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Voorwoord
Het jaar 2021 is inmiddels alweer ruim twee maanden oud en nog steeds worden we
geconfronteerd met de gevolgen van de Corona-pandemie, die ons alweer een jaar in
haar greep houdt. Dat heeft uiteraard ook ingrijpende gevolgen voor de activiteiten en
het werk van ons Platform en De Smederij. Vanaf nu gaan wij u weer maandelijks op de
hoogte houden van alle ontwikkelingen en activiteiten in en rond De Smederij.

Overlijden Marja Hartgers-Gerritsen
Maar eerst wil ik stil staan bij het verdrietige nieuws van het overlijden van Marja
Hartgers-Gerritsen, de echtgenote van André Hartgers, onze secretaris tot eind 2020.
Marja overleed op maandag 1 maart j.l. op 72-jarige leeftijd. Het Platform en de Edese
veteranen hebben Marja de afgelopen jaren leren kennen als een persoonlijkheid met
een grote belangstelling voor en betrokkenheid bij de militaire historie en de veteranen
van Ede. In een reactie op het overlijden van Marja schreef Renske van Dijk: “Marja hielp
waar ze kon, met b.v. het maken van broodjes en lunchpakketten, of gewoon door
mensen moed in te spreken. Tussendoor altijd met wijze levenslessen. Bij de groep
gastvrouwen van het Platform is de verslagenheid dan ook groot”.
Het bestuur van het Platform Militaire Historie Ede en de Edese Veteranen (VOC en VSE),
kijken met grote waardering en dankbaarheid terug op de belangrijke bijdrage die Marja
Hartgers-Gerritsen de afgelopen jaren heeft geleverd aan het Platform en haar
activiteiten en wensen André en zijn kinderen en kleinkinderen heel veel kracht en
sterkte bij dit grote verlies.
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Nieuwe ontwikkelingen
Vanaf 1 januari is het bestuur van de Stichting Platform Militaire Historie Ede met nieuwe
bestuursleden aan de slag gegaan. Gerard Gijsbertsen is thans secretaris en Arjan Ros is
de nieuwe penningmeester. Maar deze twee bestuursleden hebben voor iedereen
natuurlijk wel heel vertrouwde en bekende gezichten. We zijn nog op zoek naar een
opvolger voor Ed van Seters als voorzitter.

Inmiddels zijn de herinrichtingsactiviteiten van De Smederij al in volle gang, zij het
natuurlijk wel met in achtneming van alle Coronamaatregelen. Dat werkt wel enigszins
vertragend, maar inmiddels is er toch al veel gedaan. Op de hooizolder (educatieve
zolder) zijn de vijf periodes nieuw opgebouwd met aansprekende figuren. Kleine kastjes
met tekstpanelen zijn in de maak. Zo kan de jeugd leren over de meidagen van 1940, het
Duitse garnizoen, de burgers in bezettingstijd, de Slag om Arnhem en de bevrijding. De
mess is weer ingericht, waarbij ook aandacht is voor vredesmissies. Zo hopen we dat de
veteranen die daar maandelijks samen komen nog meer herkenning zullen voelen en de
verhalen loskomen. In de hal bij de kapstok komt een nieuw folderrek, zodat de folders
van de balie kunnen verdwijnen. In de Smidse heeft de digitale tafel een update gehad.
We kunnen die nu zelf deels vullen met informatie. In de beslagloods wordt gewerkt aan
de nieuwe tijdelijke tentoonstelling: “De Edese kazernes en haar (steeds weer) nieuwe
bewoners”. Voor de achterwand van de etalage is een groot raamwerk gemaakt, waarop
de panelen met foto’s en tekst stevig en aansluitend vastgemaakt kunnen worden. We
hopen dat daarmee de etalage nog aantrekkelijker wordt voor de buurtbewoners en
toevallige passanten. Het werk buiten is al wel voor iedereen zichtbaar: Nieuwe
plantenbakken die voorkomen dat auto’s op het terrein parkeren, en de aanleg van de
weg, de parkeerplaatsen en de beplanting.
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Wanneer de maatregelen het weer toelaten zullen ook andere activiteiten, die we alweer
op onze jaaragenda hebben staan een aanvang nemen. Binnenkort zullen we ook onze
vrijwilligers, zonder wie al die activiteiten en evenementen niet mogelijk zijn om te
realiseren, weer worden geïnformeerd en bijgepraat.
Er is dus inmiddels weer een goede start gemaakt en ik ben ervan overtuigd dat weer
heel snel ons Militair Historisch Platform Ede en De Smederij zullen bruisen van
interessante activiteiten.
Wij houden u op de hoogte!
Ben Kolster, Waarnemend voorzitter PMHE.

Jaarlijkse herdenkingen Edese verzetsstrijders
Vanwege de COVID-19 beperkingen was het dit jaar op 20 maart helaas niet mogelijk om
een officiële herdenking te laten plaatsvinden bij het Appelwegmonument te Amersfoort.
Op vrijdag 19 maart werd in klein comité aandacht besteed aan de Edese verzetsstrijders
die op 20 maart 1945, aan de Appelweg in Amersfoort door de Duitse bezetter werden
geëxecuteerd. De korte herdenkingsplechtigheid, georganiseerd door de Vrienden van
het Appelwegmonument, vond plaats in aanwezigheid van kinderen van groep 8 van de
Joost van den Vondelschool uit Amersfoort en burgemeester Lucas Bolsius. De
Amersfoortse burgemeester onthulde tevens een informatiezuil bij het monument, met
een gedicht, van Ben Verduijn, alsmede een beknopte achtergrond van de
gebeurtenissen in maart ‘45. Daarna werden bloemen gelegd door burgemeester Bolsius,
onderwijswethouder Fatma Koser Kaya en Willemien Meershoek namens het
Herinneringscentrum Kamp Amersfoort.
Hierbij treft u de link naar een reportage van de herdenking aan de Appelweg, gemaakt
door het lokale Amersfoortse TV-station “AmersfoortGezien”: https://youtu.be/CYoKp1BWvm4
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Op zaterdag 20 maart heeft een kleine delegatie van het Platform Militaire Historie Ede
en de Vereniging Oud Ede bloemen gelegd en herdacht bij de monumenten in Kamp
Amersfoort en aan de Appelweg, bij het monument in Loosdrecht, en afsluitend bij het
Mausoleum in Ede. Hieronder een korte foto-impressie van deze bezoeken.

Monument Kamp Amersfoort

Monument Loosdrecht

Monument Appelweg

Mausoleum Ede
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Een muur met kogelgaten
Een muur met een verhaal
Een muur
Met een boodschap
Voor ons allemaal
Een muur
Waartegen bloed vergoten
Voor vrijheid en voor recht
Een muur
Die dwingt, om daarbij stil te staan
Informatiezuil met het gedicht van Ben
Verduijn bij het monument aan de
Appelweg in Amersfoort.

En de toekomst in jouw handen legt
Ben Verduijn

The Pegasus Channel
Herman Rolleman heeft voor het militair historische videokanaal “The Pegasus Channel”,
dat binnenkort van start gaat, een korte In Memoriam-bijdrage gemaakt over oudverzetsman Herman van de Kaa, die op 20 december 2020 op 94-jarige leeftijd in
Lunteren is overleden. Het is een fraaie hommage geworden aan een unieke man en
inwoner van de gemeente Ede, die in de donkerste jaren van onze recente geschiedenis
ondanks alle gevaar, zich heeft ingezet voor het herstel van recht en vrijheid.
U vindt de videobijdrage over Herman van de Kaa als u op
YouTube gaat naar: https://youtu.be/tqZUQEQZQtM
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AED

In ons schildwachthuisje hangt een AED. De defibrillator hangt in een afgesloten
verwarmde kast zodat vorst hierop geen invloed heeft. We zijn in het verleden voor de
buurt gestart met de cursus reanimatie, een cursus die op professionele manier gegeven
wordt door één van onze gediplomeerde vrijwilligers, na de coronatijd hopen wij deze
cursus weer op te starten en zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor deze
gratis te volgen cursus van 1 avond.

Veteranennieuws

Samenwerking VOC en VSE.
Met ingang van januari 2021 zijn het Veteranen OntmoetingsCentrum Ede “de
Smederij” (kortweg VOC en Veteranen Sociëteit Ede (VSE) versmolten tot één
veteranenorganisatie in Ede. Dat betekent ook dat u vanaf heden al het Edese
veteranennieuws zult aantreffen in de nieuwsbrief van het PMHE. Vanwege het
feit dat deze eerste editie van 2021 door technische omstandigheden wat later is
uitgekomen, hebben de leden van de VOC en VSE nog één keer de eigen
nieuwsbrief in de vertrouwde “oude” vorm ontvangen. Om deze overgang naar de
gezamenlijke nieuwsbrief te markeren, publiceren we in deze editie nog enkele
stukjes uit die oorspronkelijke nieuwsbrief in facsimilevorm.
Vanwege de nog steeds geldende Coronamaatregelen van de overheid, zal het
aangekondigde laatste Belvedère-diner op een later tijdstip dit jaar plaatsvinden.
De reguliere bijeenkomsten in het Veteranen Ontmoetings Centrum “de Smederij”
zullen ook uitgesteld worden. Wij houden u uiteraard op de hoogte van het
moment, waarop we weer als vanouds bij elkaar kunnen komen.
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Enkele berichten uit de eerder verschenen Veteranennieuwsbrief.
Gerrit Pater overleden.
Op zondag 27 december jl. is Gerrit Pater overleden op 93
jarige leeftijd. Hij is na ernstige hartproblemen uiteindelijk
toch bezweken aan de gevolgen van corona.
Gerrit was Indie-veteraan en kwam vele jaren trouw op onze
VSE-bijeenkomsten. Ook stond hij erom bekend dat hij vaak de
gelegenheid te baat nam om autoriteiten aan te spreken op het
(lokale)veteranenbeleid. Hij was vorig jaar op de
Airborneherdenking speciale gast. Samen met zijn
kleindochter. De Amerikaanse ambssadeur, Pete Hoekstra, stapte op hem af op de
Ginkelese heide, om hem te begroeten.
Kleine Kerstattentie voor enkele Veteranen.
Enkele Edese veteranen die even wat
aandacht verdienden werden met Kerst
verrast met een kleine attentie.
Bestuursleden van de VSE en het VOC
brachten de tasjes met lekkere hapjes en
drankjes bij de mensen thuis. Zij bleken
allemaal aangenaam verrast.

extra

Deze actie werd mede mogelijk gemaakt
het Karel Doormanfonds en de Koepel Veteranen OntmoetingsCentra.

door

Vrij vervoerkaartjes 2021
Evenals voorgaande jaren kunt u als veteraan ook voor 2021 weer 2 vrij
vervoerkaartjes aanvragen bij het Nl. Veteraneninstituut. Dit kan telefonisch op
nummer: 088-3340050 of digitaal op: www.mijn.veteraneninstituut.nl
Vervolgens dient u in te loggen of te registreren.
Vul uw militair registratienummer in gevolgd door @mijn.vi en vervolgens uw
wachtwoord
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Als u ingelogd bent, ga dan naar: Evenementen en klik vervolgens op overzicht.
Hier kunt u “vrij vervoer 2021” aanklikken en daarna op “inschrijven” klikken.
Daarna op “aanmelden” en vervolgens op “versturen” klikken. Nu worden ze u per
post toegestuurd.
Wij wensen u allen de komende tijd veel sterkte en hopen dat u gezond zult
blijven.
Met hartelijke groet,
namens het bestuur van de VOC-VSE,
Renske van Dijk en Martin van der Velden,
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