Klaas Hendriks,  
Peter Scharrenburg, Hendrik v.d.  
Meiden, B. Esmeijer, Jan v. Veldhuizen,  
W. Weijland, H. Rutel, R. Vonk,  
H. van Reenen, L. Romein, W.F.K.  
Weber, E. Klomp, H. Borren, L. Koudijs,  
J. Gazenbeek, J. Koops, Reijer Koops,  
G.J. Koops, Dirk Bos, H. Schuurman. 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
De commissie voor het nazien  
der rekening van het laatstvoorgaande  
jaar brengt verslag uit, waaruit blijkt  
dat die rekening door de commissie  
is nagezien en goedgekeurd, sluitende  
met een batig schot van f 620,155 en  
wordt dezelve daarna door het buurtbestuur  
vastgesteld. 
De voorzitter deelt aan de vergade- 
ring mede, dat door het vertrek naar  
eene andere gemeente van den heer Broers  
die lid was van bovengemelde commissie,  
er een ander lid gekozen moet worden  
en stelt daartoe voor de geërfde J. Tulp. 
Met algemeene stemmen wordt  
dit voorstel aangenomen en alzoo genoem- 
den J. Tulp als lid der voormelde commis- 
sie benoemd, die alhier tegenwoordig  
verklaarde die benoeming aan te nemen.  
Ter voldoening aan de vroegere  
missive van het gemeentebestuur te Ede  
doet de voorzitter de vraag, wie voor  
of tegen de verdeeling der buurtgron- 
den is. Tot stemming overgegaan zijnde  
zijn al de geërfden op één na tegen de  
verdeeling, en wel op dezelfde gronden  
als die in vorige notulen breder  
zijn vermeld. 
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Daarna deelt de voorzitter aan de ver- 
gadering mede, dat er eene schriftelijke  
kennisgeving van den heer van Kernheim  
van den 30 augustus 1883 bij het bestuur  
is ingekomen, van den navolgenden inhoud: 
Namens den heer van Kernheim, ver- 
zoekt de ondergeteekende beleefd, ver- 
gunning te willen verleenen tot beplan- 
ting van den weg vanaf den Straat- 
weg naar de Sijsselt. 
Twickel, 30 augustus 1883 
De rentmeester 
(geteekend) W.J. Bitter 
 
aan  
de geërfden in de buurt  
Ede. 
De voorzitter geeft de vergadering in over 
weging om dit voorstel thans in behande- 
ling te nemen. Door eenege geërfden word  
daarover het woord gevoerd.  
De voorzitter stelt nu aan de verga- 
dering voor, om aan den heer van Kern- 
heim de gevraagde vergunning te ver- 
leenen, als volgt: 
De buurt geeft aan den heer van  
Kernheim de vergunning tot beplanting  
langs den publieken weg naar de Sijs- 
selt266 en staat daartoe in gebruik af  
den strook grond ter breedte van 5 meters  
aan weerszijden van gemelden weg, be- 
ginnende ter plaatze waar het hout  
van de buurt ophoudt en eindigende  
aan de Sijsselt, en alzoo loopende langs  
de zuidzijde van de kadastrale nummers  
851 en 850 en langs de noordzijde van  
de nummers 854 en 853 in sectie C gemeen- 
te Ede, en voorts onder de volgende be- 
palingen en bedingen: 
10 De heesters of boomen moeten min- 
stens 4 meter van elkander gepoot worden. 
20 De geërfden zullen hunne schapen  
overal tusschen de boomen of heesters  
mogen doordrijven en evenzoo met hun- 
nen karren of wagens mogen doorrijden,  
zonder dat zij tot eenige schadevergoe- 
ding zullen kunnen worden aangesproken  
ingeval door de schapen of door de voer- 
tuigen eenige schade aan de heesters of  
boomen mocht worden veroorzaakt,  
dan alleen in het geval wanneer het blijken  
mocht dat de schade met moedwil was  
veroorzaakt. 
30 De bestaande overwegen mogen door  

                                                 
266 Sijsseltselaan. 
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de beplanting niet worden veranderd  
of verlegd. 
40 de heer van Kernheim zal het recht  
hebben om, bij eene eventieele verdeeling  
der buurtgronden, de gemelde strook grond  
voor de beplanting, alsdan in eigendom over  
te nemen, tegen den prijs berekend  
naar f 200,-- de hectare. 
Het bovenstaande voorstel in stemming  
gebracht zijnde, wordt met algemeene  
stemmen goedgekeurd en alzoo vastgesteld,  
waarvan aan den heer van Kernheim  
kennis zal worden gegeven.  
Door L. Romeijn is schriftelijk  
aanzoek gedaan om een stukje grond  
van de buurt in eigendom te krijgen.  
Doch, aangezien dit aanzoek te laat  
is ingediend, kan hetzelve nu niet in  
behandeling komen. 
Niemand meer het woord vra- 
gende, wordt deze vergadering door  
den voorzitter gesloten.  
 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
 
 
 
Notulen van het verhandelde op de  
gewone buurtspraak der buurt Ede- 
Veldhuizen, na behoorlijke en volgens  
oud gebruik gedane afkondigingen, gehou- 
den op het koor der kerk te Ede den  
18 september 1884. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrichter, W. Bussink,  
Anthonie van Veldhuizen, W. Mulder  
en Bor Borren, buurtmeesters  
en W.F.J. Fischer, buurtschrijver. 
 
Geërfden: Harmanus van den Brink, H. v.d. Burg,  
Hendrikus Heij, Jan Thomas, Wien v.d. Beek, 
W. Willemsen, Jan van Zoelen, J. Tulp,  
L. Koudijs, L. Romein, J. Eijlander,  
G.J. Koops en W.F.K.R. Weber. 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
De notulen der vorige vergadering worden  
voorgelezen en met algemeene stemmen goedgekeurd. 
De commissie voor het nazien der rekening  
van het voorgaand jaar brengt verslag uit, dat  
die rekening door de commissie is nagezien en  
goedgekeurd, sluitende met een batig saldo van  
f 450,20, waarna die rekening door het  
bestuur wordt vastgesteld. 
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De voorzitter stelt voor om dezelfde leden der com- 
missie voor het nazien der rekening van het volgend  
jaar weder te benoemen, welk voorstel met al- 
gemeene stemmen wordt goedgekeurd. 
De voorzitter deelt aan de vergadering mede  
dat er eene schriftelijke kennisgeving bij het  
bestuur is ingekomen van den heer W.F.K.R.  
Weber, waarbij zijn edele verzoekt om de cingel, gelegen  
langs den Stationsweg te Ede, en kadastraal be- 
kend sectie C. nummers 829 tot en met 833, tezamen  
groot 44 are en 10 centiare, tegen een nader  
te bepalen prijs, in eigendom van de buurt  
over te nemen.  
De voorzitter leest eerst aan de vergadering voor  
het gedeelte der notulen van den 26  
november 1874, luidende als volgt: 
“De buurt verbindt zich wijders om telkenmale  
bij stichting van huizen, alsdan aan de eigenaars  
van de voormelde verkregen grond, tegen eenen prijs  
berekend naar f 300,-- de hectare, ook te zullen  
afstaan zoodanige gedeelten van de cingels als gelegen  
zijn voor, en ter volle breedte van het erf door hen  
aan te leggen. Deze afstand zal niet gedaan en ook  
niet gevorderd kunnen worden, dan alleen voor het  
stichten van huizen van geene mindere 267 bouw- 
waarde dan f 2000,--. 
De vorenstaande bepalingen omtrend de  
cingels zullen ook van toepassing zijn op het erf  
van N. Levie, bij eventueele stichting van een woon- 
huis op hetzelve en door hem daartoe gedane aanvrage”. 
De voorzitter zegt, dat de heer Weber eigenaar  
is geworden van het erf van N. Levie, liggende  
onmiddelijk achter de hierboven vermelde cingel,  
en dat volgens de bovenvermelde bepaling van  
f 300,-- per hectare, de prijs van bedoelden  
cingel zou bedragen f 132,-- en stelt nu voor  
om gemelde cingel in plaats van f 132,-- aan den  
heer Weber in eigendom af te staan voor f 300,--  
doch alsdan zonder de verplichting om op  
het daarachter gelegen erf een woonhuis te moeten  
doen bouwen. 
Dit voorstel in omvraag gebracht zijnde  
wordt met algemeene stemmen goedgekeurd  
en ook door den heer Weber aangenomen,  
zullende de koopsom moeten betaald worden op  
den 1 januari 1885 en de cingel dadelijk door  
den kooper kunnen worden aanvaard.  
Door L. Romein is een schriftelijk ver- 
zoek ingediend ter verkrijging van het stukje  
grond gelegen aan het Maandereinde te Ede  
waarop kastanjeboomen staan bij den tol. 
De voorzitter geeft als zijne meening te  
kennen, dat het twijfelachtig is of bedoeld stukje  
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grond wel geheel het eigendom van de buurt  
en ook dat er eenweg overloopt door den  
tolboom, dat het niet wenschelijk is hetzelve  
aan één persoon af te staan, aangezien thans  
er meerdere personen gebruik en nut van  
hebben. Hij stelt derhalve aan de ver- 
gadering voor het verzoek van L. Romein niet  
toe te staan. 
Aldus wordt met algemeene stemmen  
besloten.  
Ter voldoening aan de in vorige  
notulen omschreven missive van het gemeen- 
tebestuur te Ede, doet de voorzitter  
de vraag wie vóór of tegen de verdeeling  
der buurtgronden is. Tot stemming  
hiertoe overgegaan zijnde zijn al de  
geërfden alhier aanwezig tegen en slechts  
een voor de verdeeling, en wel op dezelfde  
gronden als in vorige notulen zijn vermeld.  
Niemand meer het woord verlangende  
wordt de vergadering door den voorzitter  
gesloten. 
 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
 
 
 
Notulen van het verhandelde op de gewone  
buurtspraak der buurt Ede-Veldhuizen  
na behoorlijke en, volgens oud gebruik, gedane  
afkondigingen, gehouden op het koor der  
kerk te Ede den 17 september 1885. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrichter, W. Mulder,  
Anthonie van Veldhuizen, W. Bussink  
en Bor Borren, buurtmeesters.  
W.F.J. Fischer, buurtschrijver. 
Geërfden: J. Tulp, H. Vonk, C.J. Hartsinck,  
W. Jochemsen, Harmanus van Scharrenburg,  
W. Willemsen, G.J. Koops, J. de Kloet,  
G. van Riessen, R. Vonk, H. van Raai,  
W. v.d. Beek, W. Bos Hzn., H. van ’t Schut,  
Wouter Davelaar, Gerrit van Roekel,  
J.H. Folsche, H. van der Meiden,  
Jan Versteeg, E. Kampert, A. Jochemsen,  
G. Esser, Jacob de Geit, Hannus Weijland,  
J.D. v.d. Craats, B. Esmeijer, J. van Zoelen,  
Harmanus Heij, P. Otterlo. 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
De notulen der vorige vergadering worden  
voorgelezen en goedgekeurd. 
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De commissie voor het nazien der rekening van  
het voorgaande jaar brengt verslag uit en deelt  
mede dat zij die rekening heeft nagezien, in orde  
bevonden en goedgekeurd, sluitende met een batig  
saldo van f 494,75. Daarna wordt die reke- 
ning door het bestuur vastgesteld. 
De voorzitter stelt aan de vergadering voor  
om dezelfde leden der commissie weer te benoemen  
voor het nazien der rekening van het volgend jaar,  
welk voorstel met algemeene stemmen wordt aangenomen. 
Vervolgens deelt de voorzitter aan de ver- 
gadering mede, dat door het overlijden van den buurt 
scheuter E. Koudijs, een anderen buurtscheuter  
moet benoemd worden, voor welke betrekking  
zich hebben aangemeld Jacob de Geit, Aris van Veld- 
huizen, Hendrik Schut, Evert Kampert en  
Gerrit Steenbeek. 
Tot stemming, volgens artikel 8 van het  
buurtreglement overgegaan zijnde, wordt  
Jacob de Geit met 20 van de 34 uitgebrachte  
stemmen als buurtscheuter gekozen. Waarna  
de voorzitter aan hem voorleest de instructie voor  
den scheuter, vermeld in de notulen dezer buurt  
van den 29 augustus 1878. 
De voorzitter vraagt aan genoemden Jacob  
de Geit of hij bereid is de betrekking van  
beurtscheuter aan te nemen, volgens de voor- 
gelezene instructie, waarop deze verklaart  
zulks aan te nemen en wordt hij dus  
als buurtscheuter benoemd. 
De voorzitter zegt dat er een schriftelijke  
aanvrage van A. Pluim bij het bestuur is in- 
gediend, om een stukje weidegrond, gelegen bij de  
Kolkakkers te Ede, in eigendom te verkrijgen.  
Deze aanvrage in omvraag gebracht zijnde  
wordt met algemeene stemmen afgewezen. 
Ter voldoening aan de in vorige notulen  
omschreven missive van het gemeentebestuur  
te Ede, vraagt de voorzitter aan de vergade- 
ring wie vóór of tegen de verdeeling der buurt- 
gronden is. Bij stemming blijkt dat al de  
aanwezige geërfden tegen de verdeeling zijn  
en wel op dezelfde gronden als in vorige no- 
tulen zijn vermeld. 
De voorzitter vraagt of nog iemand  
het woord verlangt. 
H. van Raai zegt dat de benoe- 
ming van een buurtscheuter 268  
niet overeenkomstig artikel 6 van het  
buurtreglement bij de oproeping voor de  
gewone buurtspraak is vermeld geworden  
en geeft als zijne meening te kennen dat de geda- 
ne benoeming van den nieuwen buurtscheuter daar- 
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door onwettig zou zijn.  
Eenige geërfden komen tegen deze bewering  
op, en wordt alsnu besloten de benoeming  
van Jacob de Geit slechts voor één jaar  
te doen gelden om bij de buurtspraak van  
het volgende jaar de oproeping voor de be- 
noeming van een buurtscheuter te vermelden  
en alsdan tot die benoeming over te gaan. 
Niemand meer het woord verlangende  
wordt de vergadering gesloten. 
 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
 
 
Notulen van het verhandelde op  
de gewone buurtspraak der buurt  
Ede-Veldhuizen, na behoorlijke en  
volgens oud gebruik, gedane afkondiging  
op het koor der kerk te Ede den 17den  
september 1886. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrichter, Willem  
Mulder, Anthonie van Veldhuizen,  
Willem Bussink en Bor Borren, buurt- 
meesters en W.F.J. Fischer, buurtschrijver. 
 
Geërfden: J. Tulp, Rijk Vonk, Gerrit Busser, Jan  
van Peursem, Wouter Davelaar, Hendrik  
Vonk, L. Romijn, H. Rutel, G. van  
Riessen, H. van Laar, B. Esmeijer,  
Aart Jochemsen, Evert van Harn, Hen- 
drikus Heij, H.J. Folsche, Hendrik van  
Raai Gzn., Arend Hansman, Rik  
Nestelrooij, Marinus Bennink, Willem  
Bos Szn., Cornelis van Engelenhoven, Ger- 
rit Eijlander, H. Snitselaar, Jan de  
Kloet, Jan van Veldhuizen Tzn., Jacob de  
Geit, Jan Busser, H. Viets, George van  
Peursem Gzn., Maas Rooseboom, C.J.  
Hartsinck, Dirk Bos, Gerrit Jan Koops  
Ezn., Christiaan Koops, H. Borren, Aart  
Davelaar, Evert Klomp, Harmen v.d.  
Brink, H. Regterschot, W. Willemsen,  
H. v.d. Meijden, Christiaan Staf,  
Gerrit van Roekel, Hendrik Heij,  
H. Oostwaard, A.v.d. Craats, Lam 
mert Koops, Gerrit Wenninga, Roetert  
Melissen, J.D. v.d. Craats, P. Kreeft,  
George Ernst van Peursem, Evert Jan  
Willemsen, Wijnand Broekhuizen, Jan  
Veenendaal, Hendrik Mulder en George van  
Peursem Janszoon.  
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De voorzitter opent de vergadering. 
De notulen van de vorige vergadering worden  
voorgelezen en goedgekeurd. 
De rekening en verantwoording over het voor- 
gaand jaar door de commissie nagezien en goedge- 
keurd zijnde, en onderteekend zijnde, wordt door  
de commisie aan de vergadering medegedeeld dat  
dezelve sluit met een batig saldo van f 114,185,  
waarna die rekening en verantwoording door het  
bestuur wordt vastgesteld. 
Daarna wordt door den voorzitter medegedeeld  
dat weder 269 moet gekozen  
worden, en wel volgens artikel 8 van het reglement  
met gesloten ongeteekende briefjes.  
Bij opening der briefjes blijkt dat zijn uitge- 
bracht op J. Tulp 44, A. van de Craats 37 en J.  
Gazenbeek en H. Vonk elk 30 stemmen, die  
alzoo met groote meerderheid van stemmen zijn  
gekozen en die verklaarden die betrekking aan te nemen. 
Ter voldoening aan het besluit van de vorige verga- 
dering de dato 17 september 1885, zal alsnu moeten overgegaan  
worden tot de benoeming van een buurtscheuter, welke  
benoeming geschiedt tot wederopzeggings toe en  
volgens de instructie voor den scheuter, omschreven  
in de notulen der buurtspraak van den 29 augus- 
tus 1878.  
De voorzitter verzoekt de vergadering alsnu  
tot stemming voor een buurtscheuter over te gaan,  
dat met gesloten ongeteekende briefjes geschied,  
terwijl als sollicitanten voor die betrekking zich aan- 
gemeld hadden Jacob de Geit, Albertus Beukhof  
en Gerrit Folsche. 
Bij opneming der stemmen blijkt dat zijn  
uitgebracht op Jacob de Geit 27, op Gerrit  
Folsche 23 en op Albertus Beukhof 11  
stemmen, terwijl 11 stemmen van onwaarde  
zijn, als door niet bij behoorlijke volmacht  
vertegenwoordigd, zoodat voornoemden  
Jacob de Geit met groote meerderheid van  
stemmen is gekozen. Hij wordt als buurt- 
scheuter benoemd en verklaart die benoeming  
aan te nemen. 
De voorzitter stelt aan de vergadering  
voor om de benoeming van de commissie  
voor het nazien der rekening en verantwoor- 
ding voortaan niet meer bij stemming te doen  
maar dat, zooals van ouds, de benoeming  
dier commissie in het vervolg weer zal geschieden  
door het buurtbestuur op de gewone jaar- 
lijksche vergadering.  
Dit voorstel wordt met groote meerder- 
heid aangenomen. 

                                                 
269 Hier is doorgehaald: “nieuwe buurtscheuter” en in de kantlijn geschreven “eene 
commissie voor het nazien der rekening en verantwoording voor het volgend jaar”. 
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Niemand meer het woord verlangende  
wordt de vergadering gesloten. 
 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
 
 
Notulen van het verhandelde op de gewo- 
ne buurtspraak der buurt Ede-Veldhuizen  
na behoorlijke en, volgens oud gebruik,  
gedane afkondigingen, gehouden op het  
koor der kerk te Ede den 15en september  
1887. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrichter, W. Mulder,  
W. Bussink, Anth. van Veldhuizen en  
Bor Borren, buurtmeesters en W.F.J.  
Fischer, buurtschrijver. 
 
Geërfden: H. Vonk, Hendrikus Heij, Evert Klomp, Gijsbert  
Pothoven, Gerrit Jan Koops, Hendrikus Meijer,  
Willem Meijer, George van Peursum, Wouter  
Davelaar, Jan van Veldhuizen Tzn., Willem  
Weijland, Jan Bussink, Cornelis van Engelen- 
hoven, A.Viets, Willem Jochemsen, Arend  
Hansman en W.D.T.C. van Nes. 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
De notulen vande vorige vergadering wor- 
den voorgelezen en goedgekeurd. 
De rekening en verantwoording van het voor- 
gaande jaar door de commissie nagezien en goed- 
gekeurd zijnde, sluitende met een batig saldo  
van f 27,775, wordt die rekening en verant- 
woording door het bestuur vastgesteld. 
De voorzitter deelt aan de vergadering  
mede, dat door Willem Meijer het gedeelte  
bij het kadaster als weg bekend en aan de  
buurt toebehoorende, liggende tusschen den  
grond van W. Meijer en het kadastrale perceel  
sectie K numero      270, door W. Meijer in gebruik  
is genomen, waardoor het pad, loopende over  
gemelden weg, is vervallen. Dat zulks niet toe- 
gestaan kan worden, aangezien van dat pad  
van ouds door vele voetgangers wordt ge- 
bruik gemaakt. 
De voorzitter acht het daarom noodig dat  
gemeld voetpad blijft bestaan en stelt voor  
om aan W. Meijer te vergunnen van het gedeelte  
weg een voetpad te laten liggen ter breedte van  
een en een half meter. 
W. Meijer wenscht de geheele weg, voor zoo- 
verre zijn grond strekt, in eigendom of in voort- 

                                                 
270  Hier is blijkbaar geen nummer ingevuld. 
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durend gebruik te krijgen. 
Vele geërfden zijn hier tegen en na  
eenige besprekingen wordt besloten om aan W.  
Meijer voorloopig en tot wederopzeggings toe  
vergunning te geven om het bedoelde gedeelte  
weg in gebruik te nemen, doch onder verplichting  
om daarover, tot algemeen gebruik, te laten  
liggen een voetpad ter breedte van anderhalf  
meter (1½ meter). 
W. Mulder stelt voor om een gedeelte  
dennen uit de hand te verkoopen, waarvoor  
nu een goede prijs, meer dan in publieke veiling  
daarvoor verkregen zou worden, kan gemaakt  
worden.  
Nadat over dit voorstel het voor en tegen  
is besproken, wordt besloten om 271 
het bestuur te machtigen het achterste  
gedeelte der dennen van het Kreelsche zand  
uit de hand te verkoopen, indien daar voor  
een behoorlijke prijs is te bedingen. 
H. Vonk stelt voor om de steegjes te  
verhuren, waarop besloten wordt dit aan het  
bestuur over te laten om naar bevind van  
zaken te handelen. 
Niemand meer het woord verlangende  
wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 
 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurschrijver 
 
 
Notulen van het verhandelde op de bui- 
tengewone buurtspraak der buurt Ede- 
Veldhuizen, na behoorlijke en volgens  
oud gebruik, gedane afkondigingen ge- 
houden op het koor der kerk te Ede  
den 15en november 1887. 
 
Tegenwoordig:  
W. Hartelust, buurtrichter, W. Mulder, Anthonie  
van Veldhuizen, Willem Bussink en Bor  
Borren, buurtmeesters, W.F.J. Fischer,  
buurtschrijver. 
 
Geërfden: H. Vonk, L. Romijn, Herm. v.d. Burg,  
Jacob de Geit, A. v.d. Craats, G. v. Peursem  
Gzn., Hendrikus Heij, G.J. Koops, Reijer  
Koops, H. Oostwaard, G. Eijlander, E. Klomp,  
Wouter Davelaar, Rik Vonk, Hendrik  
van Raaij Gzn., J. Tulp, T. van Nes en in qualitate qua, Geurt  
van Steenbeek, G.J. Gerritsen, C. Staf, Jan  
Busser, Jan Versteeg, Jacob van de Weerd, Gijsbert 
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Esser, Harmanus Heij, Hendrik v.d. Meiden, J.H.  
Folsche, A. Beulenkamp, J.D. v.d. Craats, Janus  
Koops, B.W. Meerdink, Evert Pothoven, Jan van Zoelen,  
Jan de Kloet, Harmen v.d. Hul, Rik van Dijk, H.  
Viets, G. Pothoven, J. Dijkmans, G. van Peursem,  
E. Ebbers, Cornelis Staf qualitate qua, Willem van Zoelen,  
Hendrik Heij, W. de Nooij, Harmanus Heijink,  
Maas Rooseboom, Wouterus Gaasbeek, B. v.d. Pol,  
Aart Reneman, A.J. Thomas, Derk Bos, B.  
Esmeijer, Aart Davelaar, L. Braafhart en  
P. van Otterlo.  
 
De voorzittter opent de vergadering. 
De notulen van de vorige vergadering worden  
voorgelezen en goedgekeurd. 
De voorzitter deelt aan de vergadering mede  
dat deze buitengewone buurtspraak, volgens artikel  
5 van het reglement der buurt, door hem is bepaald  
naar aanleiding van het navolgende, bij het buurtbe- 
stuur ingekomen schriftelijk verzoek van mevrouw  
de weduwe D. Knuttel, geboren Freijss te Ede, van den  
5en november 1887, dat door den voorzitter aan  
de vergadering wordt voorgelezen, luidende als volgt: 
“Aan het buurtbestuur der buurtschap  
Ede-Veldhuizen. 
De ondergeteekende mevrouw de weduwe  
R. Knuttel, geboren Freijss, wonende te Ede, ver- 
zoekt het bestuur der buurt Ede-Veldhuizen  
van haar te mogen koopen een stuk heide- 
grond, bekend onder den naam “Stompenkamp”,  
groot 11.27.26 hectare, met het doel deze  
gronden te ontginnen. Zij is genegen hiervoor  
tweehonderd gulden (f 200,--) per hectare te geven.  
Met het oog op het werk dat door de ontgin- 
ning van genoemde grond in de naderende  
wintermaanden kan worden verschaft, uit zij  
de wensch dat dit verzoek spoedig door u  
zal ter hand genomen worden. 
Ede, 5 november 1887. 
Het welk doende, 
(geteekend) R. Knuttel geboren Freijss” 
De voorzitter is van meening dat de gebodene  
prijs voor die heide hoog is, dat bij verkoop daar- 
van aan vele behoeftigen arbeid zal worden  
gegeven, dat door de ontginning de grond meer  
productief zal worden en ook de geringe kas  
dezen verkoop zeer te stade zou komen aan  
de buurt. 
Eenige geërfden meenen de prijs niet te  
hoog is, door de gunstige ligging der heide  
nabij het dorp. 
Na eenige besprekingen stelt de voor- 
zitter voor om het voorstel tot verkoop tegen  
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f 200,-- de bunder in stemming te brengen en, ingeval  
dit door de vergadering mocht worden aangenomen,  
dat dan de koopsom zal worden belegd in Neder- 
landsche rentegevende schuldbewijzen.  
Dit voorstel in stemming gebracht zijnde  
zijn 46 stemmen voor en 17 tegen den verkoop uitge- 
bracht, zoodat het met groote meerderheid van  
stemmen is aangenomen, zullende van dit besluit  
aan de aanvraagster door het buurtbestuur worden  
kennis gegeven. 
Tenslotte wordt met algemeene stem- 
men den voorzitter opgedragen en gemachtigd om  
de acte van overdracht der verkochte heide “de Stompe- 
kamp”, namens het buurtbestuur, alleen te passeren  
en te teekenen. 
Niemand meer het woord verlangende  
wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 
 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
 
 
Notulen van het verhandelde op de gewone buurtspraak  
der buurt Ede-Veldhuizen, na behoorlijke en  
volgens oud gebruik, gedane afkondigingen, op  
het koor der kerk te Ede den 20sten september  
1800 achtentachtig. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, president, W. Mulder, Anthonie  
van Veldhuizen, Bor Borren, W. Bussink  
en Hendrik Vonk, buurtmeesters. 
Geërfden: J. Tulp, L. Romijn, Jacob de Geit, Hermanus van  
Scharrenburg, George van Peursem Georgeszoon,  
P. Kreeft, N. Levie, Rik Vonk, Wouter Davelaar,  
Berend Esmeijer, Cornelis Staf, Marinus Bennink,  
Hendrik van der Meijden, Harmanus Heij, Hen- 
drikus Meijer, Evert Klomp, Anthonie v.d. Craats,  
Hendrik van ’t Schut, Dirk van de Weerd,  
G. Esser, W.F.J. Fischer. 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
De notulen van de vorige vergadering worden  
voorgelezen en goedgekeurd. 
De rekening en verantwoording van het voorgaande  
jaar door de commissie nagezien en goedgekeurd zijnde,  
sluitende met een batig saldo van f 219,135, wordt dezelve  
door het bestuur vastgesteld. 
De voorzitter stelt voor om dezelfde commissie  
weer te benoemen voor het nazien der rekening en  
verantwoording van het volgend jaar, welk voorstel  
met algemeene stemmen wordt goedgekeurd.  
Daarna deelt de voorzitter aan de vergadering  
mede dat overeenkomstig de besluiten, genomen op de  
gewone buurtspraak van 15 september 1887 en op de buiten- 
gewone buurtspraak van 15 november 1887, een gedeelte  
der dennen in het Kree[l]schezand en de dennen op of bij den  
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Klinkenberg te Ede, van deze buurt, uit de hand  
zijn verkocht door het buurtbestuur aan den heer  
Wermuskerke voor f 822,40 en de heide, genaamd  
“de Stompekamp” te Ede, aan mevrouw de weduwe  
P. Knuttel Czn. geboren Freijss, voor de som van  
f 2100,-- waarvan de overdracht heeft plaatsgehad  
en de koopsommen van de dennen en de heide aan het  
buurtbestuur zijn voldaan, zijnde uit dit bedrag,  
zooals uit de rekening en verantwoording van  
dit jaar blijkt, aangekocht voor f 2600,-- 3½%  
obligatien ten laste van Nederland, welke  
effecten door den buurtrichter in bewaring  
zijn genomen. 
De voorzitter geeft aan de vergadering  
te kennen dat van het gemeentebestuur aan het  
buurtbestuur een schriftelijk verzoek is ingekomen  
om afstand van een streep grond in het Ederveen,  
aan de buurt toebehoorend, ten behoeve van de  
gemeente Ede, voor den aanleg van een nieuwen  
weg aldaar. 
Het verzoek van het gemeentebestuur, zoo  
ook een verzoek van eenige bewoners van het  
Ederveen over dezelfde zaak, wordt door den  
voorzitter aan de vergadering voorgelezen,  
waarna de voorzitter den heer Tulp verzoekt  
de zaak nader te willen toelichten en aan  
de vergadering duidelijk te maken. 
J. Tulp deelt daarop aan de vergadering  
mede, dat volgens een copie van de kadastra- 
le kaart, die ter inzage aan de geërfden  
wordt gegeven, blijkt dat de buurt Ede-Veld- 
huizen in het Ederveen een strook grond heeft liggen  
ter grootte van ruim 6 bunders, loopende van  
de Meikade tot bijna aan den weg van Lunteren  
naar de Klomp. Dat wanneer deze buurt  
de streep grond afstond benoodigd voor den bedoelden  
weg ter breedt van 9 à 12 meter, daardoor  
voor de geheele lengte van het perceel, bijna  
een derde gedeelte der breedte van het perceel  
zou worden afgenomen, waardoor de waarde  
van het overschietende gedeelte zeer gering zou  
worden, aangezien dat gedeelte dan te smal  
zou worden om aan gedeelten te verhuren of  
in gebruik te geven. Terwijl daarentegen naast  
de grond van de buurt een strook grond  
van de buurt Doesburg is gelegen, juist ter  
breedte van den bedoelden aan te leggen weg  
en loopende geheel door van de Meikade tot  
aan den weg van de Klomp naar Lunteren. Alleen aan het  
laatste gedeelte van dit perceel zou de breedte voor 
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den weg niet voldoende zijn. Dat, naar het hem voorkomt,  
die smalle strook grond van de buurt Doesburg uitnemend geschikt is voor den  
aan te leggen weg, en ook met veel minder kosten daar- 
voor 272 kan worden aangelegd, terwijl het perceel  
grond van de buurt Ede Veldhuizen door afstand van  
een streep voor den weg, over de geheele lengte van  
het perceel, hetzelve daardoor bedorven zou worden  
of althans van weinig waarde meer zou zijn.  
Dat dus het gemeentebestuur van Ede de aanvrage  
om afstand van grond voor den weg aan de buurt Does- 
burg moet richten en niet aan deze buurt.  
A v.d. Craats is het volkomen met den heer  
Tulp eens en hij zou er voor zijn om, wanneer de buurt  
Doesburg de grond dier buurt voor den weg aan de ge- 
meente Ede wil afstaan, alsdan de streep grond  
dezer buurt, gelegen aan het achterste gedeelte en  
loopende 273 tot  
aan het perceel van Cornelis Schimmel, kosteloos aan  
de gemeente Ede in eigendom af te staan, teneinde den  
weg aldaar op voldoende breedt te kunnen brengen. 
De voorzitter zegt: de geërfden hebben het verzoek  
van het gemeentebestuur gehoord, zoo mede hetgeen  
de geërfden J. Tulp en A. v.d. Craats daarover hebben  
medegedeeld. Hij is met hun van meening dat, om  
bovengemelde redenen het gemeentebestuur zich niet  
tot deze buurt maar tot de buurt Doesburg voor- 
meld verzoek moet doen, om het gewenschte doel te bereiken. 
De voorzitter stelt voor om aan de gemeente Ede kosteloos  
in eigendom af te staan het streepje grond aan het achterste  
gedeelte tot aan het eigendom van Cornelis Schimmel  
voor zoo verre dit noodig zal zijn om den aan te leggen  
weg aldaar op de behoorlijke breedte te krijgen, en  
ook een of twee uitwegen over de buurtgrond naar  
den aan te leggen weg kosteloos af te staan. Alles  
echter met dien verstande en alleen voor het geval dat de  
buurt Doesburg de grond voor den bedoelden weg aan  
de gemeente Ede heeft afgestaan.  
Dit voorstel wordt door den voorzitter in stemming  
gebracht en met algemeene stemmen goedgekeurd en  
aangenomen, zullende van dit besluit aan het ge- 
meentebestuur van Ede worden kennis gegeven. 
Niemand meer het woord verlangende wordt  
de vergadering door den voorzitter gesloten. 
 
W. Mulder, buurtmeester 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 

                                                 
272 Hier is doorgehaald: “geschikt”. 
273 Hier is doorgehaald: “langs den grond van Jan van Wolfswinkel”. 
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Notulen van het verhandelde op de  
buitengewone buurtspraak der buurt  
Ede-Veldhuizen, na behoorlijke en volgens  

oud gebruik gedane afkondigingen, gehouden  

op het koor der kerk te Ede den 7 januari 1889. 
 
Tegenwoordig: 274 W. Mulder,  
Anthonie van Veldhuizen, Bor Borren,  
W. Bussink, buurtmeesters en  
W.F.J. Fischer, buurtschrijver. 
 
Geërfden: L. Romijn, H. Vonk, Jan v. Veldhuizen Tzn.,  
P. Kreeft, Harmanus Heij, H. Mulder,  
W. Meerdink, D. Hoffmann qualitate qua, W. de Nooij,  
Gerret Koops, Jacob de Geit, J. Tulp, P. Wenninga,  
Evert Klomp, P. v. Otterlo, W. Willemsen,  
Van Nes, H. Snitselaar en J. van Zoelen. 
 
W. Mulder, als waarnemend voorzitter  
opent de vergadering. 
De notulen der vorige vergadering  
worden voorgelezen en goedgekeurd. 
De voorzitter deelt aan de vergadering  
mede dat deze buitengewone buurtspraak  
is belegd ter verkiezing van eenen buurtrichter,  
zijnde de termijn van 6 jaren, waarvoor de  
heer W. Hartelust op de vergadering van 19  
december 1882 tot buurtrichter is gekozen  
verstreken en welke verkiezing volgens  
artikel 8 van het buurtreglement moet ge- 
schieden bij gesloten, ongeteekende briefjes. 
Alzoo tot de stemming en verkiezing  
overgegaan zijnde, blijkt dat op al de 25 ingevul- 
de briefjes de naam van den heer W.Hartelust  
voorkomt, zoodat genoemden W.Hartelust  
met algemeene stemmen tot buurtrichter  
is gekozen, tot 28 december 1894. 
De voorzitter draagt den buurtschrijver op  
om van deze benoeming aan den heer W. Hartelust  
kennis te geven. 
Niets meer aan de orde zijnde wordt  
de vergadering door den voorzitter gesloten. 
 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 

                                                 
274 Hier is doorgehaald: “W. Hartelust, president”  
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Notulen van het verhandelde op de  
gewone buurtspraak der buurt Ede  
Veldhuizen, na behoorlijke en volgens oud  
gebruik gedane afkondigingen, gehouden  
op het koor der kerk te Ede den 19 septem- 
ber 1889. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrichter, W. Mulder  
en Anthonie van Veldhuizen, buurtmeesters en  
W.F.J. Fischer, buurtschrijver. 
 
Geërfden: L. Romijn, H. Vonk, J. de Geit, B. Esmeijer,  
A.v.d. Craats, G.J. Koops, Hendrikus Heij,  
Evert Klomp en Hendrikus Meijer. 
 
De voorzitter opent de vergadering en zegt  
hij met genoegen kennis heeft gekregen van  
zijne herbenoeming tot buurtrichter, op de  
buitengewone buurtspraak van den zevenden  
januari dezes jaars, en verklaart die  
herbenoeming met genoegen te hebben aangenomen.  
De notulen der laatstvoorgaande ver- 
gadering worden daarna voorgelezen en  
goedgekeurd. 
De rekening en verantwoording van  
het voorgaande jaar door de commissie nage- 
zien en goedgekeurd zijnde, sluitende met een  
batig saldo van f 218,415, wordt alsnu door  
het bestuur vastgesteld. 
De voorzitter stelt aan de vergadering  
voor om dezelfde commissie weer te benoemen  
voor het het nazien der rekening en verantwoording  
van het volgend jaar, welk voorstel met al- 
gemeene stemmen wordt goedgekeurd. 
Eenige geërfden verzoeken dat het buurt- 
bestuur het voetpad, loopende over de Kolkakkers,  
zal doen verbeteren en opmaken, waaraan  
dringende behoefte bestaat. De voorzitter  
zegt dat aan dit verzoek gevolg zal worden  
gegeven.  
Niets meer aan de orde zijnde en  
niemand meer het woord verlangende wordt  
de vergadering door den voorzitter gesloten. 
 
W.Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
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Notulen van het verhandelde op de  
gewone buurtspraak der buurt Ede  
Veldhuizen, na behoorlijke en volgens  
oud gebruik gedane afkondigingen,  
gehouden op het koor der kerk te  
Ede den 2den october 1890. 
 
Tegenwoordig: W. Mulder, waarnemend voorzitter,  
W. Bussink, Bor Borren, buurtmeesters,  
W.F.J. Fischer, buurtschrijver. 
 
Geërfden:  
N. Levie, H. van den Hul, L. Romijn, W. Meer- 
dink, H. v.d. Burg, B. Esmeijer, W. Davelaar,  
H. Stemfoort, D. Hoffmann, Rijk Vonk,  
G.D. v. Steenbeek, Klaas Hendriks, Willem  
Koops, Willem Jochemsen, Jan Thomassen,  
Hendrikus Heij, W. van Burik en dezelfde  
voor H. Rutel, R. Koops, G.J. Koops, H.  
van Scharrenburg, G. Eijlander, E.J.  
Willemsen, Aris Gaasbeek, J. v.d. Weerd,  
P.Verschuur, W. de Nooij, Gijsbert Busser,  
Gijsbert van Ree, Willem Weijland, H.  
Vonk, Hermanus Heijink, Jan Veenendaal,  
G. v. Westerhuis, G.E. van Peursem, P.  
Wenninga, George v. Peursem, Chr. Koops,  
H. v.d. Meijden, B. Ruitenberg, H. Borgers  
Ezn., Jan v. Zoelen, H. Mulder, P. Kreeft,  
Herm. Heij, Janus Koops, H. Struikelkamp,  
Hendrik Jansen, A. v.d. Craats, Jan v. Eck,  
G. Binnendijk, Jan v. Scharrenburg,  
Peter v. Scharrenburg, C.Staf, H. Viets,  
Geurt v. Steenbeek, Lammert Koops, H.  
van Laar, Hendrikus Meijer, Maas  
Rooseboom, Jan Busser, Aart Jochemsen,  
Jacob de Geit, D. v. Druffelaar, Jan van  
Veldhuizen Teuniszn., J.D. v.d. Craats, Berend  
Veenendaal, qualitate qua (voor zijne moeder), Hendrik Heij  
Gijsbertszoon, Roetert Melissen en Hendrik  
van Raaij Gzn., R. Nestelrooi en A. Beulekamp,  
zijnde 76 geërfden. 
Door ongesteldheid is de heer W. Hartelust, buurt- 
richter, niet aanwezig.  
W. Mulder, als waarnemend voorzitter  
opent de vergadering.  
De notulen der vorige vergadering worden  
voorgelezen en goedgekeurd.  
De rekening en verantwoording van  
het voorgaande jaar door de commissie na- 
gezien en goedgekeurd zijnde, sluitende  
met een batig saldo van f 252,04, wordt  
alsnu door het bestuur vastgesteld.  
De waarnemend voorzitter stelt  
aan de vergadering voor om dezelfde com- 
missie weer te benoemen voor het nazien der  
rekening en verantwoording van het volgend 
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jaar, welk voorstel met al gemeene stemmen wordt  
goedgekeurd. 
De waarnemend voorzitter deelt aan de vergade- 
ring mede, zooals ook vooraf naar oud gebruik aan de  
geërfden is bekendgemaakt, dat, door het overlijden  
van den buurtmeester Anthonie van Veldhuizen  
een ander in zijne plaats moet benoemd worden en  
dat, volgens artikel 9 van het buurtreglement de nieuw  
te benoemen buurtmeester wordt gekozen voor den  
tijd van zes jaren, welke, met den anderen buurt- 
meester uit Veldhuizen na drie jaren aftreedt. 275 
Overeenkomstig artikel 8 van voormeld reglement  
wordt alsnu tot die verkiezing overgegaan, bij gesloten,  
ongeteekende briefjes en blijkt dat 46 van de  
76 uitgebrachte stemmen zich hebben vereenigd  
op Cornelis van Engelenhoven Jochemszoon in  
het Broek onder Ede, die aldus met groote  
meerderheid van stemmen is gekozen en die  
verklaarde die benoeming aan te nemen. 
Niets meer aan de orde zijnde en niemand  
meer het woord verlangende, wordt de vergadering  
door den voorzitter gesloten. 
 
W. Mulder, buurtrichter 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
 
Notulen van het verhandelde op de buiten- 
gewone buurtspraak der buurt Ede  
Veldhuizen, na behoorlijke en volgens  
oud gebruik gedane afkondigingen, gehou- 
den op het koor der kerk te Ede den  
4den mei 1891. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrichter, W. Mulder,  
Cornelis van Engelenhoven Jochemszoon., W.  
Bussink, buurtmeesters,  
W.F.J. Fischer, buurtschrijver. 
 
Geërfden: L. Romijn, H. Vonk, H. Heij, Kuiper 276,  
Hendrikus Heij, Harmen van den Brink,  
Hermanus van den Brink, W. Meerdink, N.  
Levi, J.H. Folsche, K. Monsjou, H. Rutel,  
Janus Koops, E. Willems, A. Beulenkamp,  
C. Koops, Jan Thomas, Jan v. Veldhuizen Tzn.,  
Cornelis Jansen Wzn., J.W. Scharrenburg, Evert  
Jan Willemsen, Geurt Steenbeek, Hermanus  
van Scharrenburg, H. van Laar, R. Nestelrooi,  
C. Staf, Jan v. Scharrenburg, Maas Roosebom,  
Hendrik Jansen, H. van Raaij Gzn., G.J. Koops,  
Anthonie v.d. Craats, W. Stemfoort, Harmanus  
Heij, P. Wenninga, Gijsbert van Ree, D. Hoffmann,  
J. de Geit, Aart Jochemsen, H. Borren, C. Bos, / G. Eijlander, D. Druffelaar, H. van Hoeven,  

                                                 
275 Hier staat in de marge geschreven: “wordt alhier goedgekeurd de navolgende 
bijvoeging: wat echter niet van toepassing is op den tegenwoordige buurtmeester Bor 
Borren. W.F.J.F.” 

276 Deze naam is niet goed leesbaar vanwege een inktvlek. 
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G.J. Gerritsen, Klaas Hendriks, T. Tijssen,  
P. Kreeft, H. Viets, Lammert Koops, W.  
Weijland, Berend Veenendaal, Jan de Kloet,  
Peter v. Scharrenburg, J.D. v.d. Craats, Jan van  
Zoelen, H. Snitselaar, Evert Klomp. 277 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
De notulen van de vorige buurtspraak worden  
voorgelezen en goedgekeurd. 
De voorzitter zegt dat, volgens de gedane  
afkondigingen, deze buitengewone buurtspraak is  
belegd 10 voor de benoeming van een nieuwen buurt- 
meester uit Veldhuizen in plaats van den overleden  
buurtmeester Bor Borren. Hij stelt aan de ver- 
gadering voor dezen nieuw te benoemen buurt- 
meester te kiezen voor vijf jaren, en over twee  
jaren de twee tijdelijke buurtmeesters te doen  
loten wie van hen dan moet aftreden.  
En voorts dat de nu te benoemen buurtmees- 
ter dit jaar niet de voordeelen zal hebben aan  
die betrekking verbonden en bestaande in het mede- 
genot van het gras op de stegen, maar  
zulks dit jaar nog genoten zal worden door  
de erven van den gewezen buurtmeester  
Bor Borren. Dit laatste gedeelte van  
het voorstel in stemming gebracht zijnde  
wordt met 55 stemmen verworpen, zoodat  
de nieuw te benoemen buurtmeester dadelijk  
in het genot treedt van de aan die betrek- 
king verbondene voordeelen.  
Alsnu tot stemming, bij gesloten briefjes,  
overgegaan zijnde voor de benoeming van  
een buurtmeester voor vijf jaren, met  
loting over 2 jaren wie dan zal aftreden,  
is met 59 van de 63 uitgebrachte stem- 
men tot buurtmeester gekozen Evert Klomp  
die alhier tegenwoordig verklaarde die  
benoeming aan te nemen.  
De voorzitter brengt alsnu het 2e punt  
dat aan de orde is ter sprake, en zegt  
dat het gemeentebestuur van Ede aanvra- 
ge heeft gedaan om de heide achter de  
kweekerij Irene en op de tweede Stompenkamp  
tijdelijk af te staan voor de te houdene  
militaire maneuvres tot het opslaan  
van tenten enzovoort gedurende ongeveer 8 dagen  
en stelt voor daarvoor f 50,-- te vragen.  
Eenige geërfden vinden dien prijs veel  
te laag, omdat voor het gebruik van boven- 
gemeld doel de heide hier en daar vergraven  
wordt en 278 de heide gedurende dien tijd  
ook niet door de geërfden gebruikt kan worden.  
Zij stellen daarom voor den prijs te stellen op  
f 200,-- en onder beding dat de overige heide  
ter vrije beschikking van de geërfden moet blijven. 

                                                 
277 In de marge staat: “63 geërfden”. 
278 Hier is doorgehaald: “het”  
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Dit voorstel wordt met algemeene stemmen  
aangenomen en alzoo daartoe besloten. 
Niets meer aan de orde zijnde en niemand  
meer het woord verlangende, wordt de vergadering  
door den voorzitter gesloten.  
 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
 
 
Notulen van het verhandelde op de gewone  
buurtspraak der buurt Ede-Veldhuizen  
na behoorlijke en volgens oud gebruik  
gedane afkondigingen gehouden op het  
koor der kerk te Ede, den 17 september 1891. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrichter, W.  
Mulder, C. van Engelenhoven, E.  
Klomp en W. Bussink, buurtmeesters. 
 
Geërfden: N. Levi, E. v.d. Wildekamp, G.J.  
Koops, H. van Scharrenburg, Hendrik  
Heij Wzn., Hendrikus Heij, C. Staf,  
J. de Geit, A. v.d. Craats, L. Romijn,  
L. Koops en Jan v. Zoelen. 
 
De notulen der vorige vergadering worden  
door den voorzitter voorgelezen en door de verga- 
dering goedgekeurd.  
De voorzitter zegt dat aan de orde is de  
rekening van het afgeloopen jaar.  
Na de verklaring van een lid der commissie,  
belast met het nazien der rekening, dat er niets  
buitengewoons in voorkomt en de meeste uitgaven  
door eene, wel niet al te duidelijke, kwitantie zijn  
gedekt, wordt deze goedgekeurd en vastgesteld. 
Door een der geërfden wordt het echter wensche- 
lijk geacht, dat het karwerk daarin vermeld, in het  
vervolg niet uitsluitend door een der buurtmeesters  
verricht wordt, maar ook eens wat te gunnen aan  
andere medegeërfden. Na eenige bespreking over  
dit onderwerp, neemt het bestuur op zich deze  
zaak onderling te zullen behandelen en beloofde de  
voorzitter, zoo veel mogelijk, aan dien wensch ge- 
volg te zullen geven.  
Vervolgens deelt de voorzitter mede, er  
f 200,-- ontvangen is voor het gebruik der heide  
voor de militaire maneuvres en stelt voor dit  
bedrag te beleggen in 3½ % werkelijke schuld  
en mocht het noodig zijn er nog wat bij te moe- 
ten voegen, dan kan de kas der buurt dit wel  
doen, daar de rekening van het vorig jaar sluit  
met een batig saldo van f 456,045. 
Dit voorstel wordt met algemeen stemmen  
goedgekeurd. 
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Daarna wordt door den voorzitter de opmer- 
king gemaakt dat de commissie voor het nazien der reke- 
ning uit vier leden bestaat, doch dat dit onderzoek  
de laatste jaren slechts door een of twee hunner ver- 
richt wordt en de beide overige leden, de heeren J.Tulp  
en J. Gasenbeek het zij wegens ouderdom of andere  
omstandigheden hierin tekort schieten. De voorzit- 
ter stelt daarom voor die twee leden door jongere  
krachten te doen vervangen en wel in hunne plaats  
daarvoor te benoemen de beide aanwezige geërfden  
Hendrikus Heij en Cornelis Staf. 
Hendrikus Heij verklaart hij die benoeming  
wel zou willen aannemen wanneer geen der g[e]ërf- 
den daartegen bezwaar heeft. 
Niemand zich daartegen verklarende, ver- 
klaart de voorzitter dat tot aanvulling der ge- 
noemde commissie gekozen en benoemd zijn de  
geërfden Hendrikus Heij en Cornelis Staf, die  
beiden verklaarden die benoeming aan te nemen. 
Eindelijk deelt de voorzitter mede dat  
er bij hem klachten zijn ingekomen over den,  
vooral bij nat weder, slechten toestand van den  
weg naar Maanen, het ergste zoover de kwee- 
kerij strekt en een der geërfden klaagt dat het  
steegje bij Stap279 aan het Maandereinde dikwijls  
onbegaanbaar is en ook hier een weinig  
grond wenschelijk is.  
Na eenige bespreking hierover ver- 
klaart het buurtbestuur die klachten in  
overweging te zullen nemen en, zoo veel moge- 
lijk, verbetering te zullen aanbrengen. 
Niets meer aan de orde zijnde en nie- 
mand meer het woord verlangende, bedankt  
de voorzitter de geërfden voor hunne opkomst  
en sluit de vergadering. 
 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 

                                                 
279 Kolensteegje. 
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Notulen van het verhandelde op de  
buitengewone buurtspraak der buurt  
Ede-Veldhuizen, na behoorlijke en vol- 
gens oud gebruik gedane afkondigingen  
gehouden op het koor der kerk te Ede  
den 26e juli 1892. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrichter, W. Bussink, W. Mulder,  
Cornelis van Engelenhoven, Evert Klomp, buurt- 
meesters, W.F.J. Fischer, buurtschrijver.  
Geërfden: George van Peursem, Evert van Harn, Willem Willemsen,  
Hendrik Heij (Kuiper), Hendrik Borgers Ezn., P. Kreeft,  
G.J. Koops, H. Vonk, L. Romijn, N. Levie,  
Jan de Kloet, Jacob de Geit, G.J. Gerritsen, Jan van  
Veldhuizen Teuniszoon, Christiaan Koops, Jan Ver- 
steeg, H. Rutel, H. Viets, Melis Borren, A. v.d. Craats. 
 
De notulen van de vorige vergadering worden  
door den buurtschrijver voorgelezen en door de  
vergadering goedgekeurd. 
De voorzitter deelt aan de vergadering mede dat deze  
buitengewone buurtspraak is belegd op verlangen  
van den geërfden H. Vonk en 19 andere geërfden  
die daarvan overeenkomstig artikel 5 van het reglement  
der buurt aan het buurtbestuur hebben kennisge- 
geven, 280 betreffende de grensscheiding  
van de buurten Ede-Veldhuizen en Maanen.  
De voorzitter geeft daarop het woord aan H. Vonk.  
De geërfde H. Vonk beweert, dat de buurt van  
Maanen hem niet volgens recht behandeld heeft,  
door hem eene verkeerde grensscheiding dier  
buurt aan te wijzen. Dat de buurt van Maanen  
geene bewijzen dier grensscheiding zou hebben, doch  
de buurt Ede-Veldhuizen wel. Dat de buurt van Maanen  
eene kromme grensscheiding neemt  
terwijl de grensscheiding tusschen die twee buurten  
in een rechte lijn moet loopen. Hij beroept zich  
ten bewijze daarvan op hetgeen is bepaald en om- 
schreven in de notulen van 16 juni 1750. 
Verder beweert H. Vonk dat de zoogenaamde  
Spindersteeg zou verlengd zijn en door die ver- 
lenging nu niet meer recht loopt zoo als dit  
in vroegeren tijd wel het geval was en dat nu  
de grensscheiding zou genomen zijn naar die  
verlenging. Dat dit niet juist is maar genomen  
had moeten worden volgens de oorspronkelijke  
richting van de Spindersteeg. 
De voorzitter antwoordt hierop dat hij  
met het buurtbestuur dezer buurt en dat van  
Maanen dezen winter, op het terrein, de geheele  
grensscheiding tusschen de twee buurten heeft op- 
genomen en nagegaan en dat zij van de Spinder- 
steeg uitgaande, hebben bevonden dat de grens- 
scheiding recht uitliep tot aan de Sijsselt, juist 

                                                 
280 Hier is doorgehaald: “met verzoek”. 
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zooals die omschreven en aangeduid is [in] de notulen  
van 16 juni 1750, waarop H. Vonk zich heeft  
beroepen, doch dat, zoo als natuurlijk is, de  
pollen in die notulen genoemd als grensteekens  
nu niet meer te vinden zijn.  
De geërfde A. v.d. Craats wijst daarna  
op de kaart van het kadaster aan dat  
de bewuste grensscheiding ook op die kaart  
loopt van de Spindersteeg af in eene rechte  
lijn naar de Sijsselt, dat ook de Spinder- 
steeg recht uit en niet met eene bocht loopt  
en dus de grensscheiding tusschen de beide  
buurten op de kadastrale kaart aange- 
duid juist is en overeenkomt met het be- 
paalde in meergemelde notulen van  
16 juni 1750. 
H. Vonk blijft zijn beweren volhou- 
den en verschilt dus in gevoelen met het  
buurtbestuur en al de aanwezige geërfden  
en ook met het buurtbestuur van Maanen. 
De voorzitter zegt dat dus nu die  
kwestie hier niet kan uitgemaakt worden  
en stelt daarom voor eene commissie te  
benoemen teneinde die zaak nader te  
onderzoeken. Dat tot die commissie zou- 
den benoemd moeten worden de ondertee- 
kenaars van het verzoek voor het houden  
dezer buitengewone buurtspraak, doch  
daar van al die onderteekenaars slechts  
H. Vonk alhier aanwezig is, stelt de  
voorzitter voor dat genoemde H. Vonk  
met het buurtbestuur van Maanen  
de kwestie over de bewuste grensscheiding  
nader zal bespreken en van die bespre- 
king op de eerstvolgende gewone buurt- 
spraak rapport uit te brengen. 
De geërfde H. Vonk verklaart zich  
daartoe bereid en neemt zulks op zich. 
Niemand meer het woord verlan- 
gende wordt de vergadering door den  
voorzitter gesloten. 
 
W.Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
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Notulen van het verhandelde op de gewone  
buurtspraak der buurt Ede-Veldhuizen  
na behoorlijke en volgens oud gebruik gedane  
afkondigingen, gehouden op het koor der  
kerk te Ede den 14 september 1892. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrichter, W. Mulder,  
W. Bussink, C. van Engelenhoven en  
E. Klomp, buurtmeesters,  
W.F.J. Fischer, buurtschrijver. 
 
Geërfden: L. Romijn, Evert v. Harn, H. Stemfoort,  
Hendrik Heij, G.J. Koops, G.J. Gerritsen,  
Hermanus van Scharrenburg, Jacob de Geit,  
Jan van Eck, P. Kreeft, Hendrikus Heij, J.W.  
van Scharrenburg, Rijk Vonk, A. Hansman,  
A. v.d. Craats, H. Vonk, H. Rutel, N. Levie,  
H. Versteeg, H. Kelderman, W. Willemsen,  
G. Eijlander, W. v. Wagensveld, R. Bouman,  
G. Westerhuis, H. Borren, Jacob Jansen, Jan  
v. Veldhuizen Tzn., Evert v.d. Wildekamp,  
W. Weijland, P. Jochemsen, G. Binnendijk,  
P. Wenninga, R. Nestelrooij, B. v. Scharrenburg,  
G. Beunk, A.J. Thomas, Hendrik Jansen, Hermanus  
van den Brink, D. Hoffmann, Gerrit Busser, Gerard  
van Laar, K.H. Monsjou, J.J. Boekholt, C. Staf,  
Maas Rooseboom, Christiaan Koops, R. van Heuven,  
P. Scharrenburg, Jan Veenendaal, L. Braafhart,  
D. Druffelaar, Christiaan Bos, A. Beulenkamp,  
Jelis v. Dijk, Gijsbert v. Ree, H. v.d. Hoef, K. Hendriks,  
Jan Scharrenburg, Hermanus v.d. Burg,  
F.C.W.D. van Nes, C. Teunissen, Jan Versteeg,  
J.D. v.d. Craats, H. Viets, Derk Tijssen, Corne- 
lis de Bondt. 
 
De 281 voorzitter opent de vergadering. 
De notulen van de vorige buurtspraak worden door  
den buurtschrijver voorgelezen en door de vergade- 
ring goedgekeurd. 
H. Vonk vraagt het woord en beweerd, dat er nog  
wel een heuvel aanwezig is van de grensscheiding  
tusschen deze buurt en de buurt van Maanen. Hij  
wenscht daarom dat nog eene commissie uit al de  
geërfden zal benoemd worden om de grensscheiding  
tusschen deze beide buurten te onderzoeken.  
De voorzitter ziet er geen heil [in] om nog weder  
eene commisie daarvoor te benoemen, want volgens  
zijne meening is de bestaande grens juist en ook over- 
eenkomstig het kadaster. 
H. Rutel wenscht in stemming te doen brengen  
of de geërfden het met den voorzitter hierover  
eens zijn en dus de tegenwoordige grensscheiding  
juist is en als zoodanig moet worden aangenomen. 

                                                 
281 Hier is doorgehaald: “notulen”. 
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Dit voorstel in stemming gebracht zijnde wordt  
met algemeene stemmen op één na aangenomen,  
zijnde H. Vonk alleen er tegen. 
De voorzitter zegt dat de rekening en verantwoor- 
ding van het vorig jaar door de commissie behalve  
door H. Vonk die bedankt had, is nagezien.  
A.v.d. Craats, als lid der commissie, brengt daarover  
rapport uit en zegt dat de kwitanties van uitgaven  
wel allen aanwezig zijn, doch dat daaruit niet blijkt  
waarvoor de werkzaamheden zijn verricht, terwijl er  
wel uit blijkt dat het karrewerk weer voor het  
grootste gedeelte door den buurtmeester W. Mulder  
is gedaan, terwijl op de buurtspraak van het vorig  
jaar is bepaald dat dit werk in het vervolg ook  
aan andere geërfden der buurt zou worden gegund.  
Hij acht het wenschelijk dat hierop in het vervolg  
zal worden gelet en gevolg aan wordt gegeven. 
De voorzitter en ook de andere leden der com 
missie, C. Staf en Hendrikus Heij zijn van hetzelfde  
gevoelen en vertrouwen de gedane bemerkingen  
zullen in acht genomen worden.  
Door het bedanken van H. Vonk als lid der com- 
missie voor het nazien der rekening en verantwoording  
stelt de voorzitter voor in diens plaats te benoemen  
de geërfde H. Rutel.  
Met algemeene stemmen wordt dit voorstel  
aangenomen. H. Rutel, alhier aanwezig, verklaart  
die benoeming aan te nemen. 
Volgens rapport der commissie wordt  
daarna de rekening en verantwoording van het  
vorig jaar goedgekeurd en vastgesteld, sluitende  
met een batig saldo van f 281,19. 
Wordt voorgesteld dat voortaan door het buurt- 
bestuur vooraf eene begroooting en een plan  
van werkzaamheden voor het volgend jaar wordt  
opgemaakt.  
Dit voorstel wordt met algemeene stemmen goedgekeurd.  
De voorzitter geeft aan de vergadering kennis van  
het voorstel van H. Rutel om de zandverstuiving  
achter de terreinen der villa’s te beteugelen, dat  
dit volstrekt noodzakelijk is. Dat ook van het  
gemeentebestuur te Ede daarop bij het buurtbe- 
stuur is aangedrongen en de verstuiving dier zanden  
beteugeld moeten worden.  
Het voorstel van H. Rutel is als volgt:  
1.Om het geheele terrein heide en zand, gelegen  
vlak achter de terreinen der villa’s tot aan  
den Maanderweg, zijnde kadastraal bekend  
gemeente Ede, sectie K, nummers 1977, 2114 en  
2113 tezamen groot 16 hectaren 68 aren en 50  
centiaren, aan deze buurt behoorende, met dennen  
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te bezaaijen of te bepooten en lanen van eiken en beuken- 
heesters aan te leggen, ten einde daardoor de zich aldaar  
hoe langer zoo meer uitbreidende zandverstuivingen  
te beteugelen. 
2. Om lanen en behoorlijke wegen daarin aan te leggen  
ter verfraaijing en ten gerieve van het algemeen. 
Na eenige bespreking wordt dit voorstel door  
den voorzitter in stemming gebracht, en aangenomen  
met 72 stemmen van de 75 aanwezige geërfden. 
Op voorstel van den voorzitter wordt er eene com- 
missie van uitvoering van voormeld plan met algemeene  
stemmen benoemd, bestaande uit de geërfden C. Staf,  
A.v.d. Craats, Hendrikus Heij en H. Rutel, die  
allen hier aanwezig, verklaarden die benoeming aan te nemen.  
Terwijl nog mede op voorstel van den voorzitter  
eene afzonderlijke commissie wordt benoemd, bestaande  
uit de geërfden A.J. Thomas, Van Nes en D. Hoffmann  
die mede alhier tegenwoordig verklaarde die be- 
noeming aan te nemen, en wel tot het nazien der  
rekening en verantwoording van de uitgaven door  
de commissie van uitvoering van bovengemelde  
bepooting en aanleg gedaan. 
Niemand meer het woord verlangende wordt  
de vergadering door den voorzitter gesloten. 
 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
 
 
Notulen van het verhandelde op de gewone  
buurtspraak der buurt Ede-Veldhuizen  
na behoorlijke en volgens oud gebruik  
gedane afkondigingen, gehouden op het  
koor der kerk te Ede den 21 september 1893. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrichter, W.Bussink,  
W. Mulder en C. van Engelenhoven, buurtmeesteren  
W.F.J. Fischer, buurtschrijver. 
 
Geërfden: L. Romijn, J. v.d. Elskamp, R. Nestelrooi,  
H. Vonk, Hendrikus Heij, G.J. Koops, Hen- 
drik Heij, H. v.d. Meiden, H. Viets, P. Blokker,  
P. Wenninga, H. Snitselaar, F.C.W.D. van Nes,  
Egbert Willemsen, R. Davelaar, Maas Rooseboom,  
W. Weijland, G. v. Binnendijk, P. Kreeft,  
A. Beulenkamp, W. v. Ree, Geurt v. Grootheest,  
A. v.d. Craats, C. Staf, Jacob Jansen,  
Willem Willemsen, H. v.d. Hoef, R. Bouman,  
Jacob de Geit, N. Levie. 
 
De voorzitter opent de vergadering.  
De notulen van de vorige buurtspraak worden 
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door den buurtschrijver aan de vergadering voor- 
gelezen en goedgekeurd. 
De voorzitter leest de rekening en verant- 
woording van het vorig jaar voor, sluitende  
met een batig slot van f 40,935 en deelt daar- 
na aan de vergadering mede dat de commissie  
die rekening en verantwoording met de daarbij  
behoorende kwitanties heeft nagezien en volkomen  
in orde heeft bevonden.  
De rekening en verantwoording wordt ook  
door de geërfden goedgekeurd en vastgesteld.  
De voorzitter stelt voor om dezelfde com- 
missie weer te benoemen voor het nazien der rekening  
van het volgend jaar, hetwelk met algemeene stem- 
men wordt goedgekeurd. 
Vervolgens wordt door den voorzitter aan  
de vergadering medegedeld dat door de buitenge- 
wone droogte van dezen zomer er eenige dennen- 
planten in de nieuwe aanplanting en de heuvels  
niet zijn aangegaan en dus nieuwe daar- 
voor zullen moeten worden geplant, en vraagt  
of de geërfden dit goedkeuren. Met alge- 
meene stemmen wordt dit goedgekeurd.  
De rekening en verantwoording van den  
aanleg van het nieuwe plantsoen, is door de  
daarvoor benoemde commissie nagezien en  
in volkomen orde bevonden. 
Bij het buurtbestuur is van den heer D. Hoffmann  
bericht ontvangen dat het buurtbestuur van  
Maanen niet genegen is een streep heidegrond  
gelegen langs de grensscheiding dezer buurt  
in huur af te staan, terwijl een daarmede  
overeenstemmend bericht van het buurtbestuur  
van Maanen is ingekomen. Welke beide mis- 
siven door den voorzitter aan de vergadering  
worden voorgelezen en voor kennisgeving aangenomen.  
Volgens de notulen van de buitengewone buurt- 
spraak van 4 mei 1891 moet de loting plaatshebben  
tusschen de twee tijdelijke buurtmeesters Cor- 
nelis van Engelenhoven en Evert Klomp wie  
van hen dit jaar zal aftreden. Tot de loting  
overgegaan zijnde blijkt het dat C. van En- 
gelenhoven als buurtmeester moet aftreden  
en moet er in diens plaats een ander buurt- 
meester gekozen worden. 
Bij besloten briefjes tot de benoeming  
overgegaan zijnde, is Willem Hendriksen  
gekozen bij meerderheid van stemmen, zijnde  
op hem uitgebracht 11 van de 36 uitgebrachte  
stemmen, en wel voor den tijd van 6 jaren.  
De geërfden E. Jochemsen verkreeg 9, H Snitselaar  
4, H. Broekhuizen 2, A. Jochemsen 7, H. van  
Veldhuizen 1, E. Willemsen 1 en W. Davelaar 1 stem.  
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De voorzitter zegt dat nu aan de orde is het  
in behandeling nemen van het schriftelijk ingekomen  
voorstel van den geërfde H. Snitselaar ter ver- 
betering van den weg, gaande van den straatweg  
af langs het erf van de weduwe Bos tot aan de  
Molensteeg.  
De voorzitter geeft te kennen dat het buurt- 
bestuur dien weg heeft opgenomen en bevonden  
dezelve ongeveer 670 meter lang zal zijn, dat  
die weg zanderig is en wel verbetering daarvan  
noodig is, doch dit nogal kostbaar zal zijn.  
Hij geeft in overweging of het niet wenschelijk zou zijn  
in overleg met het gemeentbestuur te treden om, zoo  
mogelijk, te verkrijgen dat door het gemeentebestuur  
de verbetering van den Molenweg tegelijk met die  
van den weg door H. Snitselaar bedoeld, werd tot  
stand gebracht. 
H. Snitselaar wijst op de hooge noodza- 
kelijkheid en dringende behoefte tot verbetering en ver- 
harding van den door hem bedoelden weg, daar die  
dikwijls soms onbegaanbaar is, er veel gebruik van  
dien weg gemaakt wordt, zoowel door voetgangers  
als door voertuigen. Vooral ook acht hij de verbetering  
dringend noodzakelijk omdat in de onmiddelijken  
nabijheid van dien weg ongeveer 40 hectare wei- 
land zijn gelegen en het vervoer van mest en veld- 
vruchten over dezen weg moet plaats hebben.  
Dat de lengte van den te verbeteren weg slechts  
ongeveer 500 meters bedraagt en hij berekend  
heeft de verbetering en verharding zou kunnen  
geschieden voor ongeveer f 300,--. Hij dringt er  
dus ten sterkste op aan dat de vergadering die  
som voor dat doel zal beschikbaar stellen en  
wenscht dat zijn voorstel in stemming zal ge- 
bracht worden. 
De heer Van Nes acht het niet wenschelijk  
om nu reeds het voorstel van H. Snitselaar  
in stemming te brengen, maar acht het beter  
eerst met het gemeentebestuur in overleg te  
treden over de verharding van het gedeelte Mo- 
lenweg in verband met de verbetering van  
den buurtweg. 
De voorzitter stelt voor een commissie te be- 
noemen, die binnen 14 dagen na heden rapport moet  
uitbrengen of de verbetering en verharding van bedoel- 
den weg voor f 300,-- of f 400,-- goed kan tot stand ge- 
bracht worden. 
Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aange- 
nomen en worden met overgroote meerderheid van  
stemmen tot leden dier commissie benoemd  
de geërfden C. Staf, A. v.d. Craats, H. Snitselaar  
en W. Willemsen, die verklaren die benoeming  
aan te nemen. 
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Niemand meer het woord verlangende  
wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 
 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
 
 
Notulen van het verhandelde op de gewone buurt- 
spraak van de buurt Ede-Veldhuizen na be- 
hoorlijke en volgens oud gebruik gedane afkondi- 
gingen gehouden op het koor in de kerk te Ede  
den 20 september 1894. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrichter, W. Mulder,  
E. Klomp, W. Bussink en W. Hendriks, buurt- 
meesters. 
 
Geërfden: H. Vonk, W. Willemsen, G. van Ree,  
H. Rutèl, C. Staf, L. Romijn, Hendrikus Heij,  
E.J. Klok, J. Versteeg, G.J. Koops, P. Wenninga,  
Janus Koops, Egbert Willemsen, A. v.d. Craats,  
C. van Engelenhoven, Jacob de Geit en W. Weijland. 
 
De voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen  
der vorige vergadering worden voorgelezen en daarna  
goedgekeurd. 
De voorzitter maakt de rekening over het afgeloopen  
jaar bekend, welke sluit met een batig slot van  
f 55,90. De commissie voor het nazien dier rekening  
heeft die rekening nagezien, in orde bevonden en  
daarna goedgekeurd [en] vastgesteld. Daarna deelt de  
voorzitter mede, dat door onvoorziene omstandighe- 
den is verzuimd in die rekening op te nemen a. de  
kosten van den sintelweg, tot aanleg waarvan in de  
vorige vergadering is besloten, en die gekost heeft f 383,885.  
b.De kosten van aanvulling der beplanting in de  
Maanderheuvels, waarvoor f 203,175 is besteed. Dat  
bij hem, ten gevolge van die uitgaven, behalve twee  
effecten ter waarde van f 310,-- à f 315,-- nog in kas is  
f 15,11 en dat de rekening van voormelde aangeleg- 
den weg en voormelde beplanting in de volgende  
buurtrekening geheel zullen worden opgenomen. 
De voorzitter dankt daarop de comissie van  
nazicht voor de moeite zich getroost voor het nazien  
der rekening en vraagt aan de leden dier commissie  
of zij weer genegen zijn als zoodanig werkzaam  
te blijven, waaartoe gemelde leden, onder goedkeu- 
ring der vergadering verklaren genegen te zijn. De  
vergadering keurt die benoeming goed.  
Vervolgens deelt de voorzitter mede dat bij het  
buurtbestuur de volgende missive is ingekomen:  
“Aan het bestuur der buurt Ede en Veldhuizen.  
De ondergeteekende W.J. Bitter, rentmeester van 
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Kernhem, wonende te stad Delden, geeft hierme- 
de aan de geërfden der buurt Ede en Veldhuizen  
te kennen, dat graaf Bentinck niet ongenegen is  
den zoogenaamden Stompenkamp, die bij de Kern- 
hemmer pachters als plaggenmat en schaapsdrift in ge- 
bruik is, in koop over te nemen voor een honderd gul- 
den per hectare. Deze grond is kadastraal bekend  
onder de nummers 2014 en 2015, sectie K, gemeente Ede,  
samen groot 14.23.00 hectare. Twickel, 31 augustus 1894. 
(is geteekend) W.J. Bitter.” 
Naar aanleiding van dien brief zegt de voorzitter  
wel te gelooven dat aan de vergadering de bedoeling van dit  
schrijven bekend is. Het betreft namelijk de overname van de 2de  
Stompenkamp voor éénhonderd gulden per bunder,  
waaromtrent veel vóór en tegen is te zeggen. Behalve de  
Kernhemmer boeren zijn er verscheidene menschen (geërfden)  
die daarvan wel eens plaggen halen. Door die vervreemding  
zou dat recht van plaggen halen natuurlijk vervallen.  
Daartegenover echter zou er ongeveer f 1423,-- in den  
kas komen, waardoor veel verbetering kan worden aan- 
gebracht. Een bepaald plan daarover bestaat er echter  
bij het bestuur niet. Het bestuur wil zich echter op een ge- 
heel vrij en onpartijdig standpunt stellen, door geen voor- 
stel tot de al of niet vervreemding aan de vergadering te  
doen. Toch meent de voorzitter te moeten opmerken  
dat het misschien moeilijk is voormelde aanvraag aan  
den graaf Bentinck te weigeren, omdat hij nogal  
wat aan deze gemeente doet, onder anderen door ondersteuning  
of bijdrage aan de bewaarschool, de werkverschaf- 
fing en het ziekenfonds, allen in de gemeente Ede. De  
geërfden zijn echter volkomen vrij in hunne be- 
slissing, en daarom stelt de voorzitter voor in dit  
geval met briefjes over deze aanvraag te stemmen,  
hoewel volgens het reglement in dit geval ook  
mondelinge stemming voldoende is. 
H. Vonk wenscht, voor tot die stemming over te  
gaan, de notulen nog eens te hooren lezen van de  
vergadering dezer buurt, waarin besloten werd  
tot verkoop van de 1e Stompenkamp aan wijlen  
mevrouw Knuttel. Aan dit verzoek tot voorlezing  
dier notulen wordt daarop voldaan. 
Na die voorlezing merkt de voorzitter op, dat de  
verkoop van de 1e Stompenkamp veel werk heeft verschaft  
en dat de verkoop van de Stompenkamp waarover nu  
wordt beraadslaagd, waarschijnlijk ook weer veel werk  
zal geven. C. Staf (boschbaas van graaf Bentinck)  
deelt daarop als zijn meening mede dat ook na den ver- 
koop deze 2e Stompenkamp wel voorloopig als heide zal  
blijven liggen, uitgezonderd alleen een streep langs den  
weg naar den Doolhof. Daarop wordt er gevraagd of  
als graaf Bentinck de eigenaar van den 2de Stompen- 
kamp zal zijn, zoolang het heide is, het geoorloofd zal  
zijn daarvan plaggen te halen, waarop Staf, als bosch- 
baas voornoemd, meent bevestigend te kunnen antwoorden. 
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H. Vonk vraaagt daarop of de te ontvangen koopsom  
zal worden besteed tot de verbetering van wegen  
waarop de voorzitter opmerkt, dat men nog zoover  
niet is, omdat er nog over de al of niet verkoop  
moet gestemd worden. A. v.d. Craats stelt daarop  
voor, in geval de verkoop doorgaat, het daarvoor  
te ontvangen geld dan totdat het noodig zal zijn  
te beleggen in certificaten Werkelijke Schuld. Dit  
voorstel wordt goedgekeurd.  
Daarop is tot de voormelde stemming met  
briefjes over den verkoop van den 2den Stompenkamp  
overgegaan, en is bij opening der briefjes gebleken  
dat voor dien verkoop is gestemd door dertien  
geërfden, er tegen door acht geërfden, terwijl  
door één der geërfden zijn stembriefje weer blanco  
was ingeleverd. 
De voorzitter deelt ons mede dat bij volstrekte  
meerderheid van stemmen tot voormelden verkoop  
is besloten, en verzoekt den waarnemend buurt- 
schrijver de uitslag aan den heer Bitter mede te  
deelen, hetgeen deze op zich neemt.  
H. Vonk zegt nu door een geërfde van de  
Maanderbuurt in de Schuttersteeg geschut te  
zijn, en dat ook geërfden uit Manen daar plag- 
gen komen maaien. Op verzoek van den voorzitter  
belast A. v.d. Craats er zich mede bij het kadaster  
te onderzoeken of de Maanderbuurt al dan niet  
recht heeft op die Schuttersteeg, en zoo niet dan  
wordt besloten aan het buurtbestuur van Maanen  
een waarschuwing te zenden, uitgaande van het  
bestuur der buurt Ede-Veldhuizen. 
Verder deelt H. Vonk nog mede dat de Van Harms  
bezig zijn zich een stukje heide toe te eigenen  
van deze buurt. De voorzitter benoemt daarop  
als commissie, om dit zoowel op het kadaster als  
op het terrein te onderzoeken, A. v.d. Craats, E. Klomp  
en H. Vonk, die zich daarmede belasten. Ingeval  
het recht van de buurt op dezen grond blijkt, ver- 
klaart de voorzitter voornemens te zijn die Van  
Harms te doen aanmanen zich van het verder  
gebruik van dien grond te onthouden.  
L. Romijn klaagt daarop over den slechten  
toestand van het steegje bij hem in de buurt, vooral  
’s winters in het slecht begaanbaar. De voorzitter,  
C. Staf en H. Vonk zijn het volkomen met Romijn  
eens. A. v.d. Craats stelt voor het met klinkers te  
doen bestraten. W.Mulder verklaart zich voor keien,  
waarop besloten wordt die steeg met eerdaags  
publiek te koopen klinkers te doen bestraten en  
die steeg verder zooveel mogelijk in goeden toestand  
te houden. 
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Eindelijk wordt met algemeene stemmen den voorzitter  
opgedragen en gemachtigd om de akte van overdracht der aan  
graaf Bentinck verkochte heide de 2e Stompenkamp namens  
het buurtbestuur alleen te passeren en te teekenen. 
Daarna vraagt de voorzitter of iemand nog iets in het mid- 
den heeft te brengen, waarop niemand het woord verlangt.  
Tenslotte merkt de voorzitter op dat aan den geërfde Willem  
Willemsen, in deze vergadering aanwezig, wel dank ver- 
schuldigd is voor zijne diensten betoond bij het aanleggen  
van voormelden sintelweg, en brengt hem als tolk der ver- 
gadering dien welverdienden dank toe.  
Niets meer aan de orde zijnde brengt de voorzitter den  
aanwezigen dank voor hunne opkomst en sluit hij deze  
vergadering. 
 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
 
 
Notulen van het verhandelde op  
de buitengewone buurtspraak der buurt  
Ede-Veldhuizen na behoorlijke en volgens  
oud gebruik gedane afkondigingen, gehouden  
op het koor der kerk te Ede den 29  
november 1894. 
 
Tegenwoordig: W. Mulder, waarnemend buurtrichter,  
W. Bussink, Evert Klomp en Willem  
Hendriks, buurtmeesters en W.F.J. Fischer,  
buurtschrijver.  
 
Geërfden: Hendrik Vonk, Jan van Zoelen, Hendrikus  
Heij, Rik Nestelrooi en Jacob de Geit  
en Gerrit Jan Gerritsen. 
 
Door afwezigheid van den heer W. Hartelust, buurt- 
richter, wordt de vergadering geopend door den  
heer W. Mulder als waarnemend buurtrichter. 
De notulen der vorige vergadering worden  
voorgelezen en door de vergadering goedgekeurd.  
De voorzitter deelt aan de vergadering  
mede dat deze buitengewone buurtspraak is  
belegd ter verkiezing van een buurtrichter  
daar de termijn van 6 jaren waarvoor de heer  
W. Hartelust op de vergadering van 7 januari  
1889 tot buurtrichter is herkozen, met den 28  
december 1894 eindigt en welke verkiezing volgens  
artikel 8 van het buurtreglement met gesloten  
ongeteekende briefjes moet geschieden. 
Alzoo tot de stemming en verkiezing over- 
gegaan zijnde, blijkt dat, bij opening der stem- 
briefjes ten getale van 11, al de stemmen zijn  
uitgebracht op den heer W. Hartelust, zoodat  
genoemden heer W. Hartelust met algemeene stemmen  
is herkozen als buurtrichter tot 28 december 1900. 
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De voorzitter draagt aan den buurtschrijver  
op om van deze benoeming den heer W. Hartelust  
kennis te geven. 
Niets meer aan de orde zijnde wordt  
de vergadering door den voorzitter gesloten. 
 
W. Mulder, buurtmeester 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
 
 
Notulen van het verhandelde op den  
gewone buurtspraak der buurt Ede- 
Veldhuizen, gehouden op het koor der kerk  
te Ede den 19 september 1895, na behoor- 
lijke en volgens oud gebruik gedane  
afkondiging gehouden op het koor der  
kerk voormeld. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrichter, W. Mulder,  
W. Bussink, Evert Koning, W. Hendriks  
buurtmeesters, W.F.J. Fischer, buurtschrijver. 
 
Geërfden: H. Vonk, Gerrit Jan Koops, Wouter  
Davelaar, G.J. Gerritsen, A. v.d. Craats,  
C. Staf, Hendrikus Heij, W. Weijland,  
H. Borgers Gzn., J. de Geit. 
 
De voorzitter opent de vergadering. De notulen  
der vorige vergadering worden voorgelezen  
en goedgekeurd. 
De voorzitter kennis gekregen hebbende  
van zijne herbenoeming met algemeene stemmen  
als buurtrichter, op de buurtspraak van  
29 november 1894, bedankt de vergade- 
ring voor het opnieuw in hem gestelde  
vertrouwen en verklaart die benoeming gaarne  
op zich te nemen. 
De voorzitter doet mededeling van  
de rekening en verantwoording over het afge- 
loopen jaar, sluitende met een batig saldo  
van f 60,22. En dat als eigendom van de  
buurt onder zijne bewaring zijn f 1500,-- cer- 
tificaten Nederlandsche Werkelijke Schuld, rentende  
3½ percent, waarvan de renten jaarlijksch  
aan den buurtmeester W.Mulder worden  
afgedragen. 
De voorzitter bedankt de commis- 
sie voor het nazien der rekening en verant- 
woording en stelt aan de vergadering282 voor  
om dezelfde commissie weer te benoe- 
men voor het nazien der rekening van het  
volgend jaar, hetwelk met algemeene stem- 
men wordt aangenomen. De commissie  
verklaart die benoeming aan te nemen. 

                                                 
282 Hier is doorgehaald: “commissie” 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 429

Het lid der commissie A. v.d. Craats acht  
het wenschelijk dat in het vervolg de kwitantien  
voor gedane werkzaamheden enzovoort voor de buurt  
meer gespecifeerd zullen worden, daar, zoo als die  
nu zijn ingericht, daaruit niet blijkt waar  
het werk verricht is noch waarvoor welk werk  
er gedaan is.  
Wouter Davelaar acht het wenschelijk  
dat de weg van de Slunt en van Riessen naar  
de Koekelt over de Koekelsche Meent verbeterd  
wordt. Sommige der geëerfden beweren dat deze  
weg het eigendom van de buurt is, terwijl  
andere meenen dat die weg aan de gemeente be- 
hoort. De voorzitter zal dit onderzoeken. 
Niemand meer het woord verlangende  
wordt de vergadering gesloten. 
 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
 
 
Notulen van het verhandelde op de gewone  
buurtspraak der buurt Ede-Veldhuizen  
gehouden op het koor der kerk te Ede  
den 24 september 1896, na behoorlijke en  
volgens oud gebruik gedane afkondigingen. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust buurtrichter, W. Mulder,  
W. Bussink, Evert Klomp en W. Hendriks  
buurtmeesters en W.F.J. Fischer buurtschrijver. 
 
Geërfden: L. Romijn, W. Davelaar, H. Broekhuizen,  
W. Jochemsen, P. Wenninga, Gerrit Busser,  
E. van Silfhout, Hermanus van Scharrenburg,  
Berend Schuurman, Gerrit Eijlander, G.J.  
Gerritsen, George v. Peursem. R. Nestelrooij,  
Hendrikus Heij, H. Rutel, Anthonie v.d. Craats,  
Van Nes, Op ten Noort, C. Staf, G.J. Koops,  
Jan van Zoelen, Herman Gaasbeek, H. Vonk,  
Gerrit van Roekel en Melis Borren. 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
De notulen van de vorige vergadering worden  
voorgelezen en door de aanwezige geërfden goedgekeurd. 
De rekening en verantwoording van het af- 
geloopen jaar wordt door den voorzitter voorgelezen,  
sluitende met een batig saldo van f 554,86. 
De commissie voor het nazien dier rekening en ver- 
antwoording verklaart dezelve te hebben nagezien  
en in orde bevonden, waarna de rekening wordt  
goedgekeurd en aldus vastgesteld. 
De voorzitter stelt aan de vergadering  
voor om dezelfde commissie voor het nazien der rekening  



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 430

en verantwoording voor het volgende jaar weer te  
benoemen, welke voorstel met algemeene stemmen  
wordt aangenomen.  
De commissie neemt die herbenoeming aan. 
De voorzitter deelt aan de vergadering mede dat E.  
Klomp dit jaar als buurtmeester moet aftreden en  
er dus een nieuwe buurtmeester benoemd moet  
worden, voor den tijd van 6 jaren283,  
volgens artikel 9 van het reglement.  
Door het buurtbestuur wordt voor den te benoemen  
buurtmeester aan de vergadering een tweetal ge- 
erfden voorgedragen, namelijk Hendrikus Heij  
en Wouter Davelaar. De geërfden blijven echter  
geheel vrij in de keuze voor den te benoemenen  
buurtmeester. 
Tot de stemming overgegaan zijnde, met  
geslotene briefjes, blijkt dat op Hendrikus Heij  
zijn uitgebracht 17 stemmen, zoodat hij gekozen is  
tot buurtmeester. En alhier tegenwoordig verklaart  
hij die benoeming aan te nemen.  
Door deze benoeming van Hendrikus Heij  
die lid was van de commissie voor het nazien  
der rekening over 1897/98 moet er een ander daar- 
voor benoemd worden. De voorzitter stelt  
voor de geërfde Gerrit Eijlander als lid dier com- 
missie te benoemen, welk voorstel met algemeene  
stemmen wordt aangenomen. G. Eijlander neemt  
die benoeming aan.  
Melis Borren klaagt over den slechten  
toestand van een gedeelte van den Klaphekker- 
weg en vraagt verbetering van dien weg. 
H. Broekhuizen zegt dat de weg in de  
Heeremeijen thans onbruikbaar is geworden. 
A.v.d. Craats beweert dat Jan van Veldhui- 
zen Teuniszoon zijne koien laat weiden over de  
Dwarsweg en dat de aangrenzende eigenaren  
van die steeg sloten laten graven, een en ander  
tot nadeel van de buurt.  
Het buurtbestuur zal deze klachten op het terrein  
onderzoeken, den buurtscheuter opdragen om  
ook beter toezicht op onwettige handelingen en  
zoo noodig, die te beletten.  
Niemand meer het woord verlangende wordt de  
vergadering gesloten. 
 
W. Hartelust 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 

                                                 
283 Hier is doorgehaald: “die na 3 jaren aftreedt”. In de kantlijn is geschreven: “wordt 
alhier goedgekeurd de doorhaling van vier woorden en een cijfer. W.H. W.F.J.F.’ 
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Notulen van het verhandelde op de gewone  
buurtspraak der buurt Ede Veldhuizen  
gehouden op het koor der kerk te Ede  
den 16 september 1897, na behoorlijke en volgens  
oud gebruik gedane afkondigingen. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrichter, W. Bussink,  
W. Hendriks, W. Mulder en Hendrikus  
Heij, buurtmeesters, W.F.J. Fischer, buurtschrijver. 
 
Geërfden: H. Rutel, A.v.d. Craats, G.J. Gerritsen,  
Wouter Davelaar, G.J. Koops, Gerrit Eijlander,  
Jacob de Geit, C.Staf, Jan van Zoelen. 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
De notulen van de vorige vergadering  
worden voorgelezen en door de aanwezige ge- 
erfden goedgekeurd. 
De rekening en verantwoording van  
van het afgeloopen jaar wordt door den voor- 
zitter voorgelezen, sluitende met een batig saldo  
van f 470,315. 
De commissie voor het nazien dier reke- 
ning en verantwoording verklaart dezelve te hebben  
nagezien en in orde bevonden, waarna die  
rekening en verantwoording wordt goedgekeurd  
en vastgesteld. 
De voorzittter stelt aan de verga- 
dering voor om dezelfde commissie voor het nazien  
der rekening en verantwoording voor het volgende  
jaar te benoemen, welk voorstel met algemeene  
stemmen wordt aangenomen. 
De commissie neemt die herbenoeming aan.  
Wouter Davelaar klaagt over den slechten  
toestand waarin de buurtwegen in het algemeen  
zich bevinden en vraagt daaromtrend inlich- 
tingen van het buurtbestuur. 
De voorzitter zegt dat het buurtbe- 
stuur de zaak zal onderzoeken en, zoo noo – 
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dig, verbetering daarin doen brengen. 
Na eenige bespreking wordt besloten  
om de Koekelscheweg van de Slunt af tot  
aan de Koekelschemeent te doen verbeteren en  
in behoorlijken staat te brengen. 
H. Rutel beweert dat het stuk heide  
en zand bij D. Bos aan de Boschlaan gebruikt  
wordt tot bergplaats van vuilnis enzovoort en stelt  
voor dit perceel te doen omspittten en bepooten. 
Dit voorstel wordt met algemeene stemmen  
aangenomen. 
De voorzitter deelt mede dat door eenige  
geërfden is geklaagd dat van wege de gemeente  
Ede grind van de buurtgronden wordt gehaald  
zonder dat daarvoor iets betaald wordt. 
De voorzitter zal den burgemeester  
hierover spreken en bepalen dat de grind  
die van wege de gemeente Ede wordt ge- 
haald en gebruikt wordt voor grond buiten  
de buurt gelegen, niet kosteloos meer kan  
afgestaan worden maar daarvoor voort- 
aan 25 cents per meter moet betaald worden.  
Niemand meer het woord verlangen- 
de, wordt de vergadering gesloten. 
 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
 
 
Notulen van het verhandelde op de gewone  
buurtspraak der buurt Ede-Veldhuizen  
gehouden op het koor der kerk te Ede den 29  
september 1898, na behoorlijke en volgens oud  
gebruik gedane afkondigingen. 
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Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrichter, W. Hendriks,  
W. Mulder en Hendrikus Heij, buurtmees- 
ters. 
 
Geërfden: Evert Klomp, Gerrit Jan Koops, L. Romijn,  
Wouter Davelaar, Hendrikus Meijer, C. Staf,  
G. Eijlander, H. Snitselaar, Melis Borren, Hen- 
drik Bleijenberg, Jan van Zoelen, P. Wenninga,  
R. Nestelroij, Hendrik Vonk, Willem Meijer,  
P. Blokker, Gijsbert van ’t Schut, H. Rutèl,  
A. van de Craats en de heeren F.S. op ten Noort en Van Nes.  
 
De voorzitter opent de vergadering. De no- 
tulen der vorige vergadering worden voorgelezen  
en door de aanwezige geërfden goedgekeurd. 
De voorzitter doet mededeeling van de rekening  
over het afgeloopen jaar, sluitende met een batig  
saldo van f 352,225. 
De commissie voor het nazien der rekening, zijn- 
de de heeren A. v.d.Craats, H. Rutèl, C. Staf en G. Eijlander,  
verklaart de rekening te hebben nagezien en in orde  
bevonden, waarop die rekening en verantwoording  
wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
De voorzitter stelt aan de vergadering voor om de- 
zelfde commissie voor het nazien der rekening en verant- 
woording van het volgend jaar te benoemen, welk  
voorstel met algemeene stemmen wordt aangenomen,  
terwijl ook de commissie verklaarde die benoeming aan te nemen. 
Thans deelt de voorzitter mede dat aan de orde is  
een schrijven van den ingenieur Krieger over het plan  
tot het leggen van een tramweg van Veenendaal naar  
station Ede over de Schuttersteeg en van daar langs den  
spoorlijn over de gronden van de Maatschappij tot Ex- 
ploitatie van Staatsspoorwegen 
Na eenige bespreking wordt besloten aan den heer  
Krieger toe te staan de lijn te leggen door de Schutter- 
steeg, doch alleen langs de zuidzijde (de kant van Maanen)  
en geen andere wijze van aanlegging toe te laten, alles  
behoudens nader vast te stellen voorwaarden. 
Alsnu is aan de orde de aanvrage van H. Snitselaar  
te Ede om het gedeelte weg gelegen tusschen zijne beide  
erven en behoorende aan de buurt van Ede-Veldhuizen  
van de buurt te koopen of te huren, omdat genoemde  
H. Snitselaar beweert veel schade te lijden aan de vruch- 
ten op zijnen grond door het vee van anderen als dit over  
dien weg gedreven wordt.  
De voorzitter is van meening dat dit verzoek niet  
kan worden toegestaan omdat veel geërfden van dien 
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weg gebruik maken. 
H. Snitselaar zegt dat een gedeelte van dien  
weg reeds is afgestaan en dat ook andere wegen  
van de buurt reeds aan anderen zijn afgestaan. 
W. Mulder antwoordt hierop dat die andere wegen  
niet werden gebruikt, doch deze wel. Dit is  
een publieke weg. Zoo ook de voorzitter.  
H. Snitselaar trekt nu zijn voorstel in en stelt  
voor den weg in stand te houden, mits de bepaling  
worde gemaakt dat daarover geen vee mag worden  
gedreven. Hij zal dan voor zijne kosten een andere weg  
voor het vee bestemd, voor zoover zijne erven strekken afheinen. 
M. Borren is er voor om dit laatste verzoek van Snit- 
selaar toe te staan, terwijl Hendrikus Heij van oor- 
deel is dat de buurt al zijne rechten op dien weg moet  
behouden. 
De heer Op ten Noort stelt voor het voorstel van Snit- 
selaar in handen eener commissie te stellen, doch  
de voorzitter gelooft niet dat dit noodig is.  
Hendrikus Heij meent dat de buurt niet bevoegd  
is het verzoek van Snitselaar toe te staan, omdat  
aan andere geërfden geen verkregen rechten mogen  
ontnomen worden. Snitselaar moet met de eige- 
naars van het vee overeenkomen. 
Het bestuur is het met Heij eens en de voorzitter  
zegt dat, als het verzoek werd toegestaan Snitse- 
laar de last om iemand te doen beboeten op het  
buurtbestuur zou overbrengen.  
Het verzoek van Snitselaar wordt alzoo niet toegestaan.  
Hij moet met belanghebbenden zelf overeenkomen. 
Alsnu verzoekt Hendrikus Meijer om den weg  
langs zijn huis tot aan H. Vonk ongeveer 600 meter  
te doen verharden met sintels. Als de buurt 15  
wagons sintels wil leveren en f 30,-- subsidie geven  
zullen hij en de overige belanghebbenden zelf wel  
de verharding tot stand brengen. Dit verzoek  
wordt door eenige eërfden gesteund. Na eenige be- 
spreking wordt het toegestaan.  
Niemand meer het woord verlangende wordt  
de vergadering gesloten. 
 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
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Notulen van het verhandelde op de  
buitengewone buurtspraak van de  
buurt Ede-Veldhuizen gehouden op  
het koor der kerk te Ede, na behoor- 
lijke en volgens oud gebruik gedane af- 
kondigingen den 20 januari 1899. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrichter, W.  
Mulder en Hendrikus Heij, buurtmeesters  
en W.F.J.284, buurtschrijver. 
 
Geërfden: Cornelis van Beek, A. Verhoef, Evert Jochemsen,  
Jacob v.d. Weerd, Jan v. Veldhuizen, Evert van  
Harn, Geurt van Grootheest, P. Blokker,  
P. Kreeft, Johannes van Veldhuizen, L. Romijn,  
Hendrik Bleijenberg, Wouter Davelaar,  
Roelof Davelaar, Gerrit v. Roekel, A. Beulenkamp,  
Hermanus v. Scharrenburg, J. Berlijn,  
G. Eijlander, P. Jochemsen, H. Versteeg,  
Janus Koops, Jan Versteeg, B. van Scharrenburg,  
H. Stemfoort, Marinus Mulder, W. de Nooij,  
G. Busser, A. Jochemsen, G. Folsche,  
R. van Heuven, H.J. Foeken, K. Hendriksen,  
Wouter v. Burik en als lasthebber van  
H. Rutel, Bartus Bor, J. v.d. Meiden,  
E. Pothoven, H. Roekamp, W. Weijland,  
G. Versteeg, F. van Scharrenburg, W. Evers,  
H. Romijn, G. van Steenbeek, W. Meijer,  
K. Beerdsen, Chr. Koops, J.H. Folsche,  
C. van Engelenhoven, G.J. Koops, G.J. v. Omme,  
D. van Hunnik, F. Davelaar, G. Westerhuis,  
W. Radstaak, D. Bor, A. Romyn, H.  
van Hoeven, H. Vorwald, E. Willemsen,  
H. v.d. Burg, W.J. Bitter, J. de Kloet,  
R. Nestelrooij, Cornelis Jansen, L. van Zoelen,  
Hendrik Heij, H. van ’t Schut, D. v.d. Weerd,  
Jacob v. Eden, G. Bos, Evert v. Silfhout,  
Gijsbert Bos, Hendrikus Meijer, D. Thijssen,  
Evert Klomp, E.J. Klok, B. Ruitenberg,  
C. de Bondt, W. Ebbers, H. Mulder,  
W. Plantagie, Geurt Rooseboom, Willem  
van Hal, H.J. Folsche, A. Beukhof,  
Willem van Zoelen, Frans van Scharren- 
burg, W. Wagensveld en M. Borren. 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
De notulen van de vorige vergadering  
worden voorgelezen en goedgekeurd. 
De voorzitter deelt aan de vergaderde 

                                                 
284 Hier is waarschijnlijk “Fischer” vergeten 
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geërfden mede dat het doel dezer buiten- 
gewone buurtspraak is: 1° de benoeming van  
een nieuwen buurtmeester in de plaats van  
den overledenen buurtmeester W. Bussink  
en 2° de benoeming van een nieuwen buurt- 
scheuter in de plaats van den mede overledenen  
buurtscheuter J. de Geit, zooals ook in de  
oproeping voor deze buitengewone buurt- 
spraak vooraf behoorlijk is aangekondigd.  
Dat de nieuw te benoemen buurtmeester  
wordt gerekend te zijn gekozen voor den  
tijd van drie jaren, volgens artikel 9 van  
het reglement voor het beheer dezer buurt.  
Tot de stemming volgens artikel  
8 van het reglement bij gesloten, ongetee- 
kende briefjes overgegaan zijnde heeft  
op Cornelis Staf, boschbaas te Ede,  
66 stemmen van de 93 uitgebrachte  
stemmen verkregen, zoodat hij met groo- 
te meerderheid tot buurtmeester  
is gekozen. Hij niet alhier tegenwoor- 
dig zijnde, zal hem van deze benoeming  
worden kennis gegeven.  
De voorzitter stelt aan de vergade- 
ring voor om, alvorens tot de benoeming  
van een nieuwen buurtscheuter over te  
gaan, te bepalen dat de scheuter zal  
worden benoemd, niet zooals artikel 18 van  
het reglement vermeld door de buurtspraak  
tot wederopzeggings toe, maar thans  
voor den tijd van 6 jaren, doch dat  
het buurtbestuur het recht heeft om  
hem ten allen tijde te ontslaan, indien  
hij volgens het oordeel van het bestuur  
niet aan zijne verplichtingen voldoet. 
Dit voorstel wordt met algemeene 
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stemmen aangenomen. 
Daarna is, overeenkomstig artikel 8  
van het reglement, tot de stemming overge- 
gaan en is gebleken dat op Gerrit Hendrik  
Folsche, arbeider te Ede, 46 van de 95 uitge- 
brachte stemmen zijn vereenigd en hij met  
groote meerderheid van stemmen tot buurt- 
scheuter is gekozen.  
De voorzitter leest aan den alhier tegenwoor- 
dig zijnde Gerrit Hendrik Folsche de instruc- 
tie voor den scheuter, zooals die opgenomen  
in de buurtspraak van den 29 augustus 1878  
voor, zoomede de nieuwe bepaling heden op  
deze buurtspraak vastgesteld, betreffende den  
tijd waarvoor hij was aangesteld, met het daar- 
bij gemaakte beding dat het buurtbestuur  
het recht heeft om hem ten allen tijde te ont- 
slaan, indien hij, volgens het oordeel van het  
buurtbestuur, niet aan zijne verplichtingen  
voldoet. En vraagt of hij op die voorwaarden  
genegen is de benoeming aan te nemen,  
hetgeen door hem toestemmend wordt beantwoord.  
De voorzitter deelt aan de vergadering mede  
dat bij hem een verzoek is ingekomen van den  
ingenieur Krieger om aan deze vergadering  
voor te stellen, dat het buurtbestuur gemach- 
tigd wordt om in onderhandeling te treden  
over den verkoop van de gronden benoodigd  
voor het aanleggen van den tram van Nij- 
kerk naar het station Ede 285 
Dit voorstel in stemming gebracht 

                                                 
285 Hier is doorgehaald: “voor zoo verre de Schuttersteeg betreft overeenkomstig het 
besluit genomen op den buurtspraak den 29 september 1898.” In de marge is geschreven: 
“wordt alhier goedgekeurd de nevenstaande doorhaling van vier regels W.H.” 
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zijnde wordt met algemeene stemmen  
aangenomen. 
Niemand meer het woord verlan- 
gende wordt de vergadering door den  
voorzitter gesloten. 
 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer, buurtschrijver 
 
 
Notulen van het verhandelde op de  
buitengewone buurtspraak van de  
buurtschap Ede-Veldhuizen gehouden op  
het koor der kerk te Ede, na behoorlijk en vol- 
gens oud gebruik gedane afkondigingen  
den 13 juli 1899. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrichter, W. Mul- 
der, Cornelis Staf en Hendrikus Heij,  
buurtmeesters, W.F.J. Fischer, buurtschrijver.  
 
Geërfden: F.S. op ten Noort, burgemeester, L. Romijn,  
J.J. Boekholts, J.F. de l’Espinasse, H. Joosten,  
W. Evers, Cornelis Jansen, Wouter Davelaar,  
Cornelis van Beek, G.H. Folsche, Harmanus  
van Scharrenburg, G.J. Gerritsen, P. Sibles,  
H.W.A. baron van Westervelt Sandberg, Th. Menger,  
T.C.W.D. van Nes, A. van de Craats, R. Nestelrooij,  
P. Wenninga, J.W. van de Wetering, Hendrikus  
Meijer, G.J. Koops, Hendrik Heij, J. van Eck,  
Jacob Berlijn, P. Blokker, B.A. Brands,  
D. van Hunnik, J. van Drecht, G. Eijlander,  
W. Wagensveld, M. Esser en W. van Zoelen. 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
De notulen der vorige vergadering worden  
gelezen en goedgekeurd. 
De voorzitter deelt mede dat deze vergadering  
is belegd op voorstel van den burgemeester te Ede  
den heer F.S. op ten Noort. Waarop genoemden heer  
burgemeester mededeelt dat de Nederlandsche  
Bond van Onderwijzers aanvrage heeft gedaan tot  
het gratis verkrijgen van een stuk grond van deze  
buurtschap indien de aan graaf Bentinck gedane  
aanvrage tot het verkrijgen van grond niet mocht wor- 
den toegestaan. De aangevraagde grond van deze buurt  
betreft een perceel heide aan den Arnhemschen straat- 
weg op den Langenberg, achter Bouw- en Kweeklust en  
wel òf een stuk heide aldaar ter grootte van ongeveer  
drie hectare ten noorden van dien straatweg òf wel  
een stuk heidegrond aldaar ter grootte van ongeveer 
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een hectare ten zuiden van dien straatweg, op welken  
grond door genoemde onderwijzersbond alsdan een gebouw  
zal worden gesticht als herstellingsoord voor onderwijzers.  
Genoemde heer Op ten Noort is van meening dat de totstand- 
koming daarvan zeer zou zijn in het belang van het dorp Ede  
omdat die inrichting zeer veel uit het dorp zou noodig hebben  
en aanleiding zou kunnen geven tot het zich vestigen van  
meer vreemdelingen alhier. De voorzitter zegt dat het denk- 
beeld van het buurtbestuur is, den grond alleen af te staan  
voor en onder verplichting om daarop bedoeld gebouw te  
doen plaatsen. W. Davelaar is van meening dat als die  
bond zulk een gebouw kan stichten, de grond niet gratis be- 
hoeft afgestaan te worden, doch daarvoor dan wel betaling  
kan gevraagd worden. De voorzitter acht het van groot  
belang voor het dorp als dergelijke groote inrichtingen  
hier gevestigd worden en is dus met den burgemeester er  
voor om den aangevraagden grond gratis af te staan. Boven- 
dien heeft men te Lunteren aan genoemden bond reeds grond  
aangeboden. De kapitein de l’Espinasse wenscht te bepalen  
dat indien tot de afstand van den grond wordt besloten, het  
te stichten gebouw alleen als herstellingsoord voor zwakke per- 
sonen en herstellende zieken zal mogen dienen, doch nimmer  
als ziekenhuis, sanatorium voor longlijders en inrichting voor  
zenuwlijders, zenuwlijderessen of krankzinnigen zal mogen  
worden gebruikt en bestemd. Ook wordt het wenschelijk geacht  
dat de bond door de verkrijging van den gevraagden grond  
geen geërfde zal worden in de buurtschap Ede-Veldhuizen.  
Thans tot stemming overgaande wordt met 34 (vier en dertig)  
stemmen, dus met groote meerderheid, besloten aan meergenoem- 
den onderwijzersbond aan te bieden het kosteloos verkrijgen  
van één der beiden hiervoor omschreven perceelen heidegrond  
aan den Arnhemsche straatweg onder beding van de hiervoor  
door den heer de l’Espinasse gewenschte bepalingen omtrent  
de inrichting en bestemming van het te door den bond te  
stichten gebouw, alsmede onder de navolgende bedingen. 1 Dat  
de bond daardoor geen geërfde zal worden in deze buurtschap. 
2 Dat de stichting zal zijn ten behoeve van onderwijzers van  
alle richtingen zonder onderscheid, dus zoowel voor die van  
bijzondere als van openbare scholen. 3 Dat indien de grond  
ten noorden van den straatweg wordt aangenomen, onder den  
afstand zal begrepen zijn het op dien grond staande houtgewas.  
4 Dat de kosten van overdracht van den grond zullen zijn ten  
laste van den bond en 5 Dat indien het aanbod wordt aange- 
nomen, de bond verplicht zal zijn binnen een jaar na heden  
(13 juli 1899) een aanvang te doen maken met het bouwen der gebou- 
wen, bij gebreke waarvan het aanbod zal vervallen en de aange- 
boden grond alzoo het eigendom blijft van deze buurtschap. 
De voorzitter deelt thans mede dat de tegenwoordige  
buurtschrijver de heer W.F.J. Fischer als zoodanig heeft be- 
dankt en stelt daarom voor aan dezen eervol ontslag als  
buurtschrijver te verleenen, onder dankbetuiging voor de vele  
door hem in die betrekking bewezen diensten, waartoe met  
eenparig goedvinden der geërfden wordt besloten.  
In de plaats van den vorigen buurtschrijver stelt de voorzit- 
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ter voor te benoemen diens zoon den heer W.F.J. Fischer junior,  
candidaat notaris te Ede, doch zegt dat de geërfden niet- 
temin geheel vrij zijn in hunne keuze. Tot stemming  
daarover met gesloten briefjes overgaande blijkt dat  
genoemde heer W.F.J. Fischer junior met 33 (drie en dertig)  
van de 38 stemmen, dus met meerderheid is gekozen tot  
buurtschrijver van deze buurtschap. Waarop meergenoemde  
heer Fischer junior, mede tegenwoordig zijnde, verklaarde den  
geërfden dank te zeggen voor hun blijk van vertrouwen en  
daarom gaarne de betrekking van buurtschrijver te  
aanvaarden in de hoop deze post op dezelfde wijze te  
kunnen waarnemen als zijn vader het zoovele jaren tot  
ieders tevredenheid heeft gedaan.  
H. Joosten verzoekt nu een perceel heide van de buurt te  
mogen koopen, waarop de voorzitter antwoordt dat dit ver- 
zoek te laat is ingekomen om op deze buurtspraak behan- 
deld te worden, waarom het op de gewone buurtspraak  
in september aanstaande zal worden behandeld. 
Aangezien niemand meer het woord verlangt wordt  
de vergadering door den voorzitter gesloten. 
 
W.Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer junior, buurtschrijver  
 
 
Notulen van het verhandelde op de gewone  
buurtspraak van de buurtschap Ede- 
Veldhuizen gehouden op het koor der kerk  
te Ede den 21 septemer 1899, na behoorlijke  
en volgens oud gebruik gedane afkondigingen. 
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrichter, W. Mulder,  
Cornelis Staf en Hendrikus Heij, buurtmeesters,  
W.F.J. Fischer junior, buurtschrijver. 
 
Geërfden: W. Evers, H. Joosten, H. Stemfoort,  
G.H. Folsche, C. van Engelenhoven, W. Willemsen,  
J. Berlijn, P. Kreeft, J. van Zoelen, H. Meijer,  
G.J. Koops, Wouter Davelaar, H. Vonk senior,  
H. Rutèl, G. v. Roekel, W. Weijland, H. Heij (kuiper),  
Gerhard Jansen, R. Nestelroij, J. van Veldhuizen Tz.,  
Harmanus Heijink, G. Eijlander, H. Gasenbeek,  
M. Esser, Harmanus v.d. Brink, W. v. Wagensveld  
en Melis Borre. 
 
De buurtrichter opent de vergadering. De no- 
tulen van de vorige vergadering worden voorge- 
lezen en goedgekeurd. De voorzitter doet mede- 
deeling van de rekening en verantwoording van  
het afgeloopen jaar, sluitende met een batig saldo  
in kas van f 255,355.  
Van de het vorig jaar benoemde commissie tot  
het nazien het rekening en verantwoording over het  
thans afgeloopen jaar, zijnde de heeren A. v.d. Craats,  
H. Rutèl, C. Staf en G. Eijlander, hebben de rekening 
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nagezien en goedgekeurd de heeren H. Rutèl en  
G. Eijlander, terwijl het lid C. Staf als zoodanig is af- 
getreden door zijne benoeming als buurtmeester op  
de buitengewone vergadering van 20 januari 1899.  
Voormelde rekening en verantwoording wordt daarop  
goedgekeurd en vastgesteld.  
De voorzitter stelt voor als commissie voor het nazien  
der rekening en verantwoording van het volgend jaar weder te  
benoemen de vorige commisieleden A. van de Craats, H. Rutèl  
en G. Eijlander en in plaats van C. Staf Herman Gazenbeek te  
Ede, welk voorstel met algemeene stemmen wordt aangenomen,  
terwijl de aanwezige leden der commissie, allen hiervoor genoemd,  
verklaarden die benoeming aan te nemen.  
De voorzitter deelt mede dat thans aan de orde is de benoe- 
ming van een nieuwen buurtmeester in plaats van den af- 
tredenden W. Hendriks in het Broek, en dat nu ook weer een  
buurtmeester in het Broek moet worden gekozen, terwijl deze  
benoeming tot buurtmeester volgens het buurtreglement ge- 
schiedt voor den tijd van zes achtereenvolgende jaren.  
Tot de stemming, volgens artikel 8 van het reglement, bij gesloten  
ongeteekende briefjes overgaande blijkt dat door alle aanwezigen  
niet is begrepen, dat te verkiezen buurtmeester in het Broek  
moet wonen, omdat verschillende stemmen zijn uitgebracht op  
personen in het dorp Ede wonende, zoodat een herstemming moet  
plaats hebben tusschen M. Broekhuizen en C. van Engelenhoven,  
beiden in het Broek onder Ede, die de meeste stemmen hadden be- 
haald namelijk M. Broekhuizen 8 en C. van Engelenhoven 5 stemmen. Uit  
de hierop gevolgde herstemming eveneens met gesloten, ongetee- 
kende briefjes, blijkt dat zijn uitgebracht op Cornelis van Enge- 
lenhoven in het Broek zestien stemmen en op M. Broekhuizen  
tien stemmen, zoodat bij meerderheid van stemmen is gekozen  
tot buuurtmeester voor 6 jaren Cornelis van Engelenhoven in het  
Broek onder Ede, die verklaarde die benoeming aan te nemen.  
Thans, zegt de voorzitter, is aan de orde de aanvrage van H.  
Joosten aan de Ginkel tot den aankoop van de buurt van  
een perceel heide bij zijn huis gelegen, waarvoor door hem  
is geboden f 200,--(twee honderd) per hectare. De voorzit- 
ter zegt dat het bestuur van meening is, dat indien in begin- 
sel tot verkoop van dien grond mocht worden besloten, als  
prijs daarvoor moet worden gevraagd f 250,--(twee honderd vijf- 
tig gulden) per hectare, omdat de grond dit waard is. H. Rutel  
zegt, dat de gevraagde grond voor het dorp zelf weinig waarde  
heeft en is daarom vóór den verkoop. Harmanus Heijink  
zegt dat als deze verkoop wordt toegestaan, hij er voor zou  
zijn om al den grond van de buurt maar te verkoopen. De  
voorzitter en eenige aanwezigen zijn van oordeel dat het goede  
grond is, en daarom acht de voorzitter het raadzaam dezen grond  
in cultuur te brengen. M. Borre is van meening dat als deze  
aanvraag tot verkoop wordt toegestaan er weldra meerdere  
dergelijke aanvragen zullen volgen. Tot stemming overgaande  
over het al of niet verkoopen van den grond, blijkt dat ze- 
ventien geërfden zich tegen den verkoop verklaarden en elf  
er voor stemden, zoodat met meerderheid van stemmen is  
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besloten niet over te gaan tot den verkoop van de door  
H. Joosten aangevraagden grond. 
Nu zegt de voorzitter dat op de vorige buurtspraak  
C. Staf is benoemd tot buurtmeester voor 3 (drie) jaren  
terwijl dit hadden moeten zijn voor 6 (zes) jaren omdat  
de andere buurtmeester voor Ede W. Mulder levenslang  
buurtmeester is. Als deze echter mocht bedanken en komen  
te overlijden moet de vervulling van deze vacature opnieuw  
geregeld worden in verband met den tijd van zitting voor den  
anderen buurtmeester van het dorp. En stelt daarom voor  
de benoeming van C. Staf tot buurtmeester voor 3 jaren te  
veranderen in eene benoeming als zoodanig voor zes jaren  
volgens het reglement. Welk voorstel met algemeene  
stemmen wordt aangenomen, terwijl ook C. Staf verklaar- 
de die benoeming aan te nemen.  
H. Rutèl vraagt daarop aan den voorzitter inlichtingen  
omtrent den weg door de aangelegde dennen achter den  
Stationsweg voor den tramweg van Ede naar Nijkerk.  
De voorzitter antwoordt hierop dat het buurtbestuur  
hierover in onderhandeling is met de maatschappij “de  
Veluwe”. Het aanbod voor den daarvoor benoodigden  
grond bedraagt f 517, --, terwijl de vraag daarvoor van het  
buurtbestuur bedraagt f 709,-- met de bepalingen dat de  
maatschappij “de Veluwe” de overige dennen van dien  
aanleg tegen brandschade moet verzekeren, voor water- 
afloop en een heul moet zorgen, vrije wandeling over  
de bestaande wandelpaden moet toestaan en den  
brandweg langs den aan te leggen weg door de dennen  
moet schoonhouden.  
M. Borre vraagt nu een heul te doen leggen voor  
waterafvoer in de nabijheid van de woning van  
H. Vonk en bij “Overdijks Kampje“, waarop de voorzit- 
ter antwoordt dat de buurtmeesters dit met Borre  
zullen gaan onderzoeken.  
Niemand meer het woord verlangende wordt  
de vergadering door den voorzitter gesloten. 
 
W. Hartelust, buurtrichter 
W.F.J. Fischer junior, buurtschrijver  
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Notulen van het verhandelde op de gewone  
buurtspraak van de buurtschap Ede-Veldhuizen  
gehouden op het koor der kerk te Ede op donderdag  
20 september 1900, na behoorlijk en volgens oud gebruik  
gedane afkondigingen.  
 
Tegenwoordig: W. Hartelust, buurtrichter, W. Mulder, C. Staf,  
Hendrikus Heij en C. van Engelenhoven Jz, buurt- 
meesters. W.F.J. Fischer junior, buurtschrijver. 
 
Geërfden: F.S. op ten Noort, K.H. Monsjou, meester G.J. IJssel de  
Schepper, L.A. baron van Ittersum als gemachtigde van  
G.A. baronesse van Ittersum, K.H. Monsjou als gemachtig- 
de van de weduwe H.A. Foeken, J.C. van der Meulen als  
gemachtigde van mevrouw de weduwe ten Cate, J.M. Hooreman,  
Hendrik Borre, W. Meijer, Wouter Hol, Melis Borre,  
Willem van Grootheest, Harmanus van Scharrenburg,  
J. de Kloet, B. van Scharrenburg, H. van Hoeven, Jacob  
van de Weerd, H. Bekking, H.J. van der Slooten, G.D.  
van Steenbeek, Gerrit van Laar, C. van Otterlo, Harmanus  
van den Brink, C. van Beek, G. Eijlander, George v. Peursum,  
W. van Wagensveld, Janus Koops, Dokter A.J. Thomas, J.J. Boek- 
holts, H. Rutèl, H. Mulder, E. Egbertsen, Jacob van  
den Ham, H. Gazenbeek, G.D. Stap voor zich en als gemachtigde  
van Mietje Stap tezamen uitbrengende een stem, P. Kreeft,  
A.van Amstel, J. Jacobs, J.W. Scharrenburg, A. van de  
Blaak, G.J. van Holland, Geurt Rooseboom, G. Esser,  
A.van de Craats, L. Koops (bakker), Gerrit Heij Hz., Ger- 
rit Jansen, Jan Jansen Jacobsz., Jan Versteeg, C. Teunissen,  
H. Vonk senior als gemachtigde van Gerritje Vonk, H. Meijer,  
G. v. Scharrenburg Bz., W. Davelaar, Gerrit van Roekel,  
J.A. van Drecht, W.F.J. Fischer senior, A. Hansman, J. van  
Veldhuizen Tz., E. van Harn, W. Jochemsen, Gerrit Bus- 
ser, Jacob van Eden, E. van Silfhout, Gerrit Bos, M.  
Broekhuizen, R. Nestelroij, H. Heij (kuiper), A. Jochem- 
sen, Johannes van Veldhuizen, E. Jochemsen, G.J. Koops,  
Gerhard Jansen, H. Stemfoort, D. van Hunnik, P. Tulp  
als gemachtigde van 1. Gijsbert Versteeg en 2. de weduwe A. Over- 
eem, beide alleen voor afstand van grond aan de schiet 
vereeniging Piet Joubert, H.J. Mol als gemachtigde van  
de gezusters Grootheest, L. Tulp, J.P. Knuttel, L. van  
Omme als gemachtigde van 1. G.J. van Omme en 2. A. van  
Omme alleen voor afstand van grond aan de schietvereeni- 
ging Piet Joubert, J. Berlijn, P. Blokker, Sternfeld, J.W. van de  
Wetering, W. Evers, Doctor Mensonides, A. van de Craats  
als gemachtigde van G.J. Plantage, C. van Engelenburg  
als gemachtigde van P. Koops weduwe J.A. Willemsen, W.  
van Wagenwsveld als gemachtigde van 1. M. Melissen Rz.  
2. Geurtje Vonk 3. de weduwe M. van Wagensveld 4. G. Veenis  
en 5. Frans Davelaar, P. Tulp als gemachtigde van Frans van  
Scharrenburg alleen voor afstand van grond aan de schiet 
vereeniging Piet Joubert, Hendrikus Heij als gemachtigde van de  
weduwe H. Oostwaard, H. Rutel als gemachtigde van 1.  
de weduwe Rutèl 2. Gerard Willemsen 3. de weduwe Hartsinck  
4. Gijsbert Veldhuizen 5. de weduwe J. de Geit 6. Jan Heijink 
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7. E. van Raaij winkelier 8. W. van Burik 9. G. van  
Westerhuis 10. C. van Leeuwen 11. M. Roekamp 12. Ger- 
rit Mellink en 13. Hendrik van Holland, Hendrik  
Heij Gijsbertsz., Hendrik Staf als gemachtigde van  
Klaas Hendriksen, P. van Reenen, P. Scharrenburg,  
H. v.d. Weerd, Christiaan Koops, De l’Espinasse,  
Geurt Jansen, B.A. Brands, H. Romijn, W. Wijland,  
K. de Bondt, Hendrik Jansen, Hendrik Versteeg,  
D. van Bloemendaal, P. Sibles, Jacob Willemsen,  
Geurt van Grootheest, A. Beulekamp, P. Wenninga,  
Jan v.d. Craats, W. Egbertsen, R. Bouwman, M. Esser,  
Christiaan Bos, W. van Hal, Egbert Willemsen,  
Gerrit Jansen Ez.. 

 
De buurtrichter opent de vergadering en doet  
mededeeling van de rekening en verantwoording der  
ontvangsten en uitgaven over het afgeloopen jaar, slui- 
tende met een saldo in kas op 1 juli 1900 ad f 178,385. Ver- 
volgens deelt de voorzitter mede dat deze rekening en  
verantwoording ter visie heeft gelegen, is nagezien en  
in orde bevonden door de daarvoor verleden jaar benoemde  
commissie bestaande uit de heeren A. v.d. Craats, H. Rutèl,  
H. Gazenbeek en G. Eijlander, zoodat die rekening aldus  
wordt vastgesteld. De voorzitter dankt de voormelde com- 
missie voor hunne moeite en benoemt dezelfde personen  
voor het nazien der rekening voor het volgend jaar, welke  
benoeming door allen wordt aangenomen.  
In de eerste plaats is nu aan de orde de aanvrage van  
de schietvereeniging “Piet Joubert” te Ede om een stuk  
grond ten zuiden van Bouw- en Kweeklust in erfpacht  
te verkrijgen ter aanlegging van een schietbaan, met het  
recht om bij een eventueele verdeeling van de buurtgron- 
den den eigendom daarvan te kunnen verkrijgen tegen  
betaling van een bepaalde som.  
Het buurtbestuur stelt daarom bij monde van den  
buurtrichter voor: om aan de schietvereeniging “Piet  
Joubert” te Ede in erfpacht af te staan voor negen  
en twintig jaren ingaande .........286 
tegen betaling van twee gulden ’s jaars f 2,-- een stuk  
gronds ter inrichting van een schietbaan lang  
drie honderd meter en breed twaalf meter, gelegen  
ten zuiden van Bouw- en Kweeklust zooals door  
paaltjes is aangewezen 
Na 29 jaren of bij eventueele verdeeling van de heide  
of buurtgronden kan genoemde vereeniging “Piet Jou- 
bert” voormelden grond in vollen eigendom verkrijgen  
tegen betaling van honderd gulden f 100,--. Indien de  
vereeniging voor dien tijd ontbonden wordt, moet  
zij de baan zooveel mogelijk in haren oorspronke- 
lijken staat terugbrengen.  
P. Tulp heeft bezwaar tegen de bepaling van het weder 

                                                 
286 Hier is de datum open gelaten 
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gelijk maken van den grond omdat dit met het oog op den  
kogelvanger te groote kosten zou veroorzaken. H. Rutèl wenscht  
evenwel dat niet alleen de vereeniging doch ook leden der ver- 
eeniging zich persoonlijk voor die onkosten aansprakelijk zullen  
stellen. De voorzitter zou dit ook wel wenschelijk achten doch  
na eenige besprekingen wordt hiervan afgezien. L. Tulp meent  
dat de bepaling in het voorstel van het buurtbestuur dat de  
grond weer zooveel mogelijk moet worden gelijk gemaakt,  
niet veel te beduiden heeft omdat als hiertoe zal moeten wor- 
den overgegaan en de kas van de vereeniging zulks niet toelaat  
dit toch niet zal kunnen gebeuren. Na eenige besprekingen wordt  
het voorstel, zooals dit door het buurtbestuur is gedaan en hier- 
voor is omschreven, in stemming gebracht, waarvan de uitslag  
is dat 133 (honderd drie en dertig) geërfden vóór het voorstel stem- 
men en negen er tegen, zoodat dit voorstel is aangenomen.  
Thans is aan de orde de aanvrage van grond door het  
departement van oorlog voor militaire doeleinden.  
De voorzittter leest de aanvrage van het departement van  
oorlog voor en deze luidt aldus: 
“1 Het departement van oorlog wenscht van de buurt  
Ede-Veldhluizen de heide aan de oostzijde van den  
Wildwal liggende tot aan de Ginkelsche heide en  
achter het Edesche Bosch tot aan de Doesburgerheide  
voor 100 (honderd) jaren in erfpacht te hebben met  
het recht om haar, tegen een vooraf te bepalen prijs, ge- 
durende 20 (twintig) jaren over te kunnen nemen  
en daarna niet anders dan tegen getaxeerden prijs 
2 Het departement van oorlog wenscht aan te koo- 
pen de heide aan de oostzijde van den Stationsweg,  
begrensd door de buurt van Maanen, den Wildwal  
en den Klinkenberg.” 
Ten opzichte van het sub 1 gevraagde het in erfpacht nemen  
door het departement van oorlog, zegt de buurtrichter  
dat het buurtbestuur het volgende voorstelt: 
“Het buurtbestuur stelt voor die heide (zooals in de  
aanvrage hiervoor is omschreven) voor honderd jaren  
in erfpacht te geven tegen tweeduizend gulden  
f 2000,-- per jaar met recht van overname gedurende  
twintig jaren tegen f 150,-- (honderd vijftig) per hectare.  
Na dien tijd niet anders dan tegen getaxeerden prijs. 
In de erfpacht niet te begrijpen de stukken heide, laag- 
land of bosch die met de geheele heide geen afgerond  
geheel vormen. Geërfden behouden het recht van  
plaggen maaien en schapen weiden. Na overname  
alleen zoolang de heide voor militaire doeleinden  
gebruikt wordt. De op de heide aanwezige openbare  
rijwegen blijven behouden en de wandelpaden blijven  
bestaan en blijven voor het publiek toegankelijk ten  
allen tijde, tenzij anders wordt overeengekomen in  
overleg met het buurtbestuur. Op vooraf te bepalen  
plaats houdt het departement van oorlog één hectare  
heide beschikbaar voor den eventueelen aanleg van  
bassins voor waterleiding. Op den Drieberg, op nader 
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aan te wijzen terrein, mag grint gegraven wor- 
den onder vooraf vast te stellen voorwaarden op  
aanwijzing van de buurtmeesters.” 
En wat betreft het door het departement sub 2 ge- 
vraagde omtrent den aankoop van grond, zegt de  
buurtrichter dat het buurtbestuur voorstelt:  
“Het buurtbestuur stelt voor die heide (zooals  
in de aanvrage hiervoor sub 2 is omschreven) te ver- 
koopen tegen f 200,--(twee honderd) per hectare.  
Het plantsoen over te nemen tegen den kosten- 
den prijs. Verharding van wegen op die heide  
geschiedt door het departement van oorlog of  
latere rechtverkrijgenden. Aan eventueele  
concessionarissen voor waterleiding, gaslei- 
ding of andere geleiding ten behoeve van de  
openbare of particuliere verlichting wordt het  
recht verleend tot het leggen en plaatsen van  
geleidingen met daarbijbehoorende toestellen  
en installaties en het overnemen tegen den kos- 
tenden prijs van grond voor de fabrieksgebouwen.  
De aanwezige openbare rijwegen blijven behouden  
en de wandelpaden blijven bestaan en blijven  
ten allen tijde voor het publiek toegangelijk ten- 
zij later anders wordt overeengekomen in overleg  
met het buurtbestuur.” 
De voorzitter vraagt of alles goed is begrepen  
en herhaalt nog eens dat de geërfden behouden  
het recht van schapenweiden, plaggen maaien  
en grint graven op een bepaalde plaats.  
L. Tulp vraagt nu het woord en zegt dat het buurt- 
bestuur dus voorstelt in te gaan op de voorstellen  
van het departement van oorlog. De geheele heide  
moet dus worden afgestaan en de verzachting wat  
betreft het recht van plaggenmaaien enzovoort beteekent  
niets, want men weet dat de terreinen voor artille- 
rieoefeningen worden aangevraagd en dat daardoor  
de heide veel zal lijden, ja misschien niets meer waard  
is voor plaggenmaaien enzovoort. Zal de afstand in het be- 
lang van de plaats zijn? Zeker ware het beter ge- 
weest meerder publiciteit aan de aanvragen te geven  
want velen hebben nu in deze zaak geen gevestig- 
de overtuiging. Het zedelijk nadeel voor de plaats  
weegt bij spreker zwaar, want het zedelijkheids- 
gevoel bij vele militairen staat niet hoog. Ook  
zijn er nog andere nadeelen aan het komen van  
militairen in deze plaats verbonden en daarom  
zou spreker willen voorstellen de aanvragen aan te  
houden om de nadeelen en voordeelen eraan ver- 
bonden, te kunnen onderzoeken.  
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De buurtrichter wil alleen antwoorden op het laatste ge- 
deelte van het door den heer Tulp gesprokene en zegt dat  
er nog geene bestemming aan de gelden is gegeven. Dit moet  
later geschieden, terwijl het de vraag is of het departement  
van oorlog de voorstellen van het buurtbestuur zal aannemen.  
L. Tulp antwoordt hierop dat hij niet heeft bedoeld te spreken  
over de bestemming aan de gelden te geven, doch over de nadee- 
len in het algemeen aan de vestiging van militairen alhier  
verbonden .  
W. Davelaar zegt er ook tegen te zijn nu dadelijk te beslissen  
en wenscht ook het voorstel aan te houden.  
Kapitein de l’Espinasse merkt op dat de vernieling van de hei- 
de door de oefeningen van de veldartillerie niet zoo erg is,  
omdat daarvoor alleen een klein gedeelt van de heide zal ge- 
bruikt waren. Als voorbeeld kan dienen Harscamp en Amers- 
foort. Ook hier zal daarvoor ongeveer 2 hectare gebruikt  
worden, de andere heide zal bruikbaar blijven. Ook meent  
spreker bepaald te moeten protesteeren tegen het oordeel door  
den heer Tulp over het leger uitgesproken, dat is tegen aller  
zonen. De toestand daarvan is niet meer als vroeger, doch  
veel verbeterd. Wetten op de legerorganisatie zijn in be- 
werking, de plaatsvervanging is reeds afgeschaft. In plaats  
van de deur te willen sluiten voor het leger, zou men dit  
met open armen moeten ontvangen. Spreker kent het zede- 
lijk peil hier niet, maar betwijfelt of dit beter is dan  
in het leger. 
L. Tulp wil niet antwoorden op het eerste gedeelte van het  
door den vorigen spreker gezegde, alleen op het laatste gedeelte.  
Het is waar dat onze zonen al in het leger zijn, doch we hebben  
dezen zomer al gezien wat onze zonen doen. Spreker was  
eenige dagen geleden in dorp en was toen getuige welk een  
walgelijke taal toen door 3 soldaten uit Harscamp te- 
gen eenige meisjes werd uitgesproken op de openbare straat.  
Daarbij komt dat spreker ook zeer dikwijls godslastering van  
de militairen dezen zomer alhier heeft gehoord. Het zede- 
lijk peil staat op de Veluwe, volgens spreker, reeds zeer laag  
en daarom acht hij het niet wenschelijk dit door vestiging  
van militairen alhier nog te verergeren.  
Kapitein de l’ Espinasse zegt geen voorbeeld te willen aan- 
halen van 3 militairen, ook niet van 3 of meer burgers  
waarvan hetzelfde als door den heer Tulp is aangehaald, ge- 
zegd zou kunnen worden, maar wil wijzen op de wensche- 
lijkheid hier een vereeniging van personen te vestigen die  
aan orde en tucht gewend zijn. Ook moet men denken  
aan het belang van den Staat. De terreinen van Ede zijn  
uitstekend voor het doel geschikt. In andere streken  
der wereld zien wij dat dikwijls macht boven recht gaat  
en daarom is ook voor ons en vooral voor het leger oefening  
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noodig. Spreker zou het een schande voor Ede  
vinden door het niet willen afstaan van de heide aan  
het Rijk en de wenschen der koningin tegen te werken.  
L. Tulp zegt niet overtuigd te zijn door het gesprokene  
door den heer de l’Espinasse. Spreker wil gaarne het  
gezag erkennen van kapitein de l’Espinasse en van  
den minister van oorlog en weet ook wel dat bij  
de militairen de meerderen trachten te waken  
tegen verkeerde dingen, maar dit is niet altijd  
mogelijk. Spreker heeft ook geen eigen belang of  
persoonlijk belang op het oog, want dit moet achter  
staan bij het algemeen belang, vooral op zedelijk gebied.  
Kapitein de l’Espinasse zegt nu dat door de op- 
richting van militaire tehuizen het zedelijk peil  
van het leger veel wordt verbeterd. Hier schijnen  
ook personen te zijn, die zich daarvoor interesseeren  
en deze zouden dus allen kunnen medewerken  
tot zedelijke verbetering der soldaten. In Utrecht  
wordt op dit gebied zeer veel gedaan, en ook hier  
zou daarvoor een flink terrein aanwezig zijn om- 
dat hier ter plaatse zeer zeker een flink 287  
militair tehuis zou kunnen worden opgericht.  
L. Tulp meent dat het beter is het kwaad te  
voorkomen dan het te genezen. De heer de l’Es- 
pinasse erkent door zijn vorige woorden zelf dat  
het kwaad er is, en daarom acht spreker het wensche- 
lijk dit niet in ons dorp te hebben.  
De burgemeester de heer Op ten Noort zegt dat er  
hier menschen aanwezig zijn wier zonen in het  
leger hebben gediend bijvoorbeeld de zoon van A. v.d. Craats.  
Deze heeft gedurende zijn diensttijd niets te klagen  
gehad over onzedelijkheid of ergelijke tooneelen. Als  
een bewijs dat de onzedelijkheid bij de militairen  
niet erger is dan bij de burgers, deelt spreker mede  
dat te Naarden, een plaats met garnizoen, verleden  
jaar geen onwettige geboorte heeft plaatsgehad  
en te Hilversum, een plaats zonder garnizoen, negen  
onwettige geboorten hebben plaatsgehad, waaraan  
ligt dit dan? Aangenomen zelfs dat de kwaal be- 
staat, vraag ik waarom dit dan in een ander gedeel- 
te van het land wel moet geduld worden en hier niet. 
L. Tulp antwoordt hierop dat de vergelijking door de  
vorige spreker aangehaald van Naarden en Hilver- 
sum zijns inziens niet opgaat, want Naarden is een plaats  
met een zeer klein garnizoen en Hilversum is een  
plaats met zeer veel fabrieksbevolking, wat ook niet  
onder het beste soort kan gerekend worden. Het is  
hier nu de vraag of wij in deze plaats militairen zullen  
krijgen of niet zullen krijgen. In andere plaatsen  
zijn militairen, doch daarom is dit geen reden om  
te zeggen waarom zouden die in Ede ook niet komen. Als  
eenige personen hier aanwezig ook eens wilden spre- 
ken, zouden zij wel kunnen getuigen van onzedelijke 

                                                 
287 Hier is doorgehaald: “terrein” 
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tooneelen door de militairen veroorzaakt. 
H. Rutèl zegt een voorbeeld te kunnen aanhalen van iemand in  
deze gemeente die aanvankelijk ook tegen de militairen was  
doch naderhand toen zijn zoon in het leger gediend had, tot ande- 
re gedachten was gekomen door de gunstige invloed door de mi- 
litaire diensttijd ook op zijn zoon uitgeoefend.  
De heer Knuttel zegt niet te willen treden in het voor of tegen van  
het vestigen van garnizoen alhier, hoewel hij er persoonlijk te- 
gen is, doch zou wenschen de beslissing over deze voorstellen 2  
maanden uit te stellen teneinde ze rijpelijk te kunnen over- 
wegen. 
De heer Op ten Noort zegt namens den minister van oorlog te  
kunnen verklaren dat een uitstel van 2 maanden niet kan  
toegestaan worden, omdat de minister zoo spoedig mogelijk  
antwoord wenscht opdat deze zaak bij de aanstaande begroo- 
ting kunne worden behandeld.  
De heer Knuttel meent dat er geen recht bestaat de geërfden  
te dwingen dadelijk te beslissen. 
De voortzitter stelt nu voor door stemming te beslissen  
of de voorstellen van het departement van oorlog nu verder  
zullen worden behandeld en in stemming gebracht dan wel  
over 14 dagen.  
Uit de hierover gehouden stemming blijkt dat negentig  
geërfden zich verklaren vóór dadelijke behandeling der voor- 
stellen en zesenveertig geërfden voor behandeling over 14 dagen  
zoodat tot dadelijke behandeling wordt overgegaan.  
A.Jochemsen zou dan maar verkiezen al de heide publiek  
te verkoopen of verdeelen omdat als de voorstellen van den  
minister worden aangenomen, de heide niets meer waard is  
voor de schapen of om er plaggen van te halen.  
De voorzitter merkt op dat deze zaak thans niet aan de  
orde is. 
W. Jochemsen vraagt nu of wanneer deze voorstellen worden  
aangenomen later dan toch nog tot verdeeling kan worden  
overgegaan. 
De voorzitter zegt dat dit zoo maar niet kan en leest het  
artikel van de verdeelingswet voor omtrent de verdeeling  
waaruit blijkt dat degene die verdeeling wenscht het buurt- 
bestuur daartoe bij deurwaardersexploit moet aanmanen.  
Ook leest de voorzitter nog voor artikel 33 van de verdeelings- 
wet omtrent de kosten van verdeeling.  
Notaris Fischer zegt nu dat er twee wijzen van verdeeling  
zijn, de vrijwillige en de gerechtelijke en zet de verschillen  
tusschen deze 2 wijzen van verdeeling uiteen. 
A.Jochemsen vraagt nu ook of als deze voorstellen aange- 
nomen worden, later nog tot verdeeling kan worden  
overgegaan.  
De voorzitter herhaalt dat dit nu niet aan de orde is  
en dat thans alleen de gedane voorstellen moeten behan- 
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deld worden. 
Dokter Hooreman zegt tegen de voorstellen te zijn  
want Ede zal daardoor van een dorp ineens een klein  
stadje worden. Eene plotselinge vermeerdering in  
eens van zooveel inwooners is tegen het belang der  
gemeente. Er zal een groote roep zijn over de voordee- 
len die het garnizoen zal aanbrengen en dit zal aan- 
leiding geven tot het zich vestigen in Ede van vele ne- 
ringdoenden vooral, zoodat spreker vreest dat velen  
die thans voor het garnizoen zijn, bedrogen zullen uitkomen. 
A.Jochemsen zegt dat allen die voor de verdeeling van  
de heide zijn nu tegen de voorstellen moeten stemmen. 
W. van Wagensveld wenscht nu de voorstellen in  
stemming te brengen.  
De heer L. Tulp wil nog eenige argumenten tegen de  
vestiging van garnizoen aan voeren nu de voorstel- 
len dadelijk behandeld zullen worden. Volgens spre- 
ker maken velen zich een zeer verkeerde illuzie  
van de voordeelen die het garnizoen zal afwerpen.  
De ambachtslieden schijnen te meenen dat nu de  
gouden tijd voor Ede zal komen door het garnizoen  
doch dit is volgens spreker in het geheel niet zoo. Een  
gevolg van het garnizoen zal wel zijn dat er coöpe- 
ratieve vereenigingen zullen opgericht worden  
wat een groot nadeel zal zijn voor de neringdoenden.  
Iedereen zal meer in de lasten van de gemeente moeten  
dragen en vele neringdoenden zullen er geen voordeel  
van hebben. Spreker betwijfelt of de meerdere lasten  
wel zullen opwegen tegen de voordeelen. Met het gar- 
nizoen komen officieren en hiervan kan het gevolg zijn  
dat er een Hoogere Burgerschool te Ede zal komen  
hetgeen de uitgaven der gemeente belangrijk zal verhoogen  
minstens met f 15.000,--. Men moet de verhooging van  
de lasten niet te licht achten. Door het vele vervoer  
van de militairen en door de oefeningen zullen de we- 
gen zeer slijten, wat ook al weer de uitgaven tot onder- 
houd zal doen stijgen. Het gezellig verkeer dat door  
de militairen zal worden bevorderd en de mogelijke amu- 
sementen daardoor te verkrijgen wegen niet op tegen de  
groote nadeelen aan de vestiging van militairen verbon- 
den. De vestiging van militairen op een kleine plaats 
zal altijd buitengewone uitgaven en kosten veroorzaken 
zoodat er zeer belangrijke nadeelen aan de vestiging 
van garnizoen te Ede zijn verbonden. 
De voorstellen van het buurtbestuur, zooals die  
hiervoor zijn omschreven, als antwoord op de aanvra- 
gen door het departement van oorlog gedaan, wor- 
den thans door den voorzitter in stemming  
gebracht. De uitslag van deze stemming is dat  
een en negentig geërfden zich verklaren vóór  
de voorstellen en zes en dertig er tegen, zoodat  
de voorstellen zijn aangenomen.  
De burgemeester, de heer Op ten Noort, wordt nu  
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door het buurtbestuur gemachtigd aan den minister  
van oorlog voormelde aangenomen voorstellen mede te  
deelen. 
Thans zegt de voorzitter is aan de orde de verkiezing van  
een buurtrichter door de periodieke aftreding van den te- 
genwoordige. 
Uit de hierover gehouden stemming blijkt dat de heer  
W. Hartelust met algemeene stemmen op 3 na als buurt- 
richter is herkozen, waarop de heer Hartelust verklaart  
onder dankzegging voor het in hem gestelde vertrouwen  
deze herbenoeming als buurtrichter aan te nemen. 
Door het late uur en omdat de meeste geërfden zich reeds  
verwijderd hebben, wordt besloten het lezen der notulen  
van de vorige vergadering uit te stellen tot de volgende vergadering. 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergade- 
ring gesloten door den voorzitter. 
 
W. Hartelust 
W.F.J. Fischer junior, buurtschrijver 
 
 
Notulen van het verhandelde op de buitengewone  
buurtspraak van de buurt Ede-Veldhuizen gehouden  
op het koor der kerk te Ede op dinsdag den vierden de- 
cember 1900 na behoorlijke en volgens oud gebruik gedane  
afkondigingen.  
 
Tegenwoordig: W.Hartelust, buurtrichter, W. Mulder, C. Staf,  
Hendrikus Heij en C. van Engelenhoven Jz., buurtmeesters. 
 
Geërfden: J.A. van Drecht, J.J. Boekholst, L. Tulp, K.H.  
Monsjou, W. Davelaar, E. Vonk, Cs. Jansen, A. van Beek,  
R. Davelaar,Gt. Jansen, H. Meijer, H. Vonk jr., R. Koops, W.  
Rozenboom, E. van Dronkelaar, G. Busser, H. Joosten, H. van  
Stemfoort, Jb. van Eden, M. Esser, C. Otterlo, H. Borren,  
Wm. Folmer, G. van Peursem, K. Beerdsen, J. Berlijn, A. van  
Amstel, Ms. Jansen, Wm. Ebbers, G.Esser, H. Folsche, A. Beuk- 
hof, P. Kreeft, G. Rozenboom, Jan Versteeg, M. Mulder, G. van  
Peursem Gz., Vincent Otto, H. van Scherrenburg, Jan de Kloet,  
W. Hol, M. Borren, J. Roelofsen, R. Nestelroij, H.W.A. baron  
van Westervelt Sandberg, meester G.J. IJssel de Schepper, J.F. de l’Es- 
pinasse, F.S. op ten Noort, T.C.W.D. van Nes, Jan v. Veldhuizen,  
G.J. Gerritsen, W. van Wagensveld, J.T. Jacobs, J.Koops, Hk.  
Jansen, Hk. Heij, K. Plate, J. van de Weerd, A. v.d. Blaak,  
H. Romijn, G. Eijlander, Jb. Willemsen, B.A. Brands, D.Tijssen,  
B. van Veldhuizen, C. Teunissen, P. Wenninga, A. Beulekamp,  
W. Meijer, J. van den Ham, P. Blokker, W. Egbertsen, A. van  
de Craats, J. van Zoelen, H. Snitselaar, H. Heij Gz., H. Rutèl,  
H. Heijink, L. Koops, M. Melissen, G. van Roekel, G. Heij Hz.,  
G. Versteeg, D. van Hunnik en E. Pothoven, deze laatste later vertrokken,  
L. Romijn als gemachtigde van A, H en D.J. Romijn. L. Mellink  
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en K.H. Monsjou, E. Vonk als gemachtigde van H. van de  
Weerd, C. Staf als idem van E. van de Wildekamp, H. van  
Hoeven, W. Koops, M. Rooseboom, W. Weijland, P. Schar- 
renburg, G. Jansen, R. Bouwman, Jan van de Hoef,  
A.Gazenbeek, C. Veenendaal, weduwen A. Gazenbeek en D.  
Bloemendaal, A. van de Blaak als idem van H. Bur- 
gers, C. de Koning en de weduwe M. van Wagensveld, J.F. de  
l’Espinasse als idem van H. v.d. Meiden en kinderen, J.J.  
Boekholts als idem van mejuffrouwen W.C. Chaufour en J.L. Bernard,  
H.W.A. baron van Westervelt Sandberg als idem van  
mejuffrouw A.A. Kleinhoonte, douairière van Westervelt  
Sandberg en jonkvrouw A.B. van Westervelt Sandberg,  
K.H. Monsjou als idem van de weduwe H.A. Foeken, L.A. ba- 
ron van Ittersum als idem van douairière van Ittersum,  
H. Staf al idem van K. Hendriksen, G. Eijlander als idem  
van A.P. van der Meer, H. Rutèl als idem van  
B. van Scharrenburg, G.Willemsen, W. v. Engelenhoven Wz.,  
G.J. Wilbrink, J. Heijink, weduwe C.J. Hartsinck, C. van  
Leeuwen, G. van Scharrenburg Bz, J. Schut, G. van Veldhui- 
zen, W.K. van Burik, G. van Westerhuis, G. van Laar,  
J. van de Craats, H. van Holland en B.W. Egbertsen,  
A. van de Craats als idem van G. Plantagie en E. van  
Dronkelaar als idem van G.J. Koops. 
(K.H. Monsjou door den buurtrichter verzocht  
de notulen van deze vergadering te houden).  
 
De buurtrichter opent de vergadering. De no- 
tulen der beide vorige vergaderingen worden voor- 
gelezen en onveranderd goedgekeurd. 
De voorzitter of buurtrichter zegt de geërfden dezer  
buurt te hebben bijeengeroepen om hen mede te dee- 
len dat de minister van oorlog de voorwaarden  
waaronder de aan de buurt behoorende gronden,  
die deels in koop, deels in erfpacht aan het Rijk  
zijn aangeboden ten behoeve der vestiging van  
garnizoen, heeft aangenomen en verzocht den heer  
F.S. op ten Noort, burgemeester dezer gemeente, de  
akten van erfpacht en van koop aan de vergadering  
te willen voorlezen. 
Nadat de erfpachtsakte artikelsgewijze is voorge- 
lezen, zegt de heer Op ten Noort dat in de vorige  
buurtspraak is besloten de in erfpacht uit te ge- 
ven (gronden) heide aan het Rijk af te staan voor  
een som van f 2000,-- ’s jaars, doch daar het Rijk een  
gedeelte van die heide in koop aanvaardt, de erf- 
pachtsom dientengevolge wordt gereduceerd tot  
f 1629,-- per jaar, te betalen zoolang die gronden niet ge- 
deeltelijk of geheel aan het Rijk in eigendom overgaan.  
Daarna wordt de koopakte artikelsgewijze voorge- 
lezen, waaruit blijkt dat dadelijk aan het Rijk in  
koop wordt afgestaan ongeveer 170.32,25 hectare heide  
enzovoort voor de som van ongeveer f 28000,-- als: voor het  
terrein west van den Wildwal f 6000,--, andere  
terreinen ongeveer f 20.960,70 en boomen f 2000,--. 
De heer F.S.op ten Noort zegt tot verdere toelichting der 
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koopakte dat omtrent de verplaatsing der daarin bedoelde  
manege van den heer meester IJssel de Schepper reeds een schikking  
is getroffen. Het buurtbesstuur ontvangt daarvoor eene som  
die onder de kooppenningen is begrepen. Deze som wordt  
aan meester IJssel de Schepper ter hand gesteld en deze zorgt dan  
voor de verplaatsing. 
De heer D. van Hunnik vraagt of hij goed gehoord heeft dat de  
kosten van overschrijving vallende op den verkoop ten laste  
van den verkooper komen. De heer Op ten Noort antwoordt  
dat die kosten gevonden worden in de koopsom. 
De heer Van Hunnik vraagt verder inlichtingen omtrent de  
kosten van het declareeren der jaarlijksche erfpachtsom,  
waarop de heer Op ten Noort zegt dat daarvoor slechts een  
zegeltje van f 0,225 noodig is voor het indienen der declaratie. 
De heer Van Hunnik zegt dat hij daaromtrent dit jaar andere  
ondervindingen heeft opgedaan. De heer Rutèl zegt dat het  
geval door den heer Van Hunnik bedoeld een geheel an- 
der is, dat betrof aanbesteding en de kosten verbonden  
aan het declareeren van dergelijke gelden komen altijd  
ten laste van den aannemer. 
Aangezien niemand het woord over deze aangelegen- 
heid meer verlangt acht de voorzitter, nu het Rijk het  
aanbod heeft aangenomen, dat de zaak haar beslag heeft  
verkregen. 
Daarna brengt de voorzitter in behandeling een verzoek  
van de heeren J.J. Boekholts en meester G.J. IJssel de Schepper, bei- 
den wonende aan den Stationsweg te Ede, om van de  
buurt Ede-Veldhuizen te mogen koopen voor een nader  
door een deskundige te bepalen prijs per hectare een stuk  
grond gelegen achter hunne terreinen, thans het eigendom  
van genoemde buurt en wel gedeelten van perceelen sec- 
tie K (Ede) nummers 2616, 2620, 2621 en 2622, ter breedte van  
ongeveer 120 meter en ter lengte vanaf de grens hunner  
perceelen tot daar, waar de stoomtramweg Ede-Nijkerk  
de bovengenoemde perceelen snijdt, met dien verstande  
dat de verzoekers bereid zijn, wanneer het buurtbestuur  
het wenschelijk mocht achten, een voetpad langs den  
spoorbaan van boven aangegeven lengte af te rekenen tot een  
maximum van 5 meter zooals op bijgaande teekening is aan- 
gegeven.  
De voorzitter zegt, dat het buurtbestuur meent dat aan  
het verzoek niet mag worden voldaan. Hij wijst er op dat  
indien tot inwilliging van de aanvragen werd besloten  
een verbrokkeling plaats heeft van het plantsoen dat met zoo  
veel moeite en kosten is aangelegd, en beweert dat zelfs wan- 
neer het bestuur de perceelen zou willen verkoopen, daartoe niet  
zou mogen overgaan omdat over de stukken grond, die in koop  
worden aangevraagd, een publieke weg loopt die niet mag  
worden weggemaakt, omdat daarvan een druk gebruik wordt  
gemaakt voor de passage enzovoort. Zoo behoort ook de laan die des- 
tijds achter de villa’s is aangelegd te blijven bestaan. Door het  
vreemdelingenverkeer zijn vele wegen en wandelpaden  
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aangelegd en nu zal men een mooie laan langs het  
plantsoen doen verdwijnen. Verder zegt de voorzitter  
niet te weten welk doel de aanvragers met hun verzoek  
beoogen, maar hij zou wel willen voorstellen om indien  
de grond vroeger of later wordt verkocht, den aanvragers  
de voorkeur te geven en alsdan tegen getaxeerden prijs. 
Naar aanleiding van het door den voorzitter gespro- 
kene stelt de heer Boekholts voor om nu het Rijk  
het grootste gedeelte heeft gekocht, het overige in zijn  
geheel te verkoopen. 
De heer van Nes komt tegen deze bewering van het buurt 
bestuur op. Volgens zijne meening mag het buurtbestuur  
dien weg wel verkoopen. De perceelen zouden dan even- 
wel aan de koopers worden geleverd in den toestand  
waarin zij verkeeren, dus bezwaard met den last van  
publieken weg. Om van dezen last te worden ontheven  
zou de raad dan met toepassing van artikel 230 der ge- 
meentewet, den weg aan den openbaren dienst kun- 
nen onttrekken en op deze wijze voor de verzoekers  
den weg worden gebaand tot verkrijging van den grond. 
De heer Tulp vindt de bepaling dat de laan achter  
de villa’s moet blijven bestaan onbillijk tegenover de  
koopers, want daardoor zal de grond voor hen be- 
langrijk minder waarde hebben. Hij stelt voor om  
de aangevraagde grond met alle overige stukken  
publiek te verkoopen en alsdan de door de beide aan- 
vragers begeerde stukken grond toe te wijzen voor de  
gebodene som met 5% verhooging. 
De voorzitter zegt dat het persoonlijk belang voor  
het algemeen belang moet wijken. Door de vestiging van  
garnizoen is het te verwachten dat er huizen gebouwd  
zullen worden en de bevolking zal zeer toenemen en zou  
het voor het wandelend publiek ten zeerste betreuren dat  
de wandelwegen in de nabijheid van ons dorp komen te  
vervallen, dan wenscht het bestuur eenparig het plantsoen  
in wezen te houden en niet gaarne brokstukken daarvan  
te verkoopen. Bovendien begrijpt de voorzitter niet welk  
bezwaar men er tegen heeft om de bedoelde laan prijs te ge- 
ven. Hij wijst op den overtuin van mevrouw de douairière  
van Ittersum, die nog wel door den Stationsweg van hare  
villa gescheiden ligt. 
De heer Boekholts antwoordt dat die laan verlegd kan  
worden langs den spoorbaan en vraagt of het het buurtbestuur  
wel bekend is dat er binnen enkele dagen een voorstel  
kan verwacht worden om al de grond te verkoopen.  
De heer Tulp waardeert zeer de moeite en zorgen besteed  
aan het aanleggen van wandelwegen enzovoort, hoewel hij  
erkent dat die altijd hebben bestaan, doch hij meent dat  
het buurtbestuur in deze eenzijdig handelt. Immers  
aan het Rijk wordt wel de grond afgestaan waaraan ande- 
re nadeelen betreffende het toestaan van schapen weiden  
en het halen van heideplaggen onder beperkende voor- 
waarden verbonden zijn. Door den afstand van grond aan  
de beide aanvragers gaan de wandelingen niet teloor  
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en zegt, in aansluiting met den vorigen spreker zeker te  
weten, dat binnen 14 dagen een voorstel tot verkoop van  
alle gronden zal ingediend worden. 
De voorzitter toont aan dat door den verkoop van grond  
aan het Rijk de wandelwegen niet verdwijnen zullen hetwelk  
zeker een groot verlies voor het publiek zou zijn, waartegen  
de heer Tulp aanvoert dat hij ten opzichte hiervan niet ge- 
sproken heeft over wandelwegen maar betoogd de nadeelen  
daaraan verbonden voor het weiden van schapen en halen van  
plaggen. 
De heer Rutèl spijt het dat deze aanvraag nu is ingekomen,  
doch nu eenmaal de zaken zoo staan, verzoekt hij dat het  
buurtbestuur spoedig eene vergadering zal beleggen om over  
den verkoop van alle overige stukken grond te beraadslagen,  
in die vergadering eene commissie te benoemen die de gronden  
in perceelen afbakent, en te besluiten om aan al de bewoners  
der belende villa’s de voorkeur te geven tot het koopen van  
grond. Door den heer M. Borren wordt in het midden  
gebracht, dat wanneer de gronden verkocht worden, de  
schapenhouders zich verplicht zullen zien hunne schapen  
te verkoopen en beweert dat de schapenhouders en boeren ver  
beneden de wandelaars gesteld worden.  
Hoewel de heer van Nes met het voorstel Tulp over het al- 
gemeen kan medegaan vindt hij het toch een eenigzins  
verkeerde toestand om grond te verkoopen met 5% verhoo- 
ging boven de geboden som en vreest dat daarvan misbruik  
zal worden gemaakt. De heer Boekholts vraagt sluiting  
der discussiën en stemming over de aanvragen, doch al- 
vorens hiertoe over te gaan, voeren nog verscheidene spre- 
kers het woord. De heer H. Joosten herinnert eraan  
dat hij destijds een stukje grond van de buurt in koop had  
gevraagd doch dit niet heeft kunnen krijgen en vraagt  
indien hij dit nu aanvraagt of hij het dan ook op dezelfde  
wijze kan krijgen als deze beide aanvragers, hetgeen de  
voorzitter bevestigend beantwoordt, omdat die grond voor  
hem meer waarde heeft dan voor een ander. 
De heer Rutel wijst het buurtbestuur er op dat het op deze wijze  
op vele moeilijkheden zal stuiten, daar er wel 25 aanvragers  
voor dergelijke stukjes grond zich zullen aanmelden en be- 
toogt dat de verkoop tenslotte weinig geld zal opbrengen wan- 
neer men hier een stukje en daar een stukje gaat verkoopen.  
De heer Snitselaar wil dat aan niemand voorrechten worden  
gegeven en acht dit beter voor ’t bestuur dat zich dan geen  
last op den hals haalt, want men moet ook bedenken dat er  
meerdere aanvragers kunnen komen, die dergelijke voorrechten  
willen hebben, zijns inziens kunnen de aanvragers het op de gewone wijze  
koopen. De heer C. Teunissen vraagt om over 14 dagen een  
nieuwe buurtspraak te beleggen.  
De heer Op ten Noort geeft, nu de geest der geërfden duidelijk  
aan het licht is gekomen, het buurtbestuur in overweging om  
een lijst van de geërfden op te maken en verder de noodige maat- 
regelen te nemen, die in deze aangelegenheid vereischt worden.  
De heer Boekholts is voor het voorstel Tulp. 
De voorzitter verklaart nu dat de verzoeken van de heeren  
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Boekholts en IJssel de Schepper en ook dat van Joosten geen  
punt van verdere behandeling meer uitmaken, dat de open- 
bare verkoop zal worden afgewacht, na afloop waarvan zij  
de voorkeur zullen hebben om de stukken grond in eigendom  
te aanvaarden met 5% verhooging voor de geboden som en  
zegt dat het buurtbestuur met bekwamen spoed een voor- 
stel zal indienen tot het verkoopen der gronden en tot verdee- 
ling der gelden. De heer Tulp vraagt of alle geërfden  
grond kunnen koopen met 5% verhooging der geboden som,  
zoodat die bepaling alsdan algemeen wordt gemaakt. 
Na al deze besprekingen voert de heer Rutèl aan dat, nu  
de gronden publiek zullen verkocht worden, het niet noo- 
dig is 5% verhooging boven de geboden som te laten betalen.  
De hoogste bieder is kooper, de gronden kunnen zoodanig  
in perceelen gelegd worden dat de belendende eigenaren  
ze kunnen koopen en geeft in overweging om de gronden bij op- 
bod te verkoopen. Hiermede vereenigt de vergade- 
ring zich tenslotte zonder stemming.  
Eindelijk vraagt de heer Van Hunnik nog of de baan der  
schietvereeniging Piet Joubert als vervallen verklaard is,  
hetgeen de heer Op ten Noort ontkennend beantwoordt,  
doch alleen zal dat het geval zijn, als de baan niet meer  
gebruikt wordt. 
Niets meer te behandelen zijnde wordt de buurtspraak  
door den buurtrichter gesloten.  
 
W. Hartelust, buurtrichter 
Fischer junior, buurtschrijver 
 
 
Notulen van het verhandelde op de buitengewone  
buurtspraak van de buurt Ede-Veldhuizen, gehou- 
den op het koor van de kerk te Ede op donderdag  
25 april 1901 na behoorlijke en volgens oud gebruik  
gedane afkondigingen. 
 
Tegenwoordig: W.Hartelust, buurtrichter, W. Mulder, C. Staf,  
Hendrikus Heij en C. van Engelenhoven, buurtmeesters  
en W.F.J. Fischer junior, buurtschrijver. 
 
Geërfden: J. van Veldhuizen Tz., W. Jochemsen, G. van Peursem,  
R. Davelaar, A. Jochemsen, E. Jochemsen, Joh. v. Veldhuizen,  
Jacob van Dijk, A. van Beek, Gerrit Jansen, landbouwer, H. Snit- 
selaar, G.J. Gerritsen, M. Broekhuizen, Hendrik Heij  
(kuiper), Gerrit Busser, Arend Hansman, Gerrit van Roe- 
kel Hendrikuszoon, A. Beukhof, Geurt van Grootheest,  
L. Tulp, W. Rooseboom, H. Vonk senior, G.J. Koops, R. Nestelroij,  
Hendrik Bleijenberg, H. Meijer, J.A. van Drecht, J.W. Spekschot,  
A. Beulekamp, Geurt Jansen, W.Willemsen, Jan v.d. Meiden,  
G.J. Foeken, P. Jochemsen, Jan Jansen, W. Davelaar,  
R. Koops, W. de Nooij, M. Roekamp, Hk. Heij, J.F. de l’Espinasse,  
B. van Scharrenburg, J. Versteeg, E. Vonk, M. v. Steenbergen,  
G. Plantagie, H. Schut, J. de Kloet, Geurt Rooseboom,  
E. ten Ham, H. Jansen, A.  Romijn, M. van Beek,  
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H. van de Weerd, M. Mulder, R. v. Heuvelen, Harmanus van  
den Brink, W. Egbertsen, Ch. Koops, A.Veldhuizen, C. de Bondt,  
C. de Koning, B.A.Brands, M. Esser, H. Stemfoort, Gerhard Jansen,  
G. Eijlander, Jacob Willemsen, Jan van Eck, J.v.d. Craats, Gerrit  
Jansen Jz., L. Koops, G.J. Mellink, G. van Geijtenbeek, J. Heijink,  
J.T. Jacobs, G.J. van Holland, A. v.d. Craats, W. Hol, C. Jansen,  
Jacob v.d. Weerd, G. van Scharrenburg Bz., H. Joosten, P. Kreeft, Evert  
van Raaij Brandsz., Hendrik Heij Harmanusz., H. de Kruijff, J.W.  
van Scharrenburg, W. Weijland, P. Wenninga, H. Rutèl, J. Berlijn,  
H. van Holland, D. Bloemendaal, F.S. op ten Noort, Van Nes,  
meester G.J. IJssel de Schepper, Baron van Westervelt Sandberg, K.H.  
Monsjou, C. van Otterlo, C. van Leeuwen, J. van Zoelen, R. Melissen,  
G.E. van Peursem, J. van den Ham, Gerrit Heij, D. van Hunnik,  
G. van Ree, Chr. Bos en W.F.J. Fischer senior.  
Jan Heij als gemachtigde van de weduwe H. Oostwaard, H. Staf als  
gemachtigde van Jan van de Hoef, H. Schut als gemachtigde  
van de weduwe G. van Riessen, H. Rutèl als idem van A. v. Amstel  
en K.H. Monsjou als idem van H. Romijn, de weduwe H.A. Foeken  
en L. Romijn en consorten.  
 
De buurtrichter opent als voorzitter de vergadering en ver- 
zoekt den buurtschrijver de notulen der vorige vergadering  
voor te lezen, welke notulen na voorlezing worden goedgekeurd.  
Als eerste punt is nu aan de orde de verkiezing van een buurt- 
meester in de plaats van C. van Engelenhoven, vroeger woonachtig  
in het Broek, thans in het dorp Ede, door welke verwisseling van  
woonplaats hij moet aftreden en een ander geërfde in het Broek  
woonachtig moet benoemd worden. De voorzitter zegt dat  
de nieuw benoemde dus komt in de plaats van C. van Engelen- 
hoven en daarom zitting heeft tot 1905. Wat de voordeelen  
betreft aan het buurtmeesterschap verbonden, hieromtrent  
is reeds door het buurtbestuur een regeling gemaakt, waaraan  
de nieuwbenoemde verplicht is zich te onderwerpen.  
Als candidaten van het buurtbestuur worden genoemd  
W. Jochemsen en M. Broekhuizen, doch de voorzitter merkt  
op dat de stemming geheel vrij is en men dus ook op een ander  
zijn stem kan uitbrengen.  
Overgaande tot stemming door middel van ongeteekende  
briefjes blijkt dat zijn uitgebracht op Willem Jochemsen 78  
stemmen, op M. Broekhuizen 21, op W. Davelaar 14, op H. Bleij- 
enberg 2, op A. Hansman 5, op M. Melissen 1, op A. Jochemsen  
1, op H. Snitselaar 2 stemmen, terwijl één blanco biljet is ingeleverd.  
Zoodat bij meerderheid van stemmen tot buurtmeester is ge- 
kozen Willem Jochemsen in het Broek tot september 1905 terwijl  
de benoeming dadelijk ingaat, welke W. Jochemsen verklaarde  
die benoeming aan te nemen. 
De voorzitter zegt nu den afgetreden buurtmeester C. van Engelen- 
hoven dank voor de door hem in het belang der buurt bewezen  
diensten. 
Als punt 2 is nu aan de orde machtiging door de geërfden aan  
het buurtbestuur tot belegging der van het Rijk ontvangen gelden  
voor de verkochte buurtgronden.  
De voorzitter zegt dat aangezien er nog geen sprake is deze gelden 
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onder de geërfden te kunnen verdeelen, het wenschelijk is  
die gelden te beleggen, doch dat het buurtbestuur dit niet  
op eigen verantwoordelijkheid wenscht te doen. Het buurtbe- 
stuur stelt echter voor die gelden te beleggen bij de Geldersche  
Credietvereeniging te Arnhem. De voorzitter vraagt of iemand  
daar iets tegen heeft, waarop niemand zich ertegen verklaart  
zoodat dit voorstel van het bestuur zonder hoofdelijke stemming  
is aangenomen. Hierop deelt de voorzitter mede dat nu morgen  
de gelden bij den betaalmeester te Arnhem in ontvangst zullen  
worden genomen en dan onmiddellijk bij de Geldersche Cre- 
dietvereeniging te Arnhem zullen belegd worden met bepaling  
van 3 maandelijksche opzegging.  
Als 3de punt is nu aan de orde machtiging door de  
geërfden aan het buurtbestuur tot openbare verkooping  
der onroerende goederen welke nog het eigendom van de buurt zijn.  
De voorzitter deelt naar aanleiding hiervan mede dat hij  
een bezoek gehad heeft van iemand uit Lunteren om de belan- 
gen van de bewoners van het Ederveen in de buurt Ede- 
Veldhuizen te bepleiten. Zoolang deze kwestie met Eder- 
veen niet is geregeld zal het moeilijk zijn om tot de openbare  
verkoop over te gaan, doch dit verhindert niet dat de geërfden  
nu reeds machtiging geven tot dien verkoop. Door den voor- 
zitter is over deze kwestie met Ederveen rechtskundig advies ge- 
vraagd aan meester Van Gelein Vitringa te Arnhem al voor 3 maan- 
den geleden, door288 daarop is nog geen definitief antwoord ont- 
vangen. Wel heeft meester Vitringa geantwoord dat hij nog geen  
tijd had gehad om de kwestie te bestudeeren.  
Misschien zou het ook raadzaam zijn Ederveen uit te koopen. 
De heer L. Tulp vraagt of het bekend is hoeveel geërfden  
van Ederveen recht pretendeeren in deze buurt, waarop  
de heer A. van de Craats antwoordt ongeveer 100. De heer  
L. Tulp hoorde in Ederveen van ongeveer 120 en is van mee- 
ning dat als deze bijvoorbeeld met ¼ tevreden zouden zijn, dit beter  
zou zijn dan daarover een proces te voeren.  
De voorzitter zegt dat er nog niet zoo maar naar de thans  
opgemaakte lijst van geërfden verdeeld kan worden, omdat  
er zich nog verschillende kwesties kunnen voordoen.  
De heer L. Tulp vraagt als de goederen publiek zullen  
worden verkocht, hoe het dan zal gaan met de buurt- 
gronden welke verhuurd zijn, waarop de voorzitter  
antwoordt dat volgens de wet op de verdeeling van  
marktgronden bij een gerechtelijke verdeeling de huren  
vervallen, doch dat de huurders daarvoor dan schadeloos- 
stelling ontvangen, hetgeen in deze ook zou kunnen geschieden.  
De heer Tulp stelt voor het buurtbestuur te machti- 
gen om aan de huurders van buurtgronden die gronden  
in eigendom over te doen tegen betaling van 50% van de  
getaxeerde waarde dier gronden.  
De voorzitter zegt dat het buurtbestuur daarover in dien  
geest ook al heeft gesproken doch daarop nog geen beslis- 
sing kan nemen. Het beste zou zijn als het buurtbestuur  
werd gemachtigd hiervoor met de huurders overeen te komen.  
Later kan dan daarvan verslag gedaan worden.  
Hendrikus Heij, buurtmeester, zegt dat het voorstel 
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van den heer Tulp niet algemeen kan toegepast worden. Voor enkelen  
zou het wel billijk zijn, voor anderen die niet ontgonnen hebben, niet.  
De voorzitter zegt dat de heer A. v.d. Craats een lijst heeft van de verhuurde  
gronden. 
De heer A. Jochemsen beweert ook dat er gronden verhuurd zijn die  
niet beter gemaakt zijn en deze mogen niet tegen dien prijs gegeven worden. 
De voorzitter zegt dat daarover thans nog niet beslist behoeft te worden. 
De heer Fischer senior meent dat zoolang de kwestie met Ederveen niet  
is uitgemaakt, het niet raadzaam is machtiging tot verkoop der  
gronden te geven omdat deze machtiging later misschien weer zou  
moeten worden ingetrokken en ziet daarom het nut niet in thans  
die machtiging reeds te geven.  
De heer Tulp is het maar gedeeltelijk met den vorigen spreker eens, want  
er is toch al reeds grond aan het Rijk verkocht en waarom zou men  
dan nu niet publiek gaan verkoopen. Hij is bang dat de zaak  
op de lange baan zal worden geschoven, terwijl er geërfden zijn die  
op de verdeeling der gelden zitten te wachten.  
De heer Op ten Noort zegt het niet eens te zijn met den heer Tulp.  
Toen de gronden aan het Rijk verkocht zijn, had Ederveen nog  
niets van zich doen hooren. Na dien tijd is Ederveen opgekomen  
en heeft beweerd ook rechten te hebben, en indien dit zoo is, zou Eder- 
veen wel tegen den publieken verkoop kunnen opkomen. Spreker is  
daarom van meening dat er bij den advocaat bij wien advies is  
gevraagd, op spoed moet aangedrongen worden en dat men in- 
tusschen den verkoop kan voorbereiden. 
De heer Tulp zegt deze meening niet te deelen. Het buurtbestuur  
doet een voorstel en de vergadering van geërfden geeft hierop  
een beslissing, dan is correct gehandeld. Ook vraagt spreker of de  
notulen der vorige vergadering wel geheel juist zijn, want hij  
meent gehoord te hebben dat is voorgelezen dat de goederen  
bij opbod zouden worden verkocht, en dit is zijns inziens niet besloten.  
De heer Fischer senior verklaart het geheel eens te zijn met den heer  
Op ten Noort. Nu de heer Dinger voor de belangen van Ederveen is  
opgekomen acht spreker het ook beter nu nog geen besluit te  
nemen doch eerst deze kwestie te zien uitgemaakt. 
De heer G.E. van Peursem heeft geen bezwaar om dadelijk te beslis- 
sen, want zegt hij als er bijvoorbeeld in Ede 500 geërfden zijn en in  
Ederveen 100, dan worden toch de besluiten bij meerderheid  
van stemmen genomen en is Ederveen altijd in de minderheid,  
ook al komt de helft der geërfden van Ede niet op. 
De heeren Op ten Noort en Fischer senior geven als hun meening te kennen  
dat deze bewering van Van Peursem niet opgaat. De besluiten wor- 
den wel bij meerderheid van stemmen door de geërfden genomen  
maar om een zoo gewichtig besluit als waarover gesproken wordt  
te nemen, dient toch eerst vast te staan wie tot hen289 nemen van dat  
besluit kunnen en mogen medewerken.  
De heer van Nes zegt dat nu toch officieus de lijst der geërfden  
bekend is, want er is immers zulk een lijst opgemaakt. Kan nu  
niet een datum worden aangenomen waarop de lijst zal zijn gesloten. 
De voorzitter zegt dat ook dit een kwestieus punt is. 
De heer H. Rutel wenscht dat als de lijst van geërfden gereed is deze  
ter visie zal worden gelegd, waarop de voorzitter antwoordt  
dat de kwestie met Ederveen eerst moet uitgemaakt worden.  

                                                 
289 Waarschijnlijk wordt bedoeld: “het” 



Buurtboek Ede-Veldhuizen band 4, 1675-1901. 

 460

De heer Fischer senior zegt dat er eerst dan een lijst van geërfden  
kan worden opgemaakt als eerst bepaald is tot welke dag  
grondeigenaars en verkrijgers van gronden daarop zullen worden  
gebracht. 
De heer H. Schut verklaart zich er voor de zaak niet op de  
lange baan te schuiven, hij wil gaarne de zaak zoo spoe- 
dig mogelijk afgewerkt zien. 
De heer H. Rutèl vraagt of degenen die nu nog grond koopen  
daardoor ook geërfden worden. Waarop de voorzitter  
antwoordt dat deze vraag thans nog niet kan worden  
beslist.  
Naar aanleiding van al de gehouden besprekingen deelt  
de voorzitter thans mede dat het buurtbestuur het  
voorstel waarbij machtiging gevraagd wordt tot het  
overgaan der publieke verkooping van de buurtgronden  
intrekt en dus dit voorstel niet in stemming zal worden  
gebracht, doch dat de verkoop wel zal worden voorbereid. 
Alsnu deelt de voorzitter mede dat er een schrijven is ontvan- 
gen van den heer meester G.J. IJssel de Schepper waarbij gevraagd  
wordt een stuk buurtgrond achter zijn huis en erf, zooals  
op een bijgevoegde teekening is aangegeven, van de buurt  
te mogen huren om daarop zijne manege te kunnen plaatsen.  
En hoewel de beschikking op dat verzoek als daad van be- 
heer tot de bevoegdheid van het buurtbestuur behoort,  
wenscht het buurtbesuur in de gegeven omstandigheden  
daarover het oordeel van de geërfden te hooren. 
Het buurtbestuur stelt voor aan den aanvrager den  
gevraagden grond in huur af te staan voor twaalf jaren  
tegen betaling van een huurprijs ad vijf gulden per jaar.  
De heer Harmanus van den Brink is van meening dat  
dit bezwaarlijk zal gaan omdat er thans sprake is van  
publieke verkooping der buurtgronden en niet van verhuring. 
De voorzitter zegt dat dit niets ter zake doet. De manege  
moet binnen korten tijd verplaatst worden en daarom  
kan meester IJssel de Schepper den verkoop niet afwachten.  
De heer H. Schut vraagt hoe groot het aangevraagde  
stuk grond is, waarop de voorzitter antwoordt ongeveer  
vijf are dit is ± 35 oude roeden.  
De voorzitter vraagt of er nu nog iemand tegen deze verhu- 
ring is, waarop door niemand wordt geantwoord zoodat  
aangenomen kan worden dat de geërfden deze huurovereen- 
komst goedkeuren.  
Thans zegt de voorzitter: Ik ben nu 24 jaar buurtrichter  
van deze buurt geweest en heb als zoodanig steeds zoo- 
veel in mijn vermogen was de belangen der buurt behar- 
tigd. Ik ben nu echter 76 jaar en mijne gezondheid is in  
den laatsten tijd minder goed, zoodat ik mij wel genood- 
zaakt zie nu als buurtrichter te bedanken en deze betrek- 
king aan jongere krachten over te laten. Ik ben daarom besloten  
mijn ontslag als buurtrichter aan te vragen en dientengevolge  
zal er over ongeveer 6 weken weer een buurtspraak wor- 
den gehouden ter benoeming van een andere buurtrichter. 
De voorzitter vraagt nu of nog iemand het woord verlangt  
waarop de heer Op ten Noort vraagt of er niet iets gedaan  
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kan worden dat de wandelpaden op den Klinkenberg niet  
zoo vernield worden door het halen van metselzand. 
De heer de l’Espinasse zegt dat hij het recht heeft, en ook wel  
bereid is den weg naar beneden af te sluiten. 
De heer Op ten Noort meent dat het beste zou zijn een weg aan  
te wijzen voor het halen van metselzand, welke weg dan met uit- 
sluiting van de andere wegen voor het halen van zand zal mogen  
worden gebruikt. 
De heer W. van Wagensveld290 zegt dat de metselaars alhier al eens  
aan het buurtbestuur een stuk grond hebben aangevraagd om  
daarvan zand te mogen halen, doch dat op dit verzoek geen  
antwoord is ontvangen. Spreker zou daarom willen voorstellen  
aan ieder metselaar in het dorp een stuk grond te geven om daarvan  
zand te halen. In dat geval kan er ook controle worden gehouden  
wie de wegen vernielt, anders wanneer allen naar dezelfde plaats  
moeten om zand te halen gaat dit bezwaarlijk. 
De voorzitter antwoordt hierop dat het buurtbestuur voorals- 
nog van meening is dat voormeld verzoek door den heer W. van  
Wagensveld en andere metselaars gedaan niet aannemelijk  
is, doch dat een onderzoek zal worden ingesteld op welke wijze  
het beste aan hun verzoek kan worden gevolg gegeven.  
Niets meer aan de orde zijnde en niemand meer het woord ver- 
langende wordt de vergadering door den buurtrichter gesloten. 
 
W. Hartelust, buurtrichter 
Fischer junior, buurtschrijver 
 
 
Notulen van het verhandelde op de buitengewone  
buurtspraak van geërfden van de buurt Ede-Veld- 
huizen, gehouden op het koor van de kerk te Ede op  
zaterdag 15 juni 1900 een na behoorlijke en volgens oud  
gebruik gedane afkondigingen. 
 
Tegenwoordig: W.Hartelust, buurtrichter, W. Mulder, Hendrikus  
Heij en W. Jochemsen, buurtmeesters. 
 
Geërfden: M. Borren, Joh. v. Veldhuizen, E. van Harn, A. Jochemsen,  
E. Jochemsen, Jan v. Veldhuizen Tz., Albert Beukhof, Aart Hansman,  
H. van ’t Schut, H. v.d. Burg, D. Bos, W. Meijer, A.Beulekamp,  
H. Heij Wz., W. Rooseboom, C. Jansen Wz., R. Nestelroij, Hendrik  
Bleijenberg, K. Beerdsen, W. Willemsen, G. van Ree, J. van  
Zoelen, R. Davelaar, D. van Hunnik, E.J. Klok, H. van de  
Weerd, E. Vonk, W. Weijland, G. Folsche, J. Jansen Jz., F. Bos,  
C. Teunissen, D. Thijssen, J.W. van Scharrenburg, J.F. de l’Espinasse,  
Meester G.J. IJssel de Schepper, Van Nes, notaris Fischer, baron  
van Westervelt Sandberg, Frans Davelaar, Gerrit Plantagie,  
George van Peursem Gz., Harmanus v.d. Brink, W.Hol,  
G. Eijlander, W. Folmer, H. Versteeg, Cornelis van Beek,  
H. Meijer, G. Westerhuis, M. Esser, C. de Bondt, E. Egbertsen,  
W. Ebbers, G. Versteeg, Gijsbert Versteeg, B. van Scharrenburg,  
Hermanus van Scherrenburg, G. van Engelenhoven, M. Mulder,  
G.E. van Peursem Gzn., Gerrit Jansen, A. van Beek, Geurt Rooseboom,  
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Jan Versteeg, H. Melissen, J. Heijink, Jacob Willemsen,  
F. v. Scharrenburg Bz., H. Hendriks, B.A. Brands, H. Stemfoort,  
Gerhard Jansen, Jacob van de Weerd, Jacob v.d. Ham,  
D. Bloemendaal, Gerrit Heij Hz., G.J. van Holland,  
H. Rutèl, F.S. Op ten Noort, A. v.d. Craats, H. Joosten,  
P. Wenninga, K.H. Monsjou, W. van Wagensveld, C. v. Otterlo,  
G. Veenis, J. van der Meiden, L. Tulp, Hendrikus Roelofsen,  
G. Veenendaal, M. van Steenbergen, C. van Leeuwen, W. van  
Engelenhoven Hz., W. de Nooij, E. Pothoven, P. Blokker,  
W. van Hal, Vorwald, G. Wassinkmaat, W. Heij, A. van  
de Blaak, dokter Hooreman en P. Kreeft. 
Hendrikus Heij als gemachtigde van de weduwe H. Oostwaard,  
M. Hendriksen als idem van W. Hendriksen, L.A. baron  
van Ittersum als gemachtigde van de douairiere van  
Ittersum geboren van Ittersum, baron van Westervelt Sand- 
berg als idem van 1 mejuffrouw Kleinhoonte, 2 douairière van  
Westervelt Sandberg en 3 jonkvrouwe van Westervelt  
Sandberg, H. Staf als idem van 1. C.Staf en 2. K. Hendriksen  
en G. Eijlander als idem van H. van der Meiden, D. van de  
Weerd als idem van J. van de Weerd en kinderen, E. van  
Dronkelaar als idem van G.J. Koops, H. Melissen als idem  
van R. Melissen en consorten, H. Rutèl als idem van  
1 A. van Amstel, 2 H. van Holland, 3 Janus Koops, 4 Gijs- 
bert Veldhuizen, 5 Gerrit Busser, 6 E. van Silfhout, 7 Jacob  
Berlijn, 8 de weduwe Hartsinck, 9 J.W. van de Wetering en  
10 D. Roelofsen, H. Schut als idem van de weduwe G. v. Riessen  
en M. Melissen als idem van Geurtje Vonk.  
 
De buurtrichter, de heer W. Hartelust, opent als voor- 
zitter de vergadering en verzoekt den buurtschrijver  
de notulen der vorige vergadering te willen voorlezen,  
welke notulen na voorlezing onveranderd worden goed- 
gekeurd. 
De voorzitter zegt dat thans als eerste punt aan de orde  
is de verkiezing van een nieuwen buurtrichter omdat  
hij zooals in een vorige vergadering reeds is medegedeeld  
aan het einde van deze vergadering als zoodanig wenscht af  
te treden. 
De heer Op ten Noort vraagt het woord en zegt: Ik ben  
nu in 2 vergaderingen geweest waarop u, mijnheer  
Hartelust, te kennen gaf als buurtrichter te willen  
aftreden. De eerste keer gingen er stemmen op om u te  
bewegen dit niet te doen, de laatste keer echter niet,  
en dit kan niemand verwonderen, want uw leeftijd  
geeft u hiertoe alle recht. Mag ik u daarom thans namens  
alle geërfden hartelijk dank zeggen voor alles wat u  
voor de buurt en voor Ede hebt gedaan, en de hoop uit- 
spreken dat wij ook verder op uw hulp en steun, waar het  
de belangen van de buurt betreft, zullen mogen rekenen.  
Er moet nu een nieuwe buurtrichter gekozen worden  
en dit moet een eenigzins bezadigd man zijn. Als zooda- 
nig is ook aan te bevelen de heer de l’Espinasse, die  
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thans als ambteloos burger, voor die betrekking door hem  
zeer geschikt wordt geacht. Spreker zegt dat deze aanbeveling  
van den heer de l’Espinasse geen daad van vijandschap is tegen- 
over den heer Tulp die ook is genoemd als geschikt voor buurtrichter,  
hetgeen spreker dan ook aan den heer Tulp heeft gezegd en door deze  
dan ook zoo is opgevat. De heer Tulp heeft echter zulke drukke  
bezigheden, dat spreker vreest dat het ambt als buurtrichter  
daarom voor hem zeer moeilijk zou zijn.  
De heer Hartelust dankt den heer Op ten Noort voor de waardeerende  
woorden door hem uit naam der geërfden gesproken en zegt dat het hem  
steeds een genoegen is geweest de belangen der buurt te behartigen  
terwijl hij zich gaarne bereid verklaart, als eenigzins bekend met de  
buurtzaken, degenen die hem daarin om raad zullen komen vragen te  
woord te staan. Hij dankt ook de vergadering voor de tot hem gerichte  
waardeerende woorden.  
Thans overgaande tot stemming voor een buurtrichter met onge- 
teekende briefjes, blijkt dat zijn uitgebracht 134 stemmen, waarvan  
vier en zeventig op den heer L. Tulp, acht en vijftig op den heer de l’Espi- 
nasse, een op den heer D. van Hunnik en een op den heer IJssel de Schepper  
zoodat bij meerderheid van stemmen tot buurtrichter is verkozen  
den heer L. Tulp alhier. 
De voorzitter vraagt den heer Tulp of hij deze benoeming aanneemt  
waarop deze antwoordt dat hij de geërfden dank zegt voor het in  
hem gestelde vertrouwen, en ondanks zijne vele werkzaamheden  
en rekenende op de medewerking van de buurtmeesters deze benoeming  
aanneemt.  
De voorzitter wenscht den heer Tulp geluk met zijne benoeming. 
Alsnu is aan de orde Bespreking van de rechten van Ederveen.  
De voorzitter zegt dat door het buurtbestuur is getracht met de  
menschen in Ederveen een schikking te treffen door hen, onder goed- 
keuring der vergadering van geërfden aan te bieden eene som van  
vier duizend vijf honderd gulden, welke goedkeuring echter nog niet aan  
de geërfden is gevraagd omdat Ederveen dit aanbod niet heeft aange- 
nomen. Ederveen wenscht inzage van de buurtboeken en het buurt- 
bestuur is daartoe wel genegen mits daarin door de vergadering van  
geërfden wordt toegestemd. Tot heden is er echter nog geen inzage verleend.  
Nu is echter een adres ingekomen van eene commissie die zich in Eder- 
veen gevormd heeft, waarbij verzocht wordt dat in het register van  
geërfden en deelhebbers in de buurt Ede-Veldhuizen worden ingeschre- 
ven als stemgerechtigde geërfden 58 in dat adres genoemde personen en als  
geërfden deelhebbers in de buurt niet stemgerechtigd 9 even- 
eens in dat adres genoemde personen. De voorzitter leest dit adres voor  
en daarna een daarbij behoorend begeleidend schrijven van notaris  
Dinger te Lunteren, door welk schrijven genoemde heer Dinger meent  
aan te toonen dat het zoowel in het belang van de buurt Ede-Veldhui- 
zen als in dat van de bewoners van Ederveen zou zijn, aan voormeld  
verzoek van de commissie uit Ederveen te voldoen, omdat als dit  
niet zou geschieden er groot gevaar zou zijn voor processen daar  
de Ederveeners toch zekere gebruiksrechten op de gronden van Ede-Veld- 
huizen zouden hebben, terwijl door de verkoop verleden jaar van gron- 
den aan het Rijk deze gebruiksrechten zouden zijn verkort. Hiervoor  
zou de buurt dus kunnen worden aangesproken, wat niet het geval  
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zou zijn als aan het verzoek van Ederveen wordt voldaan om- 
dat de Ederveners dan volle geërfden zouden zijn en de beslui- 
ten door vergaderingen van geërfden, ook vroeger genomen, op  
een wettige wijze voor alle geërfden bindend zijn dus ook voor de  
Ederveeners.  
Beide stukken, het adres van de commissie uit Ederveen en  
de brief van notaris Dinger worden na voorlezing in het  
archief van de buurt opgenomen.  
De voorzitter deelt nu mede dat de meerderheid van  
het buurtbestuur er tegen is om het verzoek van Ederveen  
zooals dat is voorgelezen, in te willigen, doch ervoor is  
om nader met Ederveen te onderhandelen en eene som aan  
te bieden waartegen zij al hunne rechten die zij beweren  
te hebben zouden moeten afstaan. Weliswaar is dit een  
moeielijke kwestie en door toe te geven zal men misschien  
een proces voorkomen, doch aan den anderen kant gaat het  
niet aan Ederveen, dat zich nooit iets aan Ede heeft  
gelegen laten liggen, zoo maar alles toe te staan wat zij  
vragen. Dit zou wel gemakkelijk zijn doch niet wenschelijk.  
Het buurtbestuur wenscht daarom deze zaak met de  
geërfden te bespreken.  
De heer Van Hunnik vraagt of de opgelezene alle ge- 
erfden van Ederveen zijn, of dat er nog meer zijn. 
De voorzitter zegt neen, er zijn er nog meer blijkens voor- 
meld schrijven van den heer Dinger, adviseur van Ederveen,  
moeten er nog 6 volle geërfden en 12 kleinere bijgerekend  
worden, zoodat er 69 volle en 21 kleinere zouden zijn. 
De heer Van Hunnik vraagt of de kleinere geërfden ook  
genoemd zijn. Deze week toch heeft de heer Dinger aan  
iemand die grond van Doesburg gekocht heeft, uitzicht  
geopend mede te deelen in Ede-Veldhuizen, terwijl spre- 
ker meent dat grond in Doesburg geen recht geeft op Ede-Veldhuizen.  
De buurtmeester W. Mulder zegt, dat de buurt Doesburg  
grond in Ede-Veldhuizen had liggen en daarom dus geërfde  
zou zijn. Hij die dien grond dus koopt zou daardoor geërfde kun- 
nen worden.  
De heer Tulp vraagt of de meening van de meerderheid  
van het buurtbestuur berust op rechtsgeleerd advies  
waarop de voorzitter antwoordt dat meester Van Gelein  
Vitringa te Arnhem heeft aangeraden zoo mogelijk met  
Ederveen te schikken. 
De heer Tulp gelooft niet aan al de bezwaren van den  
heer Dinger maar wil toch vragen of het wel zoo gewich- 
tig is Ederveen af te schepen. Hij is er niet voor om iets te  
doen om er een advocatenkwestie van te maken.  
De voorzitter deelt nu mede, dat volgens den archivaris te  
Arnhem die ook inzage van de buurtboeken gehad heeft  
Ederveen wel eenige rechten zou hebben.  
Notaris Fischer meent gehoord te hebben dat in het adres  
van de commissie Ederveen wordt gesproken over een  
buurtspraak van 1877 en zou daarom wel eens willen  
hooren wat toen is besloten.  
De voorzitter zegt dat toen het reglement is vastgesteld  
waarin ook bepaald wordt wie geërfden zijn.  
De heer Tulp vraagt of de rechten waarop de Ederveeners  
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zich beroepen alleen gegrond zijn op het gebruik, waarop de  
voorzitter antwoordt dat Ederveen vroeger ook iets heeft bijge- 
dragen tot herstelling van den wildwal, doch dit bewijst  
niets omdat dit hier waarschijnlijk gemeenschappelijk belang was  
voor Ede-Veldhuizen en Ederveen. Daar de heer Tulp nu tot buurtrich- 
ter is benoemd, zullen ook hem de stukken worden ter hand gesteld  
die betrekking hebben op deze kwestie. De archivaris heeft echter gezegd  
dat Ederveen wel eenige rechten had, maar geen volle rechten, en volgens  
meester Van Gelein Vitringa legt het gevoelen van den archivaris bij een proces  
in den regel veel gewicht in de schaal.  
Notaris Fischer is van meening dat eerst moet onderzocht worden  
of het dreigement van den heer Dinger met een proces van ernstigen  
aard is. Het komt er slechts op aan wat het beweerde recht van ge- 
bruik is. Kan Ederveen zeggen er is grond verkocht, doch wij hebben  
daarop toch recht van gebruik en zullen dit uitoefenen, dan is als hun- 
ne bewering juist is de zaak moeilijker. Zoo niet dan wordt de kwes- 
tie geheel anders en daarom dient eerst uitgemaakt te worden  
wat het beweeerde recht van gebruik eigenlijk is.  
De voorzitter zegt dat er vroeger reeds meer grond is verkocht en  
dit speet wel eenige geërfden, maar de geërfden zijn toch vrij om  
te verkoopen. Notaris Fischer zegt dat als de beweerde  
gebruiksrechten op de aan den staat verkochte gronden zijn  
blijven rusten, deze natuurlijk ook op de vroeger verkochte gron- 
den zijn blijven rusten, en wil daarom nog niet tot stemming over- 
gaan doch eerst deze kwestie van gebruiksrechten door een  
rechtsgeleerde doen uitmaken.  
De buurtmeester W. Mulder is ervoor met Ederveen te schikken.  
De heer Op ten Noort vraagt of er wel geschikt kan worden, want  
er zullen altijd wel menschen in het Ederveen zijn die in de schik- 
king geen deel zullen willen nemen of achterblijven en er dan later  
tegen op zullen komen in de hoop er dan nog meer uit te halen.  
Het komt spreker echter voor dat het schrijven van den adviseur  
van Ederveen niet zeer vriendschappelijk is. Zijn naam als voor- 
zitter van de Stichting Ederveen is ook in het adres genoemd, doch  
als hij geweten had dat er op deze manier gebruik van zou wor- 
den gemaakt, zou hij zeker daarvoor zijn naam niet hebben geleend.  
Toch is spreker ervoor Ederveen vol toe te laten, omdat er zijns inziens  
geen afdoend compromis kan gesloten worden.  
De heer Van Hunnik stemt in met den heer Op ten Noort en  
is er dus voor Ederveen toe te laten omdat alle vroegere besluiten  
dan van kracht zijn en er ook in het vervolg besluiten kunnen  
genomen worden zonder dat men kwesties behoeft te vreezen.  
Spreker zou er echter voor zijn om van de gelden van de buurt  
een oud-mannen en vrouwenhuis alhier te stichten.  
De heer Rutel meent dat we niet over een anders aandeel mogen  
beschikken. Als er hier een oud mannen en vrouwenhuis zou  
gesticht worden, zou dit wel zoo groot als de kerk mogen zijn.  
De voorzitter zegt dat het grootste deel van de geërfden zelf  
liever het geld wenscht te hebben, waarop de heer Van Hunnik  
antwoordt dat juist de armste menschen er het meeste nut  
van zullen hebben.  
De voorzitter zegt we zijn zoover nog niet. Hierover kan later ge- 
sproken worden. Dit punt is niet aan de orde gesteld, dus er kan ook  
niet verder over gesproken worden.  
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De voorzitter vraagt nu of men het bestuur nu wil mach- 
tigen verder met Ederveen te onderhandelen. Hij heeft gehoord  
dat Ederveen ook niet gaarne zou procedeeren. Het is  
dus de vraag of we Ederveen dadelijk zullen toestemmen of niet.  
De heer Tulp maakt een berekening waaruit zijns inziens zou blijken  
dat het verschil niet zoo groot zou zijn als Ederveen een  
grooter vergoeding zou worden toegekend of als vol zou worden  
aangenomen en meent dat de verhouding ongeveer zal zijn  
als 17 staat tot 35. Spreker hecht ook niet zoo veel aan het  
dreigement van den heer Dinger. Als er nog met Ederveen  
zal onderhandeld worden, zullen er intusschen meer geërfden  
bijkomen en is er daarom voor de kwestie nu maar uit te maken. 
De heer Op ten Noort zegt dat het Rijk de gronden heeft 
gekocht in vollen en vrijen eigendom. Wanneer dus de Eder- 
veeners nu nog gebruik van de heide zouden gaan maken,  
zou het Rijk de buurt nog kunnen aanspreken om het  
vrije genot te leveren.  
De heer H. Meijer is er tegen Ederveen aan te nemen of in  
den eisch toe te stemmen. 
De voorzitter wenscht in stemming te brengen om of aan  
de Ederveeners, hoewel geen geërfden, toch een vol aandeel  
toe te kennen of het buurtbestuur te machtigen nader te  
onderhandelen met Ederveen.  
De heer van Nes is voor het voorstel van den heer Op ten Noort,  
niet om de pressie die door Ederveen zou worden uitgeoefend  
maar om alle moeilijkheden te voorkomen.  
De heer W. de Nooij vraagt of er in Ederveen ook een eigen- 
lijk buurtbestuur is, waarop de heer Van Nes antwoordt  
dat dit niet het geval is. Vroeger is dit wel zoo geweest  
doch dat bestaat nu niet meer.  
De buurtmeester H. Heij stelt voor het buurtbestuur  
te machtigen nader met Ederveen te onderhandelen  
zonder de rechten van Ederveen te erkennen. 
De heer A. v.d. Craats meent dat er altijd wel personen in  
Ederveen zullen zijn die niet aan de onderhandelingen  
zullen deelnemen, waaruit moeilijkheden kunnen ontstaan. 
De heer Van Hunnik verklaart zich voor het voorstel  
van den buurtmeester Heij als de geërfdelijst van Eder- 
veen ook is vastgesteld. 
De voorzitter zegt met het oog op de bewering van sommi- 
gen dat er altijd personen niet mee zullen doen aan de on- 
derhandelingen, het buurtbestuur de zich thans gevormde  
commissie uit Ederveen persoonlijk aansprakelijk zou  
willen stellen voor al de Ederveeners, indien er een schik- 
king tot stand mocht komen.  
Men zal dus dienen te stemmen of men aan de Ederveeners  
een vol aandeel wenscht toe te kennen of het buurtbestuur  
wil machtigen tot nadere onderhandeling. 
De heer de l’Espinasse is tegen de opneming als vol geërfde  
en ook tegen de schikking.  
De voorzitter zegt dat als er met Ederveen onderhandelt  
zal worden, nog geen besluit door het buurtbestuur zal  
genomen worden. Het resultaat van deze onderhandelingen  
zal dan later weer op de buurtspraak gebracht worden en  
de geërfden kunnen dan beslissen hoe ze willen.  
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Notaris Fischer merkt nog eens op dat het voorstel om aan  
de Ederveeners een vol aandeel toe te kennen, is gebaseerd op de. 
door hen beweerde gebruiksrechten, en dat dus eerst dient te  
worden uitgemaakt waarin die beweerde rechten bestaan. Hij  
is dus tegen het voorstel, ook om dit thans reeds in stemming te brengen. 
De heer Tulp zegt dat hij om een einde aan de zaak te maken  
doch zonder de Ederveeners als geërfden daardoor te erkennen,  
en ook zonder de door hen beweerde rechten te erkennen, er voor is om  
bij de aanstaande verdeeling van de gelden der buurt en van de kooppen- 
ningen van de te verkoopen buurtgronden, aan de Ederveeners een  
vol aandeel toe te kennen, omdat hij liever door toegeven iets wil  
missen dan er een advocatenkwestie van maken, en stelt voor  
aldus te beslissen. 
Alsnu overgaande tot stemming bleek dat 9 geërfden zich had- 
den verwijderd, terwijl 8 geërfden wenschten buiten stemming te  
blijven zoodat er werden uitgebracht honderd vijftien stemmen  
waarvan er zes en zestig waren vóór het voorstel Tulp om aan  
de Ederveeners een vol aandeel toe te kennen en negen en  
veertig stemmen tegen dit voorstel, zoodat het voorstel bij  
meerderheid van stemmen is aangenomen. 
Nu werd er gevraagd of nu ook niet de geërfdelijst kon wor- 
den vastgesteld op bijvoorbeeld 1 mei laatstleden. Hendrikus Heij, buurtmeester,  
is van meening dat dit niet kan. 
De heer Tulp zegt dat hij alleen aan de Ederveeners een vol  
aandeel wenschte te zien toegekend om een proces te voorkomen  
en dat als men nu als datum voor de geërfdelijst 1 mei laatstleden  
zou vaststellen, daaruit weer een kwestie zou kunnen  
ontstaan ten opzichte van hen die na dien datum doch vóór  
heden beweren geërfde te zijn geworden, en geeft dus in over- 
weging dien datum niet aan te nemen.  
De voorzitter zegt daar aangezien dit punt niet aan de  
orde is gesteld, daarover thans geene beslissing kan wor- 
den genomen doch dat over ongeveer 14 dagen weder een  
buurtspraak zal worden gehouden waarop daarover zal  
worden beslist.  
De voorzitter vraagt of nog iemand het woord verlangt  
waarop de Tulp vraagt of het geen aanbeveling zou verdienen  
de namen der aanwezige geërfden aan de deur te doen no- 
teeren omdat met het opschrijven zooals dit thans geschiedt  
zooveel tijd gemoeid is, waarop de voorzitter antwoordt  
dat geen bepaling van het reglement zich daartegen verzet  
en dat dit geheel aan het bestuur wordt overgelaten.  
Niemand meer het woord verlangende en niets meer  
te behandelen zijnde, wordt de vergadering door den heer  
Hartelust gesloten. 
 
L. Tulp 
Fischer junior  
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Notulen van het verhandelde op de buitenge- 
wone buurtspraak van geërfden van de buurt  
Ede-Veldhuizen gehouden op het koor van de kerk  
te Ede op donderdag 11 juli 1900 een, na behoorlijke  
en volgens oud gebruik gedane afkondigingen.  
 
Tegenwoordig: L. Tulp, buurtrichter, W. Jochemsen, Hus Heij  
en C. Staf, buurtmeesters. 
W.F.J. Fischer junior, buurtschrijver.  
Geërfden: Aart Jochemsen, Jacob v. Eden, Gerrit van Roekel Hz.,  
J. v. Veldhuizen Tz., E. v. Harn, H. Snitselaar, Aart Hansman,  
W.F.J. Fischer senior, C. v. Engelenhoven Jz., K. Plate, Chr. Koops,  
Gerrit Busser, E. v. Silfhout, W. Davelaar, H. Stemfoort,  
J.F. de l’Espinasse, H. v. Hoeven, W. Hol, M. van Beek,  
G.J. Wilbrink, H. Meijer, C. de Bondt, E.Jochemsen,  
Gerhard Jansen, H. de Kruijf, H. Heij Gz., G.J. van Omme,  
M.O. v. Zoelen, C. Jansen, R. Koops, Jan Heijink,  
J. Roelofsen, Hus. v. Scherrenburg, J. de Kloet, P. Jochemsen,  
Geurt Rooseboom, J.B. Jansen, H. Melissen, G.D. van Steenbeek,  
H. Joosten, G. Westerhuis, W.Lam, Jan Jansen Jacobsz.,  
Hus v.d. Burg, W. Rooseboom, W. Meijer, H.Jansen,  
E. Vonk, Cornelis v. Beek, P. Kreeft, W. Weijland,  
K. Beerdsen, H. Hendriks, H.E. Kelderman, A. v. Amstel,  
G.J. Gerritsen, D. Bloemendaal, E. Hendriks, B.A. Brands,  
G.H. Folsche, H. Heij (kuiper), G. Jansen (wagenmaker), H. Reneman,  
Jacob v. d. Ham, R. Davelaar, Gerrit Jansen Ez., A. van Beek,  
Gijsbert Versteeg, M. Broekhuizen, C. Willemsen, Gijsbert v. ’t Schut,  
Hendrik Schut, Joh. v. Veldhuizen, W. v. Engelenhoven Hz., M. Mulder,  
E. van Raaij, G. van Ree, D. Bos, H. v. Holland,  
Hus. Roelofsen, G.E. v. Peursem G.Tz., M. Borre, Gerrit Borre,  
H. Borgers, H. Borren, D. Thijssen, Jan Heij als ge- 
machtigde van H. Rutèl, M. Melissen, M. Melissen als gemachtigde  
van Geurtje Vonk, H. Vonk als lasthebber van H. v.d. Weerd en Gerritje Vonk,  
L.A. baron v. Ittersum als lasthebber van douairière v. Ittersum, M. Hendriksen  
als lasthebber van W. Hendriksen, J. v. Zoelen, Hus Heij als gemachtigde  
1 van de weduwe Oostwaard en 2 van W. Mulder, W. van Grootheest als  
lasthebber van W. v. Grootheest, W. Egbertsen, B. Ruitenberg, E. v. Dronkelaar  
als lasthebber van G.J. Koops, R. Dinger als lasthebber van v.d. Ham en D. Roelofsen,  
H. Schut als lasthebber van de weduwe v. Riessen, H. Versteeg, W. Willemsen,  
H.S. Budding, Fischer junior als gemachtigde van 1 B. v. Scharrenburg,  
2 mevrouw Tielkemeijer, 3 meester Tielkemeijer als vader over de minderjarige P.H.  
en H.P. Tielkemeijer, Hus v.d. Brink, baron v. Westervelt Sandberg  
voor zich en als lasthebber van 1 douarière v. Westervelt Sandberg, 2 Jonk- 
vrouwe v. Westervelt Sandberg en 3 mejuffrouw Kleinhoonte, W. de Nooij,  
K.H. Monsjou, G. Heij, meester IJssel de Schepper voor zich en  
als lasthebber van den heer Van Nes, R. Nestelroij, G. v. Peursem,  
H. Staf als lasthebber van H.J. v.d. Slooten, J. v.d. Meiden,  
Gerrit Versteeg, G. v. Scharrenburg. 
 
De voorzitter de heer Tulp opent de vergadering en zegt dat hij  
buurtrichter is geworden omdat er eenstemmigheid heerschte omtrent  
een spoedige afdoening der aanhangige zaken. Hij is dan ook voor  
een spoedige afdoening en hoopt daarom niet lang buurtrichter te  
zijn. Indien bij de behandeling van onderwerpen mocht blijken dat  
er tusschen de geërfden veel verschil van gevoelen mocht bestaan  
hoopt hij toch dat door allen de parlementaire vormen in acht  
zullen worden genomen. Vervolgens deelt de voorzitter mede 
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dat op deze vergadering ook eenige personen uit Ederveen waren gekomen  
die wenschten deze vergadering bij te wonen. Het buurtbestuur meende  
echter deze personen niet te mogen toelaten en heeft daarom die personen  
verzocht de vergadering te verlaten, waaraan door hen, hoewel onder  
protest is gevolg gegeven. Ook hierin zegt de buurtrichter, is het buurtbestuur  
homogeen. Thans verzoekt de buurtrichter den buurtschrijver de notulen  
van de vorige vergadering te willen voorlezen, welke notulen na voorlezing  
zonder eenige wijziging worden goedgekeurd. 
Alsnu zegt de buurtrichter is aan de orde punt 1 van de agenda, luidende  
als volgt: “Voorstel van het bestuur tot vernietiging van het genomen be- 
sluit inzake Ederveen, als zijnde in strijd met het reglement”. De buurt- 
richter zegt: Op de vorige vergadering meende het buurtbestuur dat er  
alleen een bespreking zou plaats hebben over de rechten van Ederveen. Dit is  
echter niet het geval geweest want er is toen inzake Ederveen een besluit ge- 
nomen op het voorstel gedaan in den brief van den heer Dinger van 7 juni laatstleden  
en dit moch niet omdat het voorstel van den heer Dinger als zijnde geen 14 dagen  
voor de buurtspraak ingekomen en afgekondigd, niet op die buurtspraak  
behandeld mocht worden. 
De heer de l‘Espinasse zegt dat het hem bevreemdt dat punt 1 aan de orde  
is gesteld, want als is het besluit van de vorige vergadering inzake Ederveen  
misschien in strijd met het reglement, de geest van de geërfden is toch ge- 
noegzaam gebleken en hij had daarom verwacht als punt 1 aan de  
orde te zullen zien “Goedkeuring van het besluit der vorige vergadering  
inzake Ederveen”. Hij heeft de vorige keer tegen toelating van Ederveen gestemd  
doch zal er nu voorstemmen omdat het besluit eenmaal genomen is en de min- 
derheid daaraan ook gebonden is, hoewel het buurtbestuur daaraan niet  
veel schijnt te hechten. Hij zou nu wel willen voorstellen de Ederveeners als  
volle geërfden op te nemen omdat hij het niet fair vindt op het genomen besluit  
terug te komen. 
De voorzitter zegt dat omdat het vorige besluit inzake Ederveen is genomen  
in strijd met het reglement, dit nu eerst moet vernietigd worden en dat er  
dan opnieuw over beslist moet worden. De vorige keer is er alleen bespre- 
king bedoeld en mocht er geen besluit als genomen is, genomen worden.  
Om kwesties te voorkomen moet daarom zoo gehandeld worden als de  
agenda thans aangeeft.  
De heer de l’Espinasse meent, dat door aldus te handelen er juist kwesties  
zullen ontstaan en vraagt of het buurtbestuur zich ook niet zedelijk ver- 
plicht acht het bedoelde besluit uit te voeren, waarop de voorzitter ant- 
woordt dat het buurtbestuur meent die zedelijke verplichting niet te hebben.  
De heer Dinger zegt hulde aan den voorzitter te brengen wat betreft het  
straks door hem gezegde om met eenparigheid de zaken te behandelen.  
Zoo straks zijn de notulen van de vorige vergadering voorgelezen en  
hoewel spreker er niet geweest is, gelooft hij toch dat ze juist zijn,  
maar dan zijn die notulen ook een doorloopende pleitrede voor de  
wettigheid van het besluit op de vorige vergadering genomen. Spreker  
protesteert echter tegen de uitdrukking “dreigement” daarin voorkomen- 
de, want als men de geërfden wijst op gevaren die bestaan doch aan  
hen misschien niet bekend zijn, kan dat toch geen dreigement genoemd / worden. Hij 
wenscht daarom hier te constateeren dat zijne bedoelde / missive volkomen wordt 
gehandhaafd. Het verwondert ook spreker dat / de agenda aldus luidt want door zoo te 
handelen zal het buurtbestuur / zich vele moeilijkheden scheppen. Ook is het een 
spitsvondigheid te bewe- / ren dat op de vorige vergadering wel besprekingen konden 
worden gehouden / maar geen besluit mocht worden genomen, want op een bespreking / 
volgt ook een beslissing. Het besluit op de vorige vergadering genomen was / toch 
gebaseerd op verschillende adviezen, onder anderen ook van den tegenwoordigen / 
voorzitter en nu begrijpt spreker niet dat niemand op de vorige vergadering  
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heeft gewezen op de onwettigheid van het toen te nemen besluit.  
Spreker blijft bij zijne bewering van straks dat de voorgelezen  
notulen van de vorige vergadering een pleitrede zijn voor de  
wettigheid van het toen genomen besluit. Ook gelooft spreker  
niet dat meergemeld besluit op deze vergadering kan vernietigd  
worden want het besluit is nietig of niet nietig en bestaat  
hierover geschil dan moet de rechtbank dit uitmaken.  
Spreker eindigt met te zeggen: “Ik ontken dat als het vorig  
besluit zelfs een gebrek in den vorm heeft, deze vergadering het  
recht heeft dat vorig besluit te vernietigen. Spreker zal daar- 
om tegen het voorstel stemmen”.  
De voorzitter meent dat wat het woord “dreigement” betreft  
dit is voor rekening van den gebruiker van dat woord, doch  
dat het toch niet te ontkennen is dat het besluit in de vorige  
vergadering genomen in strijd is met het reglement.  
De heer Dinger zegt van meening te zijn dat het genomen besluit  
juist in overeenstemming is met het reglement want er was aan  
de orde gesteld bespreking van de rechten van Ederveen, en nu hebben  
de geërfden beslist dat de Ederveeners zouden worden toegelaten  
dus zijn zij geërfden geworden. Spreker wenscht daarom bij  
deze te constateeren dat hoe de beslissing van deze vergadering  
ook moge zijn, Ederveen die niet accepteert, doch zich houdt  
aan het besluit op de vorige vergadering genomen.  
De voorzitter acht een uitvoeriger weerlegging moeilijk  
omdat dit zou zijn een beschuldiging van het 291 buurtbestuur.  
Dat buurtbestuur was alleen van meening om met de geërfden  
te spreken of aan de Ederveeners inzage van de buurtboeken  
zou worden gegeven, niet om over de rechten van Ederveen te  
beslissen, en vindt het daarom wenschelijk dat worde gehan- 
deld zooals thans door het buurtbestuur wordt voorgesteld.  
De heer G. van Peursem zegt dat er stemming is gehouden  
of de Ederveeners zouden meedeelen voor een vol aandeel, niet  
of ze geërfden zijn.  
De voorzitter zegt dat ook geen recht van geërfde is toege- 
staan doch alleen een vol aandeel. 
De heer Van Ittersum zegt dat het besluit om als geërfde  
te worden toegelaten alleen moet steunen op het reglement.  
Artikel 1 van het reglement zegt wie geërfden zijn en men kan  
dus niet op grond van gebruiksrechten het recht van geërfde  
toekennen. Hij stelt daarom voor het genomen besluit  
als in strijd met artikel 1 reglement te vernietigen.  
Het buurtbestuur ontkent niet dat Ederveen zekere rechten heeft  
maar waarin bestaan die. Zoover aan het buurtbestuur bekend is,  
werd alleen het gebruik van gronden toegelaten, doch nu wenscht  
het buurtbestuur te vernemen wat feitelijk de rechten van Ederveen  
zijn. Vervolgens zegt de voorzitter dat de houding van het  
buurtbestuur niet alleen gegrond is op de uitlegging van artikel 1  
van het reglement, doch berust op rechtsgeleerd advies.  
De heer Van Peursem zegt dat al voor 60 jaar geleden de Eder- 
veeners recht hadden om op de heide plaggen te halen en meent  
dat we in deze niets met reglementen hebben te maken.  
De heer H. Vonk senior zegt dat Ede vroeger uit meer groote boerde- 
rijen bestond dan thans en dat die gronden langzamerhand  
door sterfgevallen al meer en meer zijn verdeeld.  
De voorzitter merkt op dat dit punt thans niet aan de  
orde is want er is nu nog geen sprake welk deel ieder zal / krijgen, doch wie zullen meedeelen. / J. 
van Veldhuizen zegt dat er vroeger Ederveeners door  

                                                 
291 Hier is in de kantlijn geschreven: “vorig” 
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den buurtscheuter zijn geschut. 
Waarop de heer Dinger zegt dat juist dat schutten een bewijs  
is vóór de Ederveeners, want dat schutten heeft plaats gehad wegens  
het brengen van plaggen buiten de buurt. Spreker beschouwt dan  
ook het feit van dat schutten als een sterk bewijs voor de rechten  
van Ederveen, want er is niet geschut omdat er plaggen gemaaid waren  
maar omdat de plaggen buiten de buurt vervoerd waren. 
De heer Harmanus van Scharrenburg zegt dat als er een erfenis moet  
gedeeld worden, degenen die daarop aanspraak maken eerst moe- 
ten bewijzen dat zij de rechthebbenden zijn. Ederveen moet dus ook  
in dit geval bewijzen dat zij recht hebben om mee te deelen.  
De heer van Ittersum zegt nu ook van meening te zijn dat bespre- 
king van een onderwerp ook inhoudt om daarover een besluit te ne- 
men en meent dus dat op dien grond alleen het vorige besluit niet  
vernietigd kan worden, waarop de voorzitter antwoordt dat hij  
het in dat opzicht eens is met den heer van Ittersum, doch dit is niet  
de kwestie, deze is dat het voorstel van Ederveen niet tijdig genoeg  
is ingekomen om op de vorige buurtspraak behandeld te mogen worden.  
De heer IJssel de Schepper meent dat het niet juist is het besluit van  
de vorige vergadering te gaan vernietigen, want als dat besluit  
nietig is bestaat het niet en kan het dus ook niet vernietigd worden.  
Wel zou men voor kunnen stellen het besluit van de vorige vergadering  
te bekrachtigen.  
De voorzitter antwoordt hierop dat de meening van den adviseur  
van het buurtbestuur dan anders is als die van den heer IJssel de Schepper  
en blijft dan ook van gevoelen dat het buurtbestuur moet handelen  
zooals aan de vergadering is voorgesteld.  
De heer Monsjou vraagt of er door geërfden ook een protest is ingediend  
waarop de voorzitter ontkennend antwoordt.  
Thans wordt het voorstel van het buurtbestuur, hiervoor als punt I ge- 
noemd, in stemming gebracht. Waarvan de uitslag is dat dit voorstel  
wordt aangenomen met 95 stemmen vóór, 16 tegen en 9 blanco. Intus- 
sen hebben eenige geërfden de vergadering reeds verlaten.  
De voorzitter: Nu is aan de orde punt II der agenda luidende als  
volgt: “Bespreking van het verzoek van Ederveen om als volle geërfden  
of deelhebbers in de buurt te worden erkend”.  
De bekende missive van de heer Dinger van 7 juni laatstleden wordt nu voorgelezen.  
De heer Dinger ontzegt aan deze vergadering de bevoegheid om het vorig  
besluit te vernietigen. Als er geschil is moet de rechter dit uitmaken.  
Ederveen zal zich daarom houden aan het besluit van de vorige verga- 
dering. Zijns inziens zal er groote verwarring ontstaan als de rechten van Ederveen  
niet worden erkend, de taak van het buurtbestuur zal dan onuit- 
voerbaar zijn en al die moeilijkheden kan men vermijden door de  
toelating van de Ederveeners. Spreker blijft dan ook protesteeren  
tegen het zoo even genomen besluit.  
De buurtmeester H. Heij meent dat de heer Dinger zich niet duidelijk  
uitspreekt, want het buurtbestuur ontkent niet dat Ederveen eenige  
rechten heeft, maar wel dat het volle rechten zou hebben. 
De heer Dinger zegt ook niet te ontkennen dat het buurtbestuur aan  
Ederveen eenige rechten toekent. Nu echter Ede-Veldhuizen tot ingrijpende  
maatregelen wenscht over te gaan, moesten de Ederveeners ook maat- 
regelen nemen om hunne rechten te handhaven, en wat de bewering / van den heer Heij 
betreft, deze kon missschien in de vorige vergadering / opgaan doch thans niet want toen 
had men aan Ederveen kunnen / zeggen “ge vraagt te veel”. Nu kan men dat echter niet 
meer zeggen / want er is besloten te geven en dit kan niet meer veranderd worden. / De 
voorzitter zegt voor een schikking te zijn. Vroeger bij de verkoop 
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van Stompekamp en andere buurtgronden is daartegen nooit  
geprotesteerd, en daarom is het vreemd dat dit nu wel gebeurd. 
De houding van het buurtbestuur is dat het zich niet verzet tegen  
de toekenning van rechten aan Ederveen, maar dat het uitdruk- 
kelijk wenscht te weten wat die rechten eigenlijk zijn. Spreker  
is er dan ook niet voor en vindt het niet wenschelijk meer ge- 
erfden te scheppen dan er nu reeds zijn. Wil men aan Ederveen  
desnoods een vol aandeel geven, daarmede zou hij zich misschien  
kunnen vereenigen, maar de vraag om als volle geërfde  
te worden toegelaten kan niet worden toegestaan, dat zou te  
veel zijn. 
De heer Dinger zegt uiterst verbaasd te zijn dit advies van den  
heer Tulp te hooren, want de heer Tulp is immers op de vorige  
vergadering de leider geweest om de vergadering te doen be- 
sluiten de rechten van Ederveen te erkennen en ze daarom toe te  
laten. Spreker begrijpt dan ook niet hoe de heer Tulp nu  
aldus kan spreken, en de vergadering zelf zal ook verwonderd  
zijn over de verandering van meening van den heer Tulp, want ge- 
noemde heer heeft toch aangeraden de wenschen van Ederveen  
toe te staan, na kennisneming van sprekers brief en van het  
verzoek van de commissie uit Ederveen. Bovendien is deze com- 
missie die de zaak nog had kunnen toelichten nu ook de deur  
uitgezet, doch spreker moet erkennen op de meest hoffelijke wijze.  
Spreker vertrouwt dan ook dat zij die de vorige maal aan Ederveen  
het gevraagde wilden geven, dit nu ook zullen doen.  
De voorzitter meent dat de heer Dinger nu spitsvondig redeneert  
want zijne houding nu is evenals in de notulen van de vorige ver- 
gadering is vermeld, de heer Dinger heeft dan zeker niet goed ge- 
luisterd. Spreker was er toen voor aan de Ederveeners een vol  
aandeel toe te kennen zonder hunne rechten als geërfden te erken- 
nen of hen die rechten te geven, en deze meening heeft spreker nog.  
Doch als spreker toen geweten had omtrent deze zaak wat hij  
nu weet, zou hij toen anders gesproken hebben. Spreker blijft  
er daarom bij, en met hem het buurtbestuur, dat het niet raad- 
zaam is aan de Ederveeners volle rechten als geërfden te geven.  
De heer Dinger is nu van meening dat zijn brief en het ver- 
zoek van Ederveen, hoewel ook in de vorige vergadering voor- 
gelezen, niet goed begrepen zijn en zegt dat als er van spits- 
vondigheid sprake is, dit dan is aan de zijde van den Tulp.  
Hij blijft erbij dat als de in de vorige vergadering aan Eder- 
veen gegeven rechten nu niet gehandhaafd worden, men in  
een zee van moeilijkheden zal komen.  
De voorzitter vraagt den heer Dinger wat hij onder een zee van  
moeilijkheden verstaat. Het buurtbestuur meent juist zoo te moeten  
handelen als nu geschiedt en zal dan ook desnoods met ge- 
rustheid een rechterlijke uitspraak afwachten, want in dat  
geval zou Ederveen toch ook op een wettige wijze zijn recht  
moeten bewijzen.   
De heer Dinger zegt het eens te zijn met de laatste door den  
heer Tulp gesproken woorden als het de bedoeling is van de  
zaak een rechtskwestie te maken, doch hij meende dat men  
dit niet wenschte. Mocht dit echter wel zoo zijn dan meent  
spreker dat Ederveen daarbij wel zal varen, want de vorige  
vergadering heeft aan Ederveen rechten gegeven. Of een proces voor  
Ede-Veldhuizen echter wenschelijk zou zijn, meent spreker te  
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moeten betwijfelen, want wat dit betreft kan men een voorbeeld nemen  
aan de buurten van Essen en Garderen. Hiermede is men al eenige jaren  
bezig en nog steeds is daar de kwestie niet opgelost.  
De heer Fischer junior zegt dat de buurt Ede-Veldhuizen niet behoeft te beginnen  
met procedeeren, maar wel Ederveen. Hij vindt het niet billijk dat de  
Ederveeners een vol aandeel zouden krijgen omdat zij geen volle rechten  
als geërfden gehad hebben. Zij hebben wel eenige rechten gehad doch dit  
waren toch alleeen maar medegebruiksrechten en naar sprekers meening  
kunnen die rechten op de buurtgronden alleen zoolang uitgeoefend worden  
als de buurt die gronden bezit. Wat is anders de aard van dit recht?  
Daarenboven is er reeds dikwijls grond van de buurt verkocht en nooit heb- 
ben de Ederveeners geprotesteerd, doch nu er gronden aan het Rijk verkocht  
zijn en deze gelden zullen verdeeld worden, komt Ederveen in eens met  
zijn rechten aan en wil meedeelen.  
De heer Dinger vindt het laatste door den vorigen spreker gezegde natuur- 
lijk, en geeft toe dat het om de dubbeltjes te doen is. Toen er nog geen grond  
aan het Rijk verkocht was hebben de Ederveeners niet geprotesteerd  
omdat voor hen toen daartoe geen reden was, doch nu de belangen beginnen  
te treffen en het op deelen aankomt hebben ze er wel belang bij, en dus ko- 
men ze nu op. Ederveen heeft zijn inziens de volle rechten van gebruik gehad  
waaronder niet alleen het halen van plaggen verstaan moet worden  
doch ook het graven van grint enzovoort waardoor de waarde van den grond verminderd.  
Spreker vindt het daarom billijk dat de Ederveeners vol meedeelen. Na  
het besluit van de vorige vergadering is spreker dan ook overtuigd dat  
Ederveen op den duur zal winnen.  
De voorzitter meent dat bij vorige verkoopingen van buurtgronden  
er voor de Ederveeners ook wel belang was om daartegen op te komen. Dit  
is echter nooit gebeurd en geschiedt nu alleen omdat er wat te deelen valt.  
Hij meent dat het buurtbestuur zich op het ingenomen standpunt  
moet handhaven en raadt daarom de geërfden af de Ederveeners  
als volle geërfden op te nemen. De moeilijkheden zijn voor hem zoo  
groot niet als de heer Dinger wil doen voorkomen, de geërfden be- 
hoeven zich dan ook zijns inziens niet ongerust te maken, want volgens  
de adviseur van het buurtbestuur is er voor de buurt nog niets  
verloren, en zullen de kosten van een eventueel proces niet zoo  
groot zijn als men gedacht had. Ook wenscht spreker nog te con- 
stateeren dat door den heer Dinger zijne bewering als zou de hou- 
ding van hem voorzitter dubbelzinnig zijn is prijs gegeven.  
De heer H. Snitselaar vraagt het bestuur en al de aanwezigen of het  
niet raadzaam zou zijn met Ederveen te onderhandelen, want de  
Ederveeners zullen er ook wel prijs op stellen spoedig geld te ontvangen.  
Zooals is gebleken heeft Ederveen in den heer Dinger een zeer goede  
raadsman en als dus aan Ederveen een billijk aanbod gedaan  
werd zou zijns inziens een verstandig raadsman moeten adviseeren dat bod aan te nemen.  
De voorzitter antwoordt hierop dat dit nog niet aan de orde is, be- 
hoort tot punt 3. Eerst moet dus punt 2 afgehandeld worden.  
Het buurtbestuur blijft bij zijne meening dat de Ederveeners niet als  
volle geërfden moeten worden aangenomen.  
De heer de l’Espinasse zegt de vorige keer tegen het voorstel te hebben  
gestemd de Ederveeners als volle geërfden aan te nemen, doch meent  
nu verplicht te zijn daar voor te stemmen.  
De heer Fischer junior zegt nu dat de Ederveeners door het besluit van de  
vorige vergadering niet als volle geërfden zijn aangenomen, alleen  
was hun daarbij bij een eventueele verdeeling een vol aandeel toegekend. 
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De heer Dinger wenscht er nu op te wijzen dat het besluit van de  
vorige vergadering is nietig verklaard om de bewoordingen.  
De vorige vergadering heeft toen besloten om op het verzoek  
van Ederveen in te gaan. Zijns inziens schijnt het buurtbestuur er nu  
een woordenkwestie van te willen maken, doch als dit zoo is  
dan is punt 2 der agenda van heden ook niet juist gesteld.  
Spreker verzoekt nu den buurtschrijver het eerste gedeelte  
van het door Ederveen gedane verzoek eens voor te lezen. Aan  
dit verzoek wordt voldaan en nu constateert de heer Dinger  
dat in dat verzoek dus niet gevraagd wordt “de erkenning  
als geërfden” doch “plaatsing op de lijst van geërfden”. De  
bedoeling is echter volgens spreker de Ederveeners als volle  
geërfden in de buurt te erkennen.  
De voorzitter zegt het hierover met den heer Dinger niet eens  
te zijn, zijne meening is dat men aan de Ederveeners wel bij ver- 
deeling wilde geven wat ieder geërfde zou ontvangen, doch  
niet hen als geërfden te erkennen.  
De buurtmeester H. Heij zegt dat als de Ederveeners geërfden  
zijn zooals zij beweren er ook niet over gestemd behoeft te  
worden om hen op de lijst te plaatsen, doch zijns inziens moet het buurt- 
bestuur weigeren hen op de lijst te plaatsen zoolang zij niet heb- 
ben aangetoond daarop recht te hebben.  
De heer Dinger zegt dat het buurtbestuur in gebreke is gebleven  
het besluit van de vorige vergadering uit te voeren. 
De heer A. Jochemsen beweert dat er bepaald tot een nieuwe  
stemming moet worden overgegaan als de heer Dinger protes- 
teert tegen de vernieting van het vorig besluit.  
De heer Van Ittersum vraagt of over punt 2 wel kan gestemd worden  
in verband met de bepaling van artikel 1 van het reglement, waarop  
de voorzitter antwoordt dat dit juist wel moet geschieden  
omdat de Ederveeners toch niet kunnen worden ingeschreven  
als ze niet eerst als geërfden zijn erkend.  
Alsnu wordt punt 2, voorstel om de Ederveeners als volle  
geërfden te erkennen, in stemming gebracht, waarvan de  
uitslag is dat tegen dit voorstel waren uitgebracht vijf en  
tachtig stemmen, er voor twee en twintig, en in blanco drie  
zoodat dit voorstel was verworpen en de Ederveeners dus  
niet als volle geërfden worden erkend.  
Thans, zegt de voorzitter, is aan de orde punt 3 luidende  
als volgt: Bij afwijzing van het verzoek van Ederveen  
voorstel van het buurtbestuur om nader met Ederveen  
te onderhandelen.  
De voorzitter meent dat na al het gesprokene dit punt  
geen verdere toelichting noodig heeft, waarom punt III  
aangezien daarover niemand het woord verlangd  
dadelijk in stemming wordt gebracht en aangenomen  
met vier en negentig stemmen vóór, drie tegen en acht blanco.  
Alsnu is aan de orde punt 4 van de agenda luidende  
als volgt: “Vaststelling van den datum waarop de geërfden- 
lijst zal zijn afgesloten”. 
De voorzitter zegt dat op de vorige buurtspraak voor dien  
datum reeds is genoemd 15 juni dezes jaars en is er daarom  
voor dien datum maar te behouden. De bedoeling is echter  
niet om de geërfdenlijst voor altijd te sluiten zoodat er geen nieuwe  
geërfden later meer bij zouden kunnen komen, doch alleen om nu 
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het buurtbestuur gerust tot verkoop kan worden overgegaan, ook al  
is de kwestie met Ederveen nog niet beslist. Later zullen dan de koop- 
penningen moeten worden verdeeld en dan moet uitgemaakt worden wie daarop  
recht hebben.  
De heer Dinger zegt dat hij heeft geprotesteerd tegen het behandelen  
van het voorstel waarbij machtiging tot verkoop gevraagd wordt,  
niet tegen den verkoop zelf, doch wil alleen alle rechten van Eder- 
veen voorbehouden.  
De heer de l’Espinasse vraagt of het wel raadzaam is eenige grond  
te houden, ieder geërfde kan toch verdeeling aanvragen. Dit kan  
moeilijkheden geven die misschien zulk een kleinigheid als de niet  
verkochte gronden niet waard zijn.  
De voorzitter zegt dat dit niets geen bezwaar is, de bedoeling is  
alleen om ook wat grond tot verkrijgen van scherpzand voor het  
metselen te kunnen krijgen, dus in ieders belang en meent dat er dan  
ook van de geërfden geen belang zal bestaan om de verdeeling te vorderen.  
De heer Dinger houdt het er voor dat de Ederveeners zich niet zullen  
verzetten tegen den verkoop, zij zijn echter geheel vrij en spreker kan  
er dus niet voor instaan wat zij doen zullen. 
De heer A. Hansman is er voor alles publiek te verkoopen. 
De heer Snitselaar vraagt of er wel aan gedacht wordt dat er ook veel  
kleine luidjes van trekken zoodat men verplicht is om alles zoo voor- 
delig mogelijk te verkoopen. Hij zou er daarom voor zijn bij opbod  
te verkoopen, daar hij vreest dat er anders veel moeilijkheden zouden  
kunnen ontstaan. 
De voorzitter antwoordt hierop dat als er veel moeilijkheden voorkomen  
er dan wel een buurtspraak zal belegd worden. 
De heer A. Jochemsen wil het buurtbestuur, voor zooveel betreft de verkoop  
van goederen uit de hand, wel machtigen om te onderhandelen met  
gegadigden, doch niet om ook te beslissen. 
De voorzitter zegt dat als de geërfden het buurtbestuur niet vertrou- 
wen, dit ook niets kan uitvoeren. Het buurtbestuur heeft altijd  
de belangen van de geërfden zoo goed mogelijk behartigd en zal dit  
ook blijven doen, maar dan moet men het ook vertrouwen. Komen  
er veel moeilijkheden dan kan immers buurtspraak belegd worden.  
De heer A. Jochemsen zou het voorstel willen doen alles publiek  
te verkoopen.  
De voorzitter zegt dat dit voorstel nu niet in behandeling kan wor- 
den genomen omdat het niet aan de orde is, en omdat niemand  
daarover het woord meer verlangt punt 5 van de agenda thans in  
stemming te brengen, waarbij dus door het buurtbestuur machtiging  
gevraagd wordt in den ruimsten zin om te mogen verkoopen, zooals  
hieroor door hem spreker is uiteengezet. 
De uitslag van deze stemming is dat zijn uitgebracht vóór  
de machtiging (44) vier en veertig stemmen, er tegen (24) vier en  
twintig stemmen, terwijl 6 geërfden verklaarden zich buiten stemming  
te houden, en de overige bij den aanvang aanwezige geërfden  
zich reeds hadden verwijderd, zoodat de gevraagde machtiging is verleend.  
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den  
buurtrichter gesloten. 
 
Fischer junior  Tulp 
Buurtschrijver 
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Notulen van het verhandelde op de gewone  
jaarlijksche buurtspraakvan de buurt  
Ede-Veldhuizen gehouden op donderdag  
19 september 1901 op het koor der kerk te Ede  
na behoorlijk volgens oud gebruik gedane afkon- 
digingen. 
 
Tegenwoordig de heeren L. Tulp, buurtrichter, W. Mulder,  
Hus Heij, C. Staf, W. Jochemsen. 
K.H. Monsjou waarnemend buurtschrijver. 
 
Geërfden: W.Davelaar, G.J. Koops, T. Van Veldhuizen,  
J.van Hoeven, H. Vonk, C. Jansen, G. v. Scharrenburg,  
H. Bleijenberg, B.Schuurman, M. Borren, G. van Ree,  
G.J. Folsche, W. Weiland, R. Nestelroij, G. van  
Geijtenbeek, J. Versteeg, P. Jochemsen, P. Kreeft  
en J. van Zoelen. 
 
De notulen der vorige vergadering(buurtspraak) worden op verzoek  
van den buurtrichter voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 
De voorzitter deelt nu aan de vergadering mede dat het buurt- 
bestuur, naar aanleiding der in de vorige buurtspraak be- 
komen machtiging tot onderhandeling, eene conferentie heeft  
gehouden met de commissie uit Ederveen, waarvan het  
resultaat is dat met de Ederveeners eene zoodanige schikking  
is getroffen dat aan ieder hunner twee derde (2/3) gedeelte van  
een aandeel zal worden toegekend, zonder hen echter als geërfden  
te erkennen of aan hen het recht van geërfde toe te kennen. 
Daarna doet de buurtrichter mededeeling van de reke- 
ning en verantwoording der ontvangsten en uitgaven over  
het afgeloopen jaar, sluitende met een saldo in kas op 1 juli  
1900 een van negen honderd zestien gulden twee en vijftig cent f 916,52. 
Vervolgens deelt de voorzitter mede dat deze rekening  
en verantwoording als naar gewoonte ter visie heeft gelegen,  
is nagezien en in orde bevonden door de daarvoor verleden  
jaar benoemde commissie bestaande uit de heeren A. van  
de Craats, H. Rutèl, H. Gazenbeek en G. Eijlander, zoodat  
deze rekening aldus wordt vastgesteld. De voorzitter  
dankt de commissie voor hare moeite en benoemt de- 
zelfde personen voor het nazien der rekening voor het  
volgend jaar.  
Niets meer te behandelen zijnde sluit de voorzitter  
de vergadering met dankzegging aan den heer Monsjou  
voor zijne hulp als waarnemend buurtschrijver verleend. 
 
Fischer junior  Tulp 
 
 

 
 
 
 
 


