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Introductie
Nu een aanzienlijk deel van de coronamaatregelen is versoepeld, begint ook het
Platform weer op zo goed als volle toeren te draaien. En gelukkig weten de mensen ons
te vinden en zelfs meer dan in het verleden.
De opening op de woensdagmiddagen is een aanhoudend succes. Er zijn meer bezoekers
dan voor de pandemie en bovendien zorgt de combinatie met de openingstijden van
Jorisbrood voor een gezellige sfeer en veel aanloop van de klanten en hun kinderen.

Open Monumentendag: zaterdag 11 september
Op Open Monumentendag, zaterdag 11 september 2021, is De Smederij vanaf 10 uur
geopend. Naast rondleidingen door het museum zijn verschillende activiteiten gepland
zoals rondwandelingen over de voormalige kazerne, een tour in een historisch voertuig
en een fietstocht langs militaire gebouwen buiten de kazerneterreinen.
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Airbornemaand: Herdenking bombardement Parkweg
Onze belangrijkste activiteit in de Airbornemaand is de organisatie van de herdenking van
het bombardement voorafgaand aan de start van Operatie Market Garden. Bij dit,
grotendeels mislukte, bombardement kwamen 71 Edenaren om het leven en raakten er
velen gewond. De herdenking vindt plaats bij het monument aan de Parkweg en begint
om 11.00 uur. De schoolkinderen zullen bloemen leggen om 11.25 uur, het exacte tijdstip
waarop in 1944 de eerste bommen vielen. Het toeval wil dat het op 17 september 2021
exact 77 jaar geleden is dat deze ramp de gemeente Ede trof.

Airbornemaand: Rondleidingen over de Ginkelse Heide
De Ginkelse hei was op 17 en 18 september 1944 het toneel van zware gevechten tussen
het 7e Bataljon King’s Own Scottish Borderers en het SS Wachbatallion 3 uit Kamp
Amsvorde in Amersfoort. Saillant en wellicht pijnlijk detail is dat dit SS-bataljon
grotendeels bestond uit Nederlandse vrijwilligers. In de aanloop naar de grote
herdenking verzorgt het platform op 7, 8, 14 en 15 september rondleidingen over de hei
zodat iedereen kennis kan nemen van de gebeurtenissen en ter plekke kan zien waar het
zich allemaal afspeelde. Op veler verzoek zijn de tours in de avond gepland. De aanvang
is om 18.00 uur. U kunt zich voor een van deze rondleidingen aanmelden via de website
van het platform, www.platformmhe.nl .
Er zijn twee tours: een fietstocht waarin wordt verteld over de gebeurtenissen in
september 1944, en een wandeling waarin de hele periode 1940 – 1945 rond de Ginkelse
hei wordt belicht.

Airbornemaand: Ginkelse Heide
Hoewel verreweg de meeste normale activiteiten in de Airbornemaand zijn afgeschaald
naar het pandemieniveau van 2020, geldt dat niet of in mindere mate voor de activiteiten
die door of namens de gemeente Ede worden georganiseerd. Zo is het mogelijk om
toegang tot de Ginkelse hei te verkrijgen door een gratis ticket te bestellen. In totaal zijn
15.000 kaarten beschikbaar. Dat is veel minder dan het recordaantal bezoekers in 2019
maar wel veel meer dan de 30 plekken in 2020. Het belangrijkste is uiteraard dat de
herdenking van Operatie Market Garden en het daarmee onlosmakelijk verbonden
parachutespringen, dit jaar kan doorgaan. Het Platform Militaire Historie Ede zal met een
kraam vertegenwoordigd zijn op de Airborne Markt. Wij zien ernaar uit om u hier te
ontmoeten.
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Airbornemaand: Herdenking Verzet
Op maandag 20 september wordt met de inmiddels traditionele herdenking bij het
Mausoleum de rol van het verzet in en vooral na Operatie Market Garden herdacht. Deze
zogeheten “Pegasusherdenking” bestaat uit een kranslegging bij het Mausoleum en
begint om 10.00 uur. De herdenking wordt georganiseerd door The Arnhem 1944
Fellowship in samenwerking met het platform.

Airbornemaand: Pegasus Wandelfestival
Een nieuwe activiteit in het kader van de Airborneherdenkingen is het Pegasus
Wandelevenement
vanuit
het
Akoesticum.
Op
de
website
www.pegasuswandelfestival.nl kunt u zien welke wandelingen aangeboden worden en
hoe het totale programma eruitziet. Het platform levert op diverse onderdelen een
bijdrage.
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Onthulling historische panelen in Ede
Op 3 september is het eerste paneel in het kader van het project historische panelen
(‘markers’) onthuld door wethouder Peter den Pater en het kindercollege van de
gemeente Ede.
Het paneel bij de Smederij vertelt over de geschiedenis van het garnizoen Ede.
Bij de onthulling vertelde de wethouder het verhaal van Operatie Faust, de voedselhulp
aan het door honger geteisterde westen van Nederland. Hoewel de voedseldropping met
vliegtuigen de meeste bekendheid geniet (Operatie Manna / Operatie Chowhound),
werden ook grote hoeveelheden voedsel met vrachtauto’s naar het westen van
Nederland gebracht. Deze vrachtauto’s reden deels vanuit een groot voedseldepot op
het ENKA-terrein in Ede, waar zich ook een paneel bevindt.

Inmiddels zijn op vele plekken in Ede dergelijke panelen geplaatst zodat een nagenoeg
compleet beeld van de militaire historie van Ede kan worden gegeven. Het bijbehorende
boekje met fiets- en wandelroutes is binnenkort bij ons te koop.

Film “Pegasus”
Zoals bekend is over Operatie Pegasus-1 een documentairefilm gemaakt. Helaas is
wederom als gevolg van de pandemie, besloten de première uit te stellen tot april 2022.
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De voorstelling met live-muziek wordt
naar alle waarschijnlijkheid begin mei 2022
gepland in Wageningen. Daarnaast wordt
gekeken of het mogelijk is om een
(Engelstalige) openluchtvoorstelling te
organiseren bij het Airborne Museum in
Oosterbeek. Dit zal dan niet eerder kunnen
dan september 2022.

Ginkel Heath-project
Onder de noemer “Ginkel Heath-project”
nemen wij al vele jaren de verhalen van
ooggetuigen van de geschiedenis op video
op. Min of meer tot onze eigen verbazing
duiken nog steeds mensen op die wij
kunnen interviewen.
De afgelopen weken zijn de verhalen van
mevrouw Van der Graaf uit Den Haag en
de heer Van Hofwegen uit Oosterbeek
opgenomen. Overigens zouden wij aan u willen vragen of u nog mensen kent die hun
verhaal kunnen of willen vertellen. Als dat zo is, neem dan contact met
h.rolleman@chello.nl of met het Platform.

Nieuwe historische ontwikkelingen
In de afgelopen maanden is ook en vooral gekeken naar het verbreden van de scope van
het platform naar tot dusverre vrij onbekende delen van de geschiedenis.
Zo wordt nu hard gewerkt aan de periode 1914-1918, de Eerste Wereldoorlog.
Ook wordt gekeken naar het uitbreiden van het beeld van het SS Wachbattalion NordWest uit Kamp Amsvorde, een legerkamp tussen Amersfoort en Leusden. We gaan
binnenkort proefdraaien met een hierop gerichte battlefieldtour.
Een derde noviteit is het organiseren van een reconstructie van de Operatie Pegasus 2.
Hoewel de hoofdlijn van het verhaal natuurlijk bekend is, zijn er nog talloze vragen over
het hoe en het waarom. Omdat er geen schriftelijke of andere bronnen meer beschikbaar
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zijn, proberen we met een reconstructie ter plekke een beter beeld van de realiteit van
toen te maken.
Verder is het idee om een andere invulling
aan de battlefieldtour Pegasus 1 te geven.
De kern hiervan is dat de deelnemers naar
Nol in ´t Bos worden gebracht en van
daaruit tot de oversteekplaats de
historische route daadwerkelijk gaan
lopen. Op verschillende punten langs de
route staan de experts om daar het verhaal
van de ontsnapping van 138 Britse
militairen te vertellen.
Tenslotte willen we ook dieper ingaan op de rol van de VVDM (Vereniging Voor
Dienstplichtig Militairen), welke ooit in Ede werd opgericht.
In de volgende nieuwsbrief zullen we u nader over deze ontwikkelingen informeren.

Veteranennieuws

De openstelling van de Smederij voor de veteranen is een groot succes. De opkomst
overtreft de toch al hooggespannen verwachtingen en daar zijn we uiteraard erg blij
mee. Ook de herwaardering van de veteranen in het algemeen en veel meer aandacht
voor wat zij hebben gedaan en hebben meegemaakt is een goede ontwikkeling.
Voorbeeld hiervan is de aftrap van de Airborne Maand in Ede met een speciaal voor
veteranen georganiseerd concert. Hoewel de opkomst, waarschijnlijk mede door de
pandemische onzekerheden, wat tegenviel was het een prachtig initiatief.
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Wellicht nog belangrijker is het gegeven dat
we goede vorderingen maken met het
opleiden van zogeheten nuldelijnszorgers.
Dit betekent dat we ook op het punt van dit
onderdeel
van
de
veteranenzorg
binnenkort over een breed front van dienst
kunnen zijn.
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