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Voorwoord 

Na de laatste persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van 

Volksgezondheid van vrijdag 28 mei lijkt het erop, dat Nederland weer een 

beetje opengaat. Dat zou voor De Smederij en het Platform Militaire Historie 

Ede betekenen dat ook wij onze activiteiten stapje voor stapje weer kunnen 

laten beginnen. Maar dat wil niet zeggen dat het bestuur en de vrijwilligers van 

het PMHE de afgelopen maanden hebben stil gezeten. In tegendeel zou ik 

willen zeggen, en daar getuigd ook deze Nieuwsbrief eens te meer van. In deze 

juni-editie van onze PMHE-Nieuwsbrief kunt u meer lezen over alle activiteiten 

rond De Smederij, met name de herinrichting die al heel ver gevorderd is en de 

activiteiten waar ons Platform bij betrokken is geweest of aan heeft 

meegewerkt. Maar dat alles natuurlijk nog wel steeds met de beperkende 

Covid-maatregelen als remmende factor. Toch hopen we dat het Platform de 

komende maanden weer volle kracht vooruit kan, met interessante (museale) 

activiteiten en evenementen. Het bestuur en de vrijwilligers van het PMHE en 

de VOC wensen u in ieder geval een fijne en vooral gezonde zomer! 

 

Ben Kolster, 

Waarnemend voorzitter van het Platform Militaire Historie Ede.  
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De Wijde Blik 

De Wijde Blik. Hierbij zal bij veel lezers een vraagteken op het voorhoofd 

verschijnen. Wat was dat ook alweer? 

Dit is de naam van het huis dat staat aan de Oude Arnhemseweg 14. In 1944 en 

1945 werd hier een paar keer het stafkwartier van het Edese verzet 

ondergebracht. 

Onlangs is het huis gewisseld van eigenaar. Onze oud-secretaris André Hartgers 

bracht ons vóór de overdracht in contact met de heer Sloof, die toen nog in het 

huis woonde. Zo hebben we op 19 maart nog een blik mogen werpen in deze 

bijzondere woning, die voor een groot deel nog is in de staat van destijds, en 

waar de schuilplaatsen voor de onderduikers nog aanwezig zijn. 

Over het huis is veel te vertellen. Dat doen we dan ook tijdens onze 

battlefietstour die gaat over de fatale wapendropping op De Keuenklep. We 

hopen snel weer in de gelegenheid te zijn deze te organiseren! 

 

   Villa “De Wijde Blik” in de jaren ‘20.  
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Herdenking 17 april 

Jaarlijks wordt op of rond 17 april de bevrijding van Ede herdacht. Maar ook dit 

jaar gooide corona roet in het eten. Ondanks de beperkingen is er toch 

stilgestaan bij deze voor Ede zo belangrijke datum. De belangrijkste dag voor 

Ede uit de (recente) historie! 

Op zaterdag 17 april om 10.30 uur legde burgemeester Verhulst met zijn 

echtgenote namens het gemeentebestuur van Ede, een krans bij het 

monument op de hoek Arnhemseweg/Vossenakker. 

Een half uur later, klokslag 11.00 uur, legden nabestaanden van Clifford 

Moulton hier bloemen om hiermee de gevallen kameraden van hun vader en 

opa te gedenken. 

Vanuit het Platform Militaire Historie Ede mochten we dit coördineren, zodat 

de geldende coronamaatregelen niet in het gedrang zouden komen. 

Volgend jaar hopen we weer een echte herdenking te kunnen houden, en een 

grootse en volwaardige viering van onze bevrijding. 

 

Het Bevrijdingsmonument Ede op 17 april 2021.  
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Slag om Otterlo 

Het is de ambitie van Menno J. de Vries om belangrijke verhalen die in de 

vergetelheid dreigen te raken, weer naar boven te brengen. Hiervoor maakte 

hij een documentaire over de Slag om Otterlo. Het Platform heeft mogen 

adviseren bij deze productie. Op 17 april werd de documentaire ‘gelanceerd’ 

op internet. De documentaire kan op onze website of via deze link bekeken 

worden: https://www.youtube.com/watch?v=mbi7RIgimjo  

 

Loopgraven 

Op verzoek van Constant van den Heuvel, docent geschiedenis aan het Ichthus 

College te Veenendaal, heeft het Platform op dinsdag 20 april een rondleiding 

verzorgd door de loopgraven en langs het voormalig Belgisch Vluchtoord op de 

Eder heide.  

Normaal gaan de leerlingen van 5 VWO voor het maken van hun 

profielwerkstukken naar het Belgische Ieper, maar door corona is dat dit jaar 

niet mogelijk. Als alternatief voor dit project rond de Eerste Wereldoorlog heeft 

de school daarom een programma opgezet met een bezoek aan Huis Doorn en 

een bezoek aan Ede.  

De veertien leerlingen met hun twee begeleiders waren op de fiets naar Ede 

gekomen. Daar werden ze opgewacht door een militair uit WO-1, die hen 

meenam door de loopgraven en uitleg gaf over het nut en gebruik daarvan. De 

leerlingen hadden vele en goede vragen. Ook de docenten en onze eigen 

documentairemaker droegen hun steentje bij, zodat dit voor iedereen een 

bijzonder leerzame ochtend werd.  

Vervolgens werd ook het terrein van het voormalig Belgisch Vluchtoord 

bezocht. Ook hier weer veel vragen. En het besef dat het toen toch écht een 

andere tijd was. Want vluchtelingen, die mogelijk getraumatiseerd uit een 

oorlogsgebied komen, breng je toch niet onder op een militair oefenterrein, 

waar de oefeningen met allerlei geschut nog gewoon doorgang vinden...?! 

Op onze website kan deze excursie bekeken worden. Dat kan ook via de link 

https://www.youtube.com/watch?v=qbHghdikzNw  

https://www.youtube.com/watch?v=mbi7RIgimjo
https://www.youtube.com/watch?v=qbHghdikzNw
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Aanleg Loopgraven tijdens de Eerste Wereldoorlog te Ede.  

 

Nieuwe aanwinsten  

In de afgelopen periode zijn er weer vele nieuwe voorwerpen de Smederij 

binnengekomen. Een greep hieruit: 

- Een map met heel veel foto’s en documenten van Elbert Veenendaal. Elbert 

zat voor de oorlog bij het 22e Regiment Infanterie in Ede. Tijdens de oorlog 

werkte hij bij de Nederlandse Spoorwegen. Met zijn broer Barend ging hij bij 

het Edese verzet. Zij werden beiden gearresteerd bij de fatale 

wapendropping in de nacht van 8 op 9 maart 1945 bij de Keuenklep. Op 20 

maart werden zij aan de Appelweg in Amersfoort gefusilleerd. Naast foto’s 

en documenten zaten bij deze unieke gift ook zijn conducteursfluit en een 

plaquette van het Mausoleum, zoals alle familieleden van omgekomen 

verzetsmensen die gekregen hebben. Een gift van zijn zoon Jan Veenendaal. 
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- Het Marechaussee sabel van Bart van Elst uit Bennekom. Bart diende voor 

de oorlog eerst bij de artillerie, en ging later over naar het Korps 

Politietroepen van het Nederlandse leger. Dit korps werd na de Duitse 

bezetting in juli 1940 door de Duitsers samengevoegd met de Koninklijke 

Marechaussee, de Rijksveldwacht en de Gemeenteveldwacht tot de 

Marechaussee (Koninklijk mocht niet meer…). Bart ging bij het verzet en 

werd gearresteerd bij de fatale wapendropping in de nacht van 8 op 9 maart 

1945 bij de Keuenklep. Op 20 maart werd hij aan de Appelweg in Amersfoort 

gefusilleerd. Een gift van de heer Bart de Gooier, een neef van Bart van Elst. 

- Een witte armband met het woord “Strassenerlaubnis” en het stempel van 

de Duitse Ortskommandant Ede. Met deze armband mocht je je gedurende 

Sperrzeit (de avondklok…) op straat bevinden. Hoe actueel kan iets zijn! 

- Een zegel waarmee de Duitsers een boerderij in de Kraats in het laatste 

oorlogsjaar verzegeld hebben. We zijn heel benieuwd welke boerderij dit is 

geweest, en waarom. Een gift van de heer W. Boersma. 

- Een Duits pistool Walter P38 met pistooltas, ooit buitgemaakt door het 

verzet. Deze gift is door tussenkomst van de heer Robert Sigmond afkomstig 

van de heer van Reeuwijk. 

- Een Bidprentje van de Duitse militair Edmund Hoff die is gesneuveld 

gedurende de slag om Otterlo op 16 april 1945. Hij was 19 jaar oud.  

- Een keramiek bord van de Legerplaats Harskamp uit 1935. 

- Een aantal granaathulzen van mevr. Van den Brink. 

- Een kepie voor een onderofficier van de infanterie (gemaakt bij 

hoedenmaker Petersen in Ede), de tuniek van een opperwachtmeester der 

artillerie (gemaakt bij kleermaker Rambach uit Ede), een uniform van een 

huzaar (motorrijder, zoals bij herberg Zuid-Ginkel) en een uniform van een 

artillerist uit de jaren ’30 van de heer Charles Buijsrogge. 

- Twee opbergkastjes voor militaire uitrusting zoals die in de vooroorlogse 

jaren boven het bed (de krib) van militairen gehangen hebben van Frits 

Duinkerke. 

- Een groot aantal voorschriften en andere documenten van het 4e en 8e 

Regiment Veldartillerie, de SROBA, het 10e Regiment Infanterie en het 17e 

Bataljon Landweer. Allemaal eenheden gelegerd in Ede. Ontvangen van de 

heer Alex Korsman. 

- En verder nog heel veel meer documenten, foto’s en voorwerpen!! 
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Originele armband “Strassenerlaubnis”  

 

Ridder Evert van de Weerd 

Eén van de mensen die in Ede op 26 april een koninklijke onderscheiding 

mochten ontvangen, was de heer Evert van de Weerd. Hij is door de koning 

benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau! Evert is de schrijver van 

vele boeken over de militaire historie van Ede en de Veluwe. Zijn boek “Ede in 

Wapenrok” is voor ons de belangrijkste daarvan en vormt de basis voor de 

Smederij en voor het Platform Militaire Historie Ede. Het is onze bijbel, onze 

grote vraagbaak. 

We zijn trots dat we aan deze onderscheiding een heel klein steentje hebben 

mogen bijdragen en feliciteren de heer Van de Weerd langs deze weg nogmaals 

van harte met zijn ridderschap! 

 

Medewerking 4 mei 

Op 4 mei was het opnieuw niet mogelijk om met elkaar de slachtoffers van de 

Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers van oorlogssituaties en 

vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na de Tweede Wereldoorlog 

te herdenken. Velen zullen dus gekeken hebben naar de Nationale Herdenking 

op de Dam. 
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Om toch min of meer samen ook onze Edese slachtoffers te kunnen herdenken, 

mocht het Platform meewerken aan een filmpje dat enkele dagen eerder werd 

opgenomen. Hierin geeft burgemeester Verhulst, staande bij het Mausoleum, 

het belang van herdenken aan, en noemt hij de 44 namen die op het 

Mausoleum vermeld staan. Op de begraafplaats aan de Asakkerweg, waar in de 

middag van 4 mei ieder jaar door het college een krans wordt gelegd bij de 

oorlogsgraven, vertellen Evert van de Weerd als ooggetuige en Roellinde 

Gijsbertsen als naoorlogse generatie wat vrede en vrijheid voor hen betekenen. 

Het filmpje is te bekijken via onze eigen website en via de link 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HVcUCd5HbcY  

Vele inwoners van Ede zijn in de loop van dinsdag 4 mei op eigen gelegenheid 

langs het Mausoleum gegaan, wat bleek uit de grote hoeveelheid bloemen die 

hier aan het eind van de dag lagen. 

 

 

 

Roellinde Gijsbertsen en Evert van de Weerd leggen een bloemstuk  

bij de Geallieerde oorlogsgraven op de Alg. Begraafplaats in Ede.  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HVcUCd5HbcY
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Vertellen over de bevrijding 

Grote herdenkingen en vieringen ter gelegenheid van 4 en 5 mei waren dit jaar 

niet mogelijk. Maar wel hebben we vanuit het Platform kunnen vertellen over 

de bevrijding van Ede. We deden dit op 4 mei in verpleeghuis Bethanië, en op 6 

mei in verpleeghuis het Maanderzand. 

 

Medewerking 10 mei 

Het voorjaar is een tijd van herdenken. 20 Maart, 17 april, 4 en 5 mei, en 

tenslotte 10 mei… 

Sinds enkele jaren wordt op initiatief van de heer Jan Kijlstra van de Stichting 

Erfgoed Ede (SEE) het begin van de Tweede Wereldoorlog en het sneuvelen van 

drie huzaren bij Herberg Zuid-Ginkel herdacht. Deze herdenking vindt dan 

plaats in het bijzijn van familie, burgemeester Verhulst en vertegenwoordigers 

van de Koninklijke Landmacht. Ook deze herdenking kon in die vorm dit jaar 

geen doorgang vinden vanwege de geldende corona-maatregelen. 

Toch is ook deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbijgegaan. Burgemeester 

Verhulst heeft op maandag 10 mei bij het monument een bloemstuk gelegd. De 

Nederlandse vlag heeft 

de hele dag bij het 

monument gewapperd. 

Beelden hiervan zijn 

door de gemeente Ede 

op social media 

geplaatst. 

Ook hierbij mocht het 

Platform een 

ondersteunende rol 

spelen. 

 

 Burgemeester René 

Verhulst bij het 

Huzarenmonument,  

Zuid-Ginkel.  
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Gebiedsplan Ginkel en Stadspark Ede 

In Ede zijn twee grote ruimtelijke initiatieven gestart: het Gebiedsplan Ginkel 

en het Stadspark Ede. 

Het Gebiedsplan Ginkel gaat over het gehele gebied rond de Eder- en Ginkelse 

Heide. In het plan is aandacht voor een goede balans tussen natuur, landbouw, 

historie, Defensie, toerisme, verkeer, bewoners en ondernemers. Dit om 

ongewenste ontwikkelingen op tijd te voorkomen en te zorgen dat in de 

toekomst alle belangen op de juiste manier aan bod komen.  

Het Platform is hier samen met de Vereniging Oud Ede (VOE) bij betrokken. Het 

gaat ons om een aantal zaken. Uiteraard de betekenis van de Ginkelse heide bij 

de luchtlandingen in september 1944, en het hieraan gekoppelde 

herdenkingstoerisme. Maar het gebied is meer. Al 100 jaar een militair 

oefenterrein voor het garnizoen Ede, met vijf schietbanen en een 

handgranaatbaan. Verder driemaal een slagveld: op 10 mei 1940, op 17 en 18 

september 1944 en op 16 en 17 april 1945. Maar ook een plek voor één van de 

drie vluchtoorden voor Belgische vluchtelingen, die gedurende de Eerste 

Wereldoorlog in Nederland werden aangelegd. En natuurlijk vooral ook omdat 

op de Eder heide een uniek en compleet loopgravenstelsel ligt uit 1917. Het 

enige loopgravencomplex in Nederland, dat direct met de Eerste Wereldoorlog 

te maken heeft. Dit stelsel is het niet alleen waard om behouden te worden, 

het zou ook meer bekendheid mogen krijgen. Want over de Eerste 

Wereldoorlog is in Nederland verder niet zo heel veel tastbaars meer terug te 

vinden… 

Meer informatie is te vinden via de link https://www.ede.nl/in-de-gemeente-

ede/ede-in-ontwikkeling/ontwikkeling-de-ginkel  

Ook bij de plannen voor een Stadspark Ede trekken we samen op met de 

Vereniging Oud Ede (VOE).  

Het gaat hierbij om het gebied vanaf het plein bij de Oude Kerk tot aan de 

Paasberg bij het Mausoleum. Als kenmerkend voor dit gebied wordt gezien de 

historie en het groen. Maar door versnippering en verkeer wordt dit niet als 

park ervaren. Men wil dit verbeteren door het nemen van allerlei nog te 

ontwerpen maatregelen: Minder verkeer, beter samenhangende 

padenstructuur, meer kunst, meer activiteiten, etc. 

Voor ons als PMHE en VOE is het belangrijk dat het deel dat we nu aanduiden 

als Memorial Park zijn rust en waardigheid behoud. Want tenslotte is het 

https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/ede-in-ontwikkeling/ontwikkeling-de-ginkel
https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/ede-in-ontwikkeling/ontwikkeling-de-ginkel
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Mausoleum een erebegraafplaats. Die status zouden we graag versterkt zien 

met betere verlichting, een dagelijks wapperende Nederlandse vlag, 

cameratoezicht, een tegel met een zeer indrukwekkend gedicht van de heer 

Ben Verduijn in het bordes van het Mausoleum, betere parkeergelegenheid 

voor mensen die slecht ter been zijn, een goede plek voor het Indisch 

Monument, meer rust rond het bevrijdingsmonument en een anjerpark voor 

veteranen. 

Over het Stadspark kunt u meer lezen via de link https://www.ede.nl/in-de-

gemeente-ede/ede-in-ontwikkeling/stadspark  

 

 

Luchtfoto plangebied Stadspark Ede  

 

  

https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/ede-in-ontwikkeling/stadspark
https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/ede-in-ontwikkeling/stadspark
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Maatschappelijke Diensttijd 

Bij de Rijksoverheid is een project gestart onder de naam Maatschappelijke 

Diensttijd (MDT). Meer hierover is te lezen via de link 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijke-diensttijd  

Het gaat er hierbij om dat jongeren zich een poosje vrijwillig inzetten voor de 

maatschappij of voor een ander. 

De organisatie Identity Craft heeft in dit kader een programma opgesteld, 

waarbij ze het Platform Militaire Historie Ede verzocht hebben om 

medewerking en ondersteuning. Centraal in dit programma staat het 

loopgravenstelsel. De deelnemers zullen daar schoonmaakwerkzaamheden 

verrichten en klein onderzoek. Verder zullen zij in archieven gaan zoeken en 

samen ideeën vormen en plannen maken rond de toegankelijkheid en 

beleefbaarheid van dit bijzondere historische object. Meer over Identity Craft is 

te vinden op de link https://www.identitycraft.nl/  

 

Overlijden militair historicus Charles Buijsrogge 

Bij velen van u zal de naam Charles Buijsrogge wellicht niet bekend zijn. Onder 

het pseudoniem Farla (de familienaam van moeders kant) schreef hij de 

boekenserie ‘Veldgrijs’ over uniformen van het Nederlandse leger tot 1940. 

Charles heeft jarenlang een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de collectie 

van ons Platform. In maart van dit jaar heeft hij met zijn zwager nog de 

Smederij bezocht. Hij was toen al ernstig ziek, een zeldzame en onbekende 

vorm van kanker. Maar het leek beter te gaan. Hij was vol goede moed en vol 

plannen om nog drie delen aan zijn boekenserie toe te voegen. Hij vond het 

mooi om in de Smederij te mogen rondkijken. We gaan hem missen. Want de 

vraag “heb jij misschien nog…” om de collectie verder compleet te maken 

kunnen we hem nu niet meer stellen. 

De uitgever gaat proberen de drie boeken alsnog uit te brengen. 

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met dit grote verlies. 

 

Ziekenbarakken 

Enige tijd geleden heeft de gemeente Ede op verzoek van de Stichting Erfgoed 

Ede (SEE) de beide ziekenbarakken achter de voormalige locatie van het 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijke-diensttijd
https://www.identitycraft.nl/
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gebouw van de militaire geneeskundige dienst tot gemeentelijk monument 

verklaard. Dit verzoek is destijds gesteund door de Vereniging Oud Ede (VOE) 

en door het Platform Militaire Historie Ede. Het is inmiddels duidelijk dat de 

barakken niet op de huidige plaats kunnen blijven staan. Voor de nieuwe 

locatie is gezocht naar een plek zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke plaats 

en bestemming: het terrein van de Arthur Koolkazerne en de Van 

Essenkazerne. 

Tegelijk was het belangrijk een nieuwe bestemming te vinden voor beide 

gebouwen, die zowel van binnen als van buiten zullen worden gerestaureerd 

naar de situatie van omstreeks 1909. 

Een perfecte combinatie lijkt gevonden te zijn door beide barakken te plaatsen 

tegenover de Smederij, en deze in gebruik te geven bij het Platform Militaire 

Historie Ede. Het Platform is gevraagd om hiervoor een exploitatieplan te 

maken, zowel financieel als qua inrichting en gebruik. Zo kan beoordeeld 

worden of dit een haalbaar plan is.  

Omdat het een educatief/maatschappelijk/cultureel gebruik betreft (en dus 

niet commercieel), zal de provincie Gelderland bereid zijn de restauratie te 

subsidiëren. Dat zal een kostbare aangelegenheid zijn, maar dan staan er ook 

weer twee mooie en toekomst vaste gebouwen. 

Op basis van het door het Platform ingediende plan is de gemeente nu aan het 

kijken of herbestemming van het terrein tegenover de Smederij mogelijk is. 

Daarbij zijn ook de bewoners van het kazerneterrein Maurits Noord betrokken. 

Want het gaat om hun directe omgeving. Het parkje zal er anders uit komen te 

zien dan gedacht. 

In de week van 17 – 21 mei hebben er verschillende gesprekken plaats 

gevonden met het bewonerscomité Maurits Noord, met de Stichting Erfgoed 

Ede en met de gemeente Ede. 

Mochten de plannen door gaan, dan is de verwachting dat eind 2022 de beide 

gebouwen opgeleverd kunnen worden. 

Als Platform willen we dan het eerste gebouw gebruiken als ruimte waar 1-op-

1 gesprekken kunnen plaatsvinden met veteranen en oud-militairen (een wens 

van het Veteranen Instituut) en waar een beeld gegeven wordt van het 

ontstaan van het garnizoen Ede (periode 1906 – 1914) en de militaire 

gezondheidszorg. In het tweede gebouw staat dan de periode van de Eerste 

Wereldoorlog centraal met aandacht voor het Vluchtoord en het 
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loopgravenstelsel. Ook kan hier een deel van de opslag plaats krijgen, en de 

omkleedruimte voor onze gidsen en figuranten. 

Het eerste gebouw zal ook de mogelijkheid bieden tot kleinere vergaderingen 

en educatieve activiteiten met schoolkinderen. Want als Platform staan we 

positief tegenover medegebruik van de Smederij en de barakken voor andere 

organisaties zoals b.v. buurtverenigingen. Bruiloften en partijen staan bepaald 

niet op onze wensenlijst! 

 

De Ziekenbarakken bij de Generaal Van Heutszlaan in Ede.  

 

Smederij opnieuw ingericht 

De afgelopen maanden konden we de Smederij helaas niet voor publiek 

openstellen. Maar er is, letterlijk achter de schermen, wel heel hard gewerkt! 

- In het halletje (wachthuisje) hangt nu het Wilhelmus. 

- In de beslagloods is de radiator van de centrale verwarming bij het Airborne 

diorama verplaatst, zodat de vitrine kan worden opgeschoven. De 

achtergrond van dat diorama is aangepast en boven het raam is een 

fotopaneel bevestigd. Op de fotowand zijn de foto’s voor de nieuwe 
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tentoonstelling “De Edese kazernes en haar bewoners” aangebracht, met 

extra films en foto’s in de beide digitale lijstjes. 

- Naast de beide vitrines (garnizoen en WO-2) zijn kastjes geplaatst waarop 

twee geweren kunnen staan. Aan de ene kant de Nederlandse Beaumont en 

M95, aan de andere kant de Britse Lee Enfield en de Duitse K98. We zijn nog 

in overleg met de politie over de juiste wijze van tentoonstellen van deze 

historische wapens.   

- De etalage heeft inmiddels iedereen kunnen bewonderen. Er is een grote 

achterwand gemaakt, waar een aaneengesloten achter paneel op is 

aangebracht. In de etalage zijn de steeds weer nieuwe bewoners van de 

kazernes te zien. 

- In de Smidse zijn een paar grote foto’s opgehangen van Gert Jan Koster, die 

we in bruikleen gekregen hebben van het Historisch Museum Ede (HME). 

Ook zijn er bustes met tunieken bijgekomen. Deze zijn in Ede gemaakt en/of 

gedragen. De vitrine met nieuwe aanwinsten is opnieuw ingericht. 

- De mess is weer de soldatenkamer uit de jaren ’80. Met vreemde eenden in 

de bijt uit eerdere en latere periodes. Ook is daar nu meer aandacht voor 

vredesmissies. 

- De Hooizolder heeft nu vijf tafereeltjes: de meidagen van 1940, het Duitse 

garnizoen, de burgers in bezettingstijd, de luchtlandingen en de bevrijding 

met operatie Faust. Hier staat per tafereel een houten vitrinebakje, 

waarboven een tekstpaneel zal worden aangebracht. 

- Om alles vorm te kunnen geven zijn er meerdere nieuwe etalagefiguren 

aangeschaft, en is een aantal oudere, slechte figuren van de hand gedaan. 

De herinrichting was mogelijk met dank aan Jan Dirks, Evert ten Hove, Evert 

van Wagensveld, Johan Kramer, Peter van de Kolk, Maurits Fokkens, Wil 

Broekhuizen, Richard van Lotringen, Politieafdeling Korpstaken Arnhem, Wim 

Rietkerk, Martin van de Ven, Renske van Dijk, Ronald van Riet en Gerard 

Gijsbertsen. 
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De nieuw ingerichte etalage van De Smederij  
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------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Edese veteranen verenigd in Veteranen OntmoetingsCentrum-Ede 

 

Edese veteranen ontmoetten elkaar in het verleden op 2 verschillende locaties. Dit is 

sinds het begin van dit jaar veranderd. Alle groepen veteranen, jong en oud, zijn nu 

samengebracht en kunnen in de toekomst samenkomen in het Veteranen 

OntmoetingsCentrum-Ede in de Smederij op de voormalige Prins Mauritskazerne. 

 

Belangrijke voorziening 

De besturen van beide organisaties waren al langer van plan om te fuseren maar door alle 

coronaperikelen liep de samenvoeging vertraging op.  

Het Veteranen OntmoetingsCentrum-Ede, kortweg VOC, is gevestigd op een historische 

locatie. Het VOC is een belangrijke voorziening voor de Edese veteranen en valt onder de 

stichting Platform Militaire Historie Ede.  

Het VOC zal worden geleid door Renske van Dijk, hierbij wordt zij geassisteerd door Martin 

van der Velden. Renske van Dijk is de echtgenote van een veteraan en ze was erg actief voor 

het thuisfront in de tijd dat haar man was uitgezonden naar onder andere Bosnië en 

Afghanistan. Martin van der Velden is Bosniëveteraan en was jarenlang voorzitter van de 

Veteranen Sociëteit Ede. 

Het VOC stelt zich ten doel een ontmoetingscentrum te zijn voor Edese veteranen zodat deze 

regelmatig bij elkaar kunnen komen om hun ervaringen met gelijkgestemden en/of lotgenoten 

te delen. Verder wil zij een bijdrage leveren aan o.a. de jaarlijkse Lokale Veteranendag in 

Ede, de dodenherdenking op 4 mei, de herdenking bij het toekomstig Indië monument en de 

traditionele, ceremoniële vlaggenparade tijdens Koningsdag.  

Het VOC streeft er hiermee naar de samenhorigheid onder de Edese veteranen te vergroten. 

Door zich in Ede te presenteren wil zij de banden met de Edese bevolking versterken  en 

streven naar erkenning en waardering voor veteranen uit de samenleving.  

Tevens wil het VOC een signaleringsfunctie vervullen voor veteranen in geestelijke nood 

zodat de hiervoor aangewezen organisaties tijdig en adequaat kunnen reageren. Hiervoor zijn 

zogenaamde “Nuldelijns hulpverleners” door het Nederlands Veteraneninstituut opgeleid. 

Tijdens de openstellingsuren van het VOC is altijd een Nuldelijnsondersteuning (NOS) 

aanwezig. Buiten de openstellingsuren kan er ook een beroep gedaan worden op NOS door 
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contact op te nemen met het VOC of via het portaal voor NOS Disk-V of de regio coördinator 

NOS regio-oost: 06-13183687. 

Het nieuwe VOC is geen vereniging. Er is geen lidmaatschaap met contributie. Door de wet 

op de privacy, de AVG, is het niet toegestaan dat de gemeente Ede of het Nederlands 

Veteraneninstituut adressen van veteranen deelt met het VOC. Hierdoor is het lastig om in 

contact te komen met onze veteranen en daarom willen wij de veteranen dan ook verzoeken 

om hun contactgegevens bekend te stellen bij het VOC. Met deze gegevens kunnen wij u dan 

op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen het VOC en eventuele acties die door het 

VOC worden georganiseerd. 

Alle Edese veteranen en oud-militairen zijn welkom in het VOC op elke tweede woensdag 

van de maand en elke laatste vrijdag van de maand van 16.00 tot 20.00 uur.  

Adres: Verbindelaarsweg 100 te Ede. 

Voor vragen en opgave van contactgegevens: rvdijkvdgeest@ziggo.nl   of  telefoon: 06-

36306318  

 
 

 
 
Renske van Dijk en Martin van der Velden hebben op 4 mei  j.l., ter gelegenheid van 

Dodenherdenking 2021, namens het Veteranen OntmoetingsCentrum Ede (VOC), een 

bloemstuk gelegd bij het monument voor alle gevallen Nederlandse militairen 

afkomstig uit de gemeente Ede.  

  

mailto:rvdijkvdgeest@ziggo.nl
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