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Toespraak door Buurtrichter Geen Broere tijdens de Buurtspraak van de Buurt 
Ede-Veldhuizen 2013 ter gelegenheid van uit uitreiken van de eerste 
waarderingsspeld van de Buurt aan oud Buurtscheuter Gerrit Folsche.

In 1885 wordt Jacob de Geit gekozen tot Buurtscheuter. Echter makt één van de geërfden 
bezwaar tegen de gevolgde procedure. Om deze reden stelt de Buurtrichter de benoeming in 
1886 opnieuw op de agenda te zetten. In 1886 moet Jacob de Geit derhalve wederom worden 
gekozen tot Buurtscheuter. Er zijn dan echter twee tegen kandidaten waaronder Gerrit Folsche. 
Jacob krijgt 27 stemmen, Gerrit 23 en Albertus Beukhof 11 en zo wordt Jacob de Geit toch nog 
definitief verkozen tot scheuter. 

Dat blijft hij tot zijn overlijden in 1899. Voor de nieuwe benoeming is dan wederom Gerrit 
Folsche kandidaat. Voorafgaand aan de benoeming brengt de Buurtrichter het voorstel in 
stemming om in afwijking van art. 18 van het reglement ook de scheuter te benoemen voor de 
tijd van 6 jaar met het recht om hem te allen tijde te kunnen ontslaan indien hij niet aan zijn 
verplichtingen voldoet. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen maar is echter 
nooit in het Buurtreglement opgenomen. 

Daarna wordt overeenkomstig artikel 8 van het reglement tot stemming overgegaan voor de 
benoeming van Gerrit Folsche en wordt hij met grote meerderheid van stemmen tot scheuter 
gekozen waarna de buurtrichter de instructie voor de scheuter voorleest en vraagt of hij de 
benoeming wil aanvaarden wat hij toestemmend beantwoord

Na 20 jaar trouwe dienst overlijdt Gerrit en wordt in 1919 zijn zoon Hendrik Folsche benoemd.  
Hij zal deze functie tot 1970 bekleden. In die tijd is hij degene die in 1952 de basis heeft gelegd 
voor ons huidige Buurtbos met z’n karakteristieke Larixlaantje. Na ruim vijftig jaar wordt 
afscheid van hem genomen met zo lezen wij in het buurtboek met een “onvervalste fles cognac 
met glazen” en is de Edese Courant met een fotograaf aanwezig. 

Ook dan staat er weer een Folsche klaar om de functie van scheuter over te nemen. Gerrit 
Hendrik is kandidaat en ook hij wordt met meerderheid van stemmen gekozen. In 2005 geeft hij 
aan, mede gezien zijn leeftijd, het verstandig te vinden om zijn taak over te dragen aan een 
jongere generatie. En… laat hij nu een dochter hebben die bosbouw heeft gestudeerd en die 
bereid is hem op te volgen!!  En zo wordt Eveline Folsche benoemd  als de eerste vrouwelijke 
scheuter. Waarbij zij aangeeft blij te zijn dat haar vader haar met zijn ruime ervaring op de 
achtergrond toch nog wil blijven adviseren.
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Als zij in 2010 haar functie neerlegt komt hiermee dan ook een einde aan een tijdperk van ruim 
110 jaar Folsche’s als Buurtscheuter. Een tijd waarin niet alleen de invulling van de functie van 
Buurtscheuter maar ook de Buurt mede gezien de afname van haar bezit grote veranderingen 
heeft doorgemaakt.

Ook het afgelopen jaar was de heer Folsche graag bereid om het Buurtbestuur, door het 
ontbreken van een benoemde scheuter, advies te geven over onderhoud en beheer van het 
Buurtbos en….. dan belt hij mij dit voorjaar op met de mededeling dat hij mogelijk wel een 
nieuwe kandidaat Buurtscheuter heeft. Als ik hierover bij hem thuis een gesprek heb blijkt mij 
dat hij eigenlijk ook vandaag in zijn hart nog altijd wel scheuter zou willen zijn! 

Voor de enorme betrokkenheid van de familie Folsche bij de Buurt en de heer Folsche in de 
afgelopen decennia in het bijzonder heeft het Buurtbestuur besloten om hem, als eerste in 
de geschiedenis van de Buurt, decoreren met de waarderingsspeld van Buurt.

Graag wil ik dan ook de Heidehoogheden Culluna de 58e en Erica de 39e vragen om u deze 
speld op te spelden.

Ede, 19 september 2013
Namens de Buurt Ede-Veldhuizen
Geen Broere
Buurtrichter (voorzitter)
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