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In april zal het 67 jaar geleden zijn dat de gemeente Ede werd bevrijd. Zoals gebruikelijk 

zullen er in de periode tussen 17 april en 5 mei diverse herdenkingen en activiteiten 

plaatsvinden. Maar naast de jaarlijks terugkerende activiteiten is er deze keer ook een 

aantal bijzondere gebeurtenissen te vermelden. 

 

Dinsdag 17 april 2012 - Bevrijdingsmonument 

De reeks herdenkingen wordt op dinsdag 17 april ingeluid met 

een eenvoudige bloemlegging en een moment stilte bij het 

monument voor de Britse en Canadese bevrijders op de hoek van 

de Arnhemseweg en de Vossenakker. 

De plechtigheid vindt plaats om 11.00 uur. Initiatiefnemer is dhr 

C. Moulton, veteraan van de Britse 49e (Polar Bear) Infanterie 

Divisie. De ‘Polar Bears’ trokken ondersteund door Canadese 

tanks op dinsdag 17 april 1945 als bevrijders Ede binnen. 

Belangstellenden zijn bij deze herdenking van harte welkom. 

Bevrijdingsmonument 

Dinsdag 17 april 2012 - 11.00 uur  

Arnhemseweg/Vossenakker 

 

Dinsdag 17 april 2012 - Lezing over het Mausoleum 

Op dinsdagavond 17 april om 19.00 uur houdt de Vereniging Oud Ede (VOE) haar jaarvergadering in 

Hotel de Bosrand. Aansluitend zal er een lezing worden gegeven door ons Platformlid Gerard 

Gijsbertsen over de geschiedenis van het Mausoleum, en over het gedenken en herdenken in Ede in 

een breder verband. Met soms verrassende wendingen. Want zelfs het samen gedenken van een 

bittere strijd lukt niet altijd zonder onderlinge strijd… 

Ook niet-leden van de VOE zijn bij deze lezing hartelijk welkom.  

Lezing Mausoleum   

Dinsdag 17 april - 19.00 uur 

Hotel de Bosrand 

 

Woensdag 18 april 2012 - Joods monument 

In Ede staan diverse monumenten welke herinneren aan bepaalde gebeurtenissen uit de Tweede 

Wereldoorlog. Één groep inwoners, die zwaar 

heeft geleden onder de Duitse bezetting, werd 

tot nu toe op geen enkele wijze herdacht in de 

gemeente Ede. Dit in tegenstelling tot de 

buurgemeenten, waar wel herinneringen aan 

hen zijn. Die groep betreft de Joodse inwoners 

en onderduikers, waarvan er velen tijdens de 

bezetting zijn weggevoerd en vermoord. 

Op woensdagmiddag 18 april om 14.00 uur zal 

voor deze slachtoffers een monument worden 

onthuld. Het monument komt te staan in het 

park bij de splitsing Vossenakker - Bergstraat - 

Paasbergerweg, langs de route van de jaarlijkse 

 

 

Bevrijdingsmonument 

Geplande locatie Joods monument 
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Stille Tocht. 

Het monument is een initiatief van het Comité Joods Monument. De ceremonie zal worden begeleid 

door leden van de Koorschool Midden-Gelderland en muziek van de heer P.M. Schmitz. Burgemeester 

C. van der Knaap en rabbijn mevrouw M.W.M. van Praag zullen het woord voeren. 

Iedereen die zich verbonden voelt met dit deel van onze lokale geschiedenis wordt van harte 

uitgenodigd deze onthullingceremonie bij te wonen.  

Onthulling Joods monument 

Woensdag 18 april - 14.00 uur 

Bergstraat/Paasbergerweg/Vossenakker 

 

 

Donderdag 26 april 2012 - Overdracht Mausoleum 

In Ede zijn het Mausoleum, het Airborne monument en het 

monument ter herinnering aan het bombardement op Ede 

geadopteerd door scholen. Ieder jaar rond het moment van 

herdenken draagt de voorgaande school het monument 

symbolisch over aan de opvolgende school. Dit is een initiatief uit 

1985 van de Stichting Februari 1941, dat inmiddels door het 

Nationaal Comité 4 en 5 mei praktisch wordt ondersteund. In 

1987 startten de Edese scholen dit project.  

Op donderdagmorgen 26 april om 10.30 uur zullen leerlingen van 

de Prins Florisschool met een gepaste ceremonie het Mausoleum 

overdragen aan de leerlingen van de Groen van Prinstererschool. 

Deze ceremonie is vrij toegankelijk. 

Overdracht Mausoleum 

Donderdag 26 april - 10.30 uur 

Mausoleum Vossenakker 

 

Donderdag 26 april 2012 - Bijzetting Christiaan Hollebrands in het Mausoleum 

Christiaan Hollebrands was wachtmeester bij de 

Marechaussee. In 1943 wilde hij niet langer dienst doen 

voor de bezetter en dook hij onder. Hij sloot zich aan bij 

een verzetsgroep in de Biesbosch. Hier kwam hij in een 

treffen met Duitse militairen in september 1944 om het 

leven.  

Op verzoek van de familie zal hij vanuit zijn huidige 

rustplaats aan de Asakkerweg worden overgebracht naar 

het Mausoleum. 

Het Mausoleum is een uniek verzetsmonument, omdat veel 

van de omgekomen Edese verzetsstrijders daarin 

daadwerkelijk zijn bijgezet. Op de muur staan 44 namen 

vermeld. Achter 29 van deze naamplaten rust ook 

daadwerkelijk een verzetsstrijder. Het Mausoleum is in 

1945 gebouwd met hulp van de Canadese bevrijders. In 1947 heeft prins Bernhard het beeld op het 

Mausoleum onthuld, waarmee de bouw was voltooid. De laatste bijzettingen vonden plaats op 23 

augustus 1946. 

Op donderdag 26 april a.s. vindt tussen 13.00 en 13.30 uur een ontvangst plaats in het gemeentehuis. 

Rond 13.30 zal het gezelschap zich via de Bergstraat te voet verplaatsen naar het Mausoleum. Om 

14.00 uur zal hier de daadwerkelijke bijzetting plaatsvinden. Het ceremonieel zal worden verzorgd door 

de Koninklijke Marechaussee. 

Iedereen die dat wil kan deze bijzondere gebeurtenis bijwonen.  

Bijzetting Christiaan Hollebrands 

Donderdag 26 april - 14.00 uur 

Mausoleum Vossenakker 

 

Vrijdag 4 mei 2012 - Nationale Dodenherdenking 

Ieder jaar vindt op 4 mei de Nationale Dodenherdenking plaats. Op deze dag herdenkt men allen die 

zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij 

vredesoperaties. In de gemeente Ede zijn op meerdere plaatsen herdenkingen. 

 

 Gedenkplaat Christiaan Hollebrands 

 

Overdracht Mausoleum 
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13.15 uur - Algemene Begraafplaats Ede  

Op de Algemene Begraafplaats in Ede zullen door het college 

van burgemeester en wethouders en door 

vertegenwoordigers van het voormalig verzet kransen worden 

gelegd bij de oorlogsgraven. Op de begraafplaats liggen 32 

militairen begraven. Het gaat om twee Nederlandse militairen 

die gevallen zijn in de strijd op 10 mei 1940, 23 geallieerde 

luchtmachtmilitairen die omkwamen toen hun toestellen 

werden neergeschoten, twee militairen van de Britse 1e 

Luchtlandingsdivisie die sneuvelden in september 1944 en 

drie Britse militairen die bij de bevrijding in 1945 om het 

leven kwamen. Elders op de begraafplaats ligt nog een 

Nederlandse militair uit de meidagen van 1940 begraven, ook hier worden bloemen gelegd.  

Helaas krijgt deze herdenking vaak niet de aandacht die het verdient. Uw aanwezigheid bij deze 

ceremonie wordt vanuit het platform dan ook zeker aangemoedigd. 

14.15 uur - Harskamp  

De bevolking van Harskamp herdenkt op 4 mei ’s middags bij het bevrijdingsmonument aan de 

Otterloseweg. Burgemeester C. van der Knaap houdt hier een korte toespraak. Kinderen van de 

basisscholen de Zaaier en de Roedel doen actief mee in deze herdenking. Tijdens de herdenking wordt 

de doorgaande weg door Harskamp afgesloten.  

Ook de plechtigheid in Harskamp is voor iedereen vrij toegankelijk. 

18.30 - Wekerom  

De herdenking in Wekerom begint om 18.30 uur met een ontvangst in de Kastanjehof. Aansluitend 

vindt om 18.45 uur de plechtigheid plaats bij het monument aan de Dorpsstraat. Hierbij is een lid van 

het college van burgemeester en wethouders aanwezig. 

19.35 - Ederveen  

In Ederveen vertrekt de Stille Tocht om 19.35 uur vanaf het dorpshuis De Zicht naar het monument bij 

de Bruinhorst. Nadat kinderen van de Julianaschool en de Calvijnschool gedichten hebben voorgelezen, 

volgen de kransleggingen. Namens de gemeente zal hier door een raadslid of wethouder een krans 

worden gelegd. 

18.45 uur - Ede  

Om 18.45 uur begint in de Oude Kerk in Ede een 

herdenkingsbijeenkomst. Dhr. Dick Meier en het 

Alexanderconsort verzorgen het programma, burgemeester 

C. van der Knaap houdt een korte toespraak. Voor deze 

bijeenkomst wordt de kerk vanaf 18.30 uur opengesteld.

  

Aansluitend vertrekt om 19.30 uur vanaf het Kerkplein de 

Stille Tocht via Park Paasberg en de Paasbergerweg naar het 

Mausoleum. Onderweg passeert de tocht het nieuwe Joods 

Monument. 

Om 19.40 uur vangt de ceremonie bij het Mausoleum aan. 

Na een toelichting over de betekenis van het Mausoleum 

komt de Stille Tocht aan en nemen de deelnemers aan de 

tocht hun plaats bij het Mausoleum in. Dan volgen het signaal ‘Taptoe’, de twee minuten stilte, het 

signaal ‘Voorwaarts’ en het Wilhelmus. Daarna worden door diverse organisaties kransen en bloemen 

gelegd. Vervolgens neemt burgemeester C. van der Knaap het woord. De toespraak van de 

burgemeester zal worden afgesloten door het oplezen van de 44 namen door twee leerlingen van de 

Groen van Prinstererschool.  

 
Algemene Begraafplaats Ede 

 
Kranslegging Mausoleum 
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Na afloop van de ceremonie en het defilé is iedereen van harte welkom in het gemeentehuis voor een 

kopje koffie of thee. 

18.45 uur - Lunteren  

De herdenkingsbijeenkomst in Lunteren begint om 18.45 uur in de Maranathakerk aan de Hertenlaan. 

Om 19.40 uur vertrekt de Stille Tocht van de Maranathakerk naar het monument aan de Kerkhoflaan. 

Ook hier zal een lid van het college van burgemeester en wethouders aanwezig zijn. 

19.45 uur - Bennekom  

In Bennekom vertrekt vanaf het plein voor de Oude Kerk om 19.45 uur de Stille Tocht. Na aankomst 

bij het monument vindt de kranslegging plaats. Bij de plechtigheid is een lid van het college van 

burgemeester en wethouders aanwezig. De herdenking wordt georganiseerd door de stichting Bart van 

Elst. Na afloop is iedereen welkom voor een kopje koffie of thee  in de aula van de Rooms Katholieke 

Kerk. 

19.45 uur - Otterlo  

In Otterlo begint de herdenking om 19.15 uur bij De Aanloop. De Stille Tocht vertrekt vanaf daar om 

19.30 uur naar het monument bij het kerkhof aan de Dorpsstraat. Er is muziek en zang, en ook het 

college van burgemeester en wethouders zal bij deze ceremonie vertegenwoordigd zijn. Na afloop kan 

men napraten in het dorpshuis De Aanloop. 

19.45 uur - De Valk  

De kranslegging bij het herdenkingsmonument De Valk aan de Hoge Valkseweg vindt plaats om 19.45 

uur. Namens de gemeente wordt door een lid van het college van burgemeester en wethouders een 

krans gelegd.  

Bij alle activiteiten, herdenkingen en ceremonies zijn 

belangstellenden meer dan welkom! 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 
Dit nieuwsbericht is een uitgave van het Platform voor Militaire Historie Ede (PMHE) (www.platformmhe.nl). Nieuwsberichten 
verschijnen op onregelmatige tijden als hier aanleiding voor is. De nieuwsberichten worden toegezonden aan alle bij het PMHE 
geregistreerde email adressen. Mocht u geen prijs meer stellen op verdere ontvangst, dan kunt u met een bericht aan 
info@platformmhe.nl verzoeken de toezending te stoppen. Mocht u zelf ideeën hebben voor een nieuwsbericht, dan kunt u dit 
doorgeven aan info@platformmhe.nl. 

 


