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Het Platform MHE is de afgelopen maanden op diverse fronten behoorlijk actief geweest. Er
is momenteel structureel overleg met de Gemeente Ede om de militair historische structuur
in Ede te versterken. In één van de komende Nieuwsbrieven zult u hier beslist meer over
gaan lezen.
Op 20 juni mochten enkele leden van het platform
mevrouw Janssen interviewen over de operatie
Pegasus 1, die in 1944 plaats vond. De familie
Janssen bood in hun schaapskooi aan de Zecksteeg
onderdak aan zo’n 50 ondergedoken Britse
militairen. Herman Rolleman heeft het interview
vastgelegd op film, die binnenkort op onze website
te zien zal zijn.
In samenwerking met de Vereniging Oud Ede werd in hun tijdschrift
‘de Zandloper’ (2012/2) een heel bijzonder artikel geplaatst over de
basistraining van de Kriegsmarine in Ede. Niet alleen de inhoud was
voor velen nieuw, maar zeker ook de unieke foto’s. Momenteel
wordt met de schrijver het artikel bewerkt en aangevuld voor
plaatsing op onze website.
Het platform kwam ook in het bezit van een nieuwe foto uit 1940.
Deze foto is ook te vinden op de website van de stichting de Greb
(www.grebbeberg.nl). ‘Zware Duitse artillerie in de omgeving van
Ede’ was de omschrijving, maar de precieze locatie was tot nu toe
onbekend. Na veel speur- en rekenwerk kon de juiste plaats alsnog
exact worden vastgesteld.
Op onze website zult u ook de eerste sponsoren van het platform
aantreffen. Uiteraard is er plaats voor nog meer logo’s.

Juli, augustus en september - Fototentoonstelling in de binnenstad van Ede
Op grote terreinen aan de oostkant van Ede hebben meer dan 100 jaar militairen gewoond en gewerkt.
De kazernes lagen aan de rand van Ede, daar waar de hei begint. Hierdoor konden de militairen snel
hun oefenterrein bereiken en hadden de Edese burgers zo
weinig mogelijk overlast.
Meestal was de relatie tussen de militairen en de Edese
burgers goed. De soldaten hielpen op Koninginnedag en in
de Heideweek. Dankzij hen hadden winkeliers een hogere
omzet.
Zij
stimuleerden
het
wandelen
en
de
muziekbeoefening via de militaire kapellen en drumbands.
Er waren culturele uitvoeringen en sommige kazernes
hadden hun eigen bioscoopzalen. Daarmee liepen zij
vooruit op het dorp. Veel verenigingen en scholen
profiteerden van de aanwezigheid van het garnizoen
doordat militairen zich aansloten als lid, leiding of bestuur.
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Eind 2010 werden de terreinen overgedragen aan de gemeente en kwam er een einde aan deze
militaire aanwezigheid in Ede-Centrum.
In het kader van het provinciale festival ‘Gelegerd in Gelderland’ laat het Gemeentearchief Ede twintig
oude foto’s over het militaire verleden van de gemeente zien. De foto’s worden tentoongesteld in lege
etalages in de binnenstad. Op de foto's zijn geen ‘bommen en granaten’ te zien, maar juist het
dagelijks leven van de gehuisveste militairen van 1901 tot 1967. Er werden aardappels geschild en
voeten gewassen en er werd geschoren en gegymd.
Fototentoonstelling gemeentearchief Ede
T/m september 2012
Etalages Ede-centrum

28 juli tot 7 oktober 2012 - Expositie ‘Tinnen soldaten vallen aan’
In het Historisch Museum Ede is vanaf 28 juli een tentoonstelling te zien waarin aan de hand van
tinnen soldaten een beeld wordt gegeven van de militaire geschiedenis van Nederland. De
tentoonstelling maakt onderdeel uit van het drie maanden durende erfgoedfestival ‘Gelegerd in
Gelderland’, dat aandacht besteedt aan het militaire verleden van de provincie.
De tentoonstelling ‘Tinnen soldaten vallen aan’ is opgezet in samenwerking met
het Nationaal Tinnen Figuren Museum en laat variaties zien op het thema
‘Gelegerd in Gelderland’.
Met behulp van de tinnen figuurtjes wordt onder meer aandacht besteed aan de
Nederlandse missies in Korea, Libanon, Bosnië en Afghanistan. Ook oudere
perioden komen aan bod. Zo is bijvoorbeeld een zogenaamde Kromhoutziekenwagen te zien die gebruikt werd tussen 1879-1840. Andere bijzondere
objecten zijn een pontonwagen van de genie uit de periode 1882-1940, een
keukenwagen van de infanterie uit de jaren tussen 1914 en 1940 opgenomen in
een kampscene met wat soldaten, een Infanterie-opstelling, een militair met
vouwfiets uit 1910, een en infanteriesoldaat op de schaats en een afdeling Gele
Rijders uit Arnhem (www.historischmuseumede.nl)
Tentoonstelling ‘Tinnen soldaten vallen aan’
Tot 7 oktober 2012
Historisch Museum Ede

Zaterdag 15 september 2012 - Excursie ‘Sporen van de Slag om Arnhem’
Op zaterdag 15 september organiseert de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum (VVAM) een
excursie in het gebied waar de Slag om Arnhem in september 1944 plaats vond. De excursie onder de
naam ‘Sporen van de Slag om Arnhem’ geeft een beeld van de landingen, de opmars naar Arnhem, de
gevechten bij het St Elisabeths’ Gasthuis en de Rijnbrug, en uiteindelijk de verbeten strijd op een
steeds kleiner wordend gebied in Oosterbeek.
Deze zogenaamde Battlefield Tour vangt aan om 09.30 uur in Oosterbeek en duurt de hele dag. Kosten
van de excursie bedragen €42,50 (VVAM-leden en leden van de Arnhem 1944 Fellowship € 40,-).
Opgave vooraf is noodzakelijk. Zie voor meer informatie www.vriendenairbornemuseum.nl onder
‘Battlefield Tours’.
Excursie ‘Sporen van de Slag om Arnhem’
Zaterdag 15 september 2012 - 09.30 ÷ 17.00 uur
Airborne Museum Oosterbeek

Vrijdagmorgen 21 september 2012 - Arnhem 1944 Fellowship
Op vrijdag 21 september om 11.00 uur vindt de tweede jaarvergadering plaats van de Arnhem 1944
Fellowship. De vergadering wordt gehouden in de Concertzaal aan de Benedendorpsweg in Oosterbeek.
De Arnhem 1944 Fellowship heeft ten doel de speciale band die in de loop der jaren is ontstaan tussen
de Britse militairen en de families op de Veluwe in stand te houden en te verdiepen. Ook voor de
tweede en de derde generatie.
Veel gezinnen in de gemeente Ede waren in het najaar van 1944 betrokken bij de hulp aan de
ondergedoken Britse militairen van de 1st Airborne Division. En bij de ontsnappingsoperaties Pegasus 1
en Pegasus 2. De Arnhem 1944 Fellowship richt zich speciaal op de kinderen en kleinkinderen van deze
helpers. En op ieder die wil bijdragen de kennis van deze bijzonder periode uit onze geschiedenis
levend te houden (www.arnhem1944fellowship.org)
Jaarvergadering Arnhem 1944 Fellowship
Vrijdag 21 september 2012 - 11.00 uur
Concertzaal Oosterbeek
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Vrijdagmorgen 21 september 2012 - Herdenking Bombardement Ede
Op vrijdag 21 september om 11.15 uur vindt voor de
vierde
keer
een
herdenking
plaats
van
het
bombardement uit 1944. Bij dit bombardement, het
begin van de operatie Market Garden, kwamen 69
inwoners van Ede om het leven. Om 11.25 uur, het
tijdstip waarop de eerste bommen vielen, zullen kinderen
van scholen uit Ede-Zuid bloemen leggen bij het
monument.
De drie scholen uit de wijk waar de meeste slachtoffers
vielen, hebben het monument geadopteerd. Dit zijn de
Zuiderpoort,
de
Oranje Nassau
school
en
de
Koepelschool. Bij toerbeurt dragen deze scholen een jaar
lang zorg voor het monument.
Herdenking Bombardement Ede
Vrijdag 21 september 2012 - 11.15 uur
Parkweg/hoek Johannes Bosboomlaan Ede

Vrijdagavond 21 september 2012 - 10e Airborne Taptoe Ede
Deze jubileumeditie belooft een heel bijzondere te worden, want als thema is ‘Gelegerd in Gelderland’
gekozen. Aangezien de Airborne Taptoe 10 jaar geleden is ontstaan ter gelegenheid van het 5-jarig
bestaan van het Tamboerkorps van de Verbindingsdienst, zal de initiatiefnemer van toen de majoor
Wim Vastenhoud de openingsfanfare ‘Highland Cathedral’ dirigeren. Hieraan werken mee het Muzieken Tamboerkorps van de Verbindingsdienst, de Dutch Military Pipes and Drums ‘Blue Guards’ en het
Enka mannenkoor.
Het taptoeprogramma begint historisch met het
fanfarekorps van de schuttersgilde Sint Sebastianus
uit Gendt. Na dit optreden volgt een historisch defilé
van een aantal militaire groepen. Het startschot van
het defilé zal verzorgd worden door een getrokken 6Veld van de historische veldartillerie. Het Enkamannenkoor zal het defilé afsluiten met enige bekende
soldatenliedjes.
Hierna volgt het Airborne blok, waarin begonnen wordt
met de Massed Pipes and Drums bestaande uit de
Royal Air Force Waddington uit UK, Pegasus Pipes and
Drums en Inter Scaldis Pipes and Drums. Dit
gezamenlijke optreden wordt gevolgd door het
Nederlandse Fanfarekorps der Nationale Reserve, één
van de weinige militaire orkesten van de Koninklijke Landmacht. Na de Nederlanders komt de militaire
band uit Krakau, de oudste militaire band van Polen. Het taptoeprogramma wordt traditioneel
afgesloten met een gezamenlijke finale, waarin zeker de drie volksliederen maar ook Sunset en de Last
Post te horen zullen zijn.
Voor de laatste informatie zie www.airborne-taptoe-ede.nl. Om aan de externe vraag te voldoen is een
beperkt aantal tribunekaarten te koop voor één van de nog weinige Nederlandse militaire taptoes in de
openlucht. De kaartjes zijn te verkrijgen bij Cultura, Molenstraat 45 in Ede (0318 672 800).
Airborne Taptoe Ede
Vrijdag 21 september 2012 - 20.15 uur
Marktplein Ede

Zaterdag 22 september 2012 - Airborne
Herdenking en Luchtlandingen
Tussen 10.00 en 12.00 uur is de officiële Airborne
Herdenking op de Ginkelse Heide. Op 18 september 2012 is
het 68 jaar geleden dat de luchtlandingen, die vooraf gingen
aan de Slag om Arnhem, op de Ginkelse Heide in Ede
plaatsvonden. Als herinnering hieraan wordt nabij het
monument een herdenkingsceremonie met kranslegging
gehouden (www.airborne-herdenkingen.nl).
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Traditioneel zullen op deze zaterdag ook weer Britse parachutisten boven de heide springen. Maar zij
niet alleen. Vele militairen uit verschillende landen zullen deze herdenkingssprong maken. In totaal
zullen bijna 1000 para’s springen boven de Ginkelse Heide.
Airborne Herdenking en Luchtlandingen
Zaterdag 22 september 2012 - 10.00 uur
Ginkelse heide

Zaterdag 22 september 2012 - Slotmanifestatie ‘Gelegerd in Gelderland’
Op zaterdag 22
Gelderland’ op
de
Ginkelse
Heide in Ede
georganiseerd.
Nog één keer
kunnen
bezoekers
gratis genieten
militaire verleden van

september

wordt

ook

de

slotmanifestatie

‘Gelegerd

in

van het
Gelderland.
Van
de
Romeinen
tot
de
Middeleeuwen, van het beleg van
Huissen tot de dienstplichtigen op de
Veluwe. Niet alleen is er veel te zien,
er is ook van alles te beleven zoals
demonstraties
van
historische
veldartillerie en de Slag om Grolle. En
natuurlijk ontbreekt hier de Slag om
Arnhem niet...
www.gelegerdingelderland.nl
Slotmanifestatie ‘Gelegerd in Gelderland’
Zaterdag 22 september 2012 - 09.30 ÷ 15.00 uur
Ginkelse heide

Stichting Airborne Feelings presenteert volledige Airborne-agenda
De nieuwe Stichting ‘Airborne Feelings, september 1944’ gaat in samenwerking met De Gelderlander
twee Airborne Specials uitgeven. Medio augustus zal een Special (20.000 stuks) voor de toeristen
verspreid worden en op zaterdag 1 september heeft De Gelderlander als bijlage een Airborne Special.
Het is voor het eerste keer dat veel activiteiten die rond de Herdenkingen van Operatie Market Garden
/ Slag om Arnhem worden georganiseerd in een volledige agenda te vinden zijn. Activiteiten en
herdenkingen die het spoor van de Liberation Route Europe volgen.
De Airborne Specials bevatten naast de agenda allerlei informatie over musea, fiets- en wandelroutes,
arrangementen van hotels en restaurants, over nieuwe boeken en fragmenten uit dagboeken. En
enkele interessante interviews met ondermeer Jurriaan de Mol, directeur Regionaal Bureau voor
Toerisme Arnhem-Nijmegen over de Liberation Route Europe en Jan Hovers, directeur van het Airborne
Museum ‘Hartenstein’, over hoe hij burgerparticipatie
vorm gaat geven.
‘Airborne Feelings, september 1944’ heeft ook een
website (www.airbornefeelings.nl) met veel informatie
over wat de streek rond de Slag om Arnhem te bieden
heeft. In Gelderland heeft zich een bijzonder en
dramatisch hoofdstuk in de opmaat naar de bevrijding
van Nederland afgespeeld.
--------------------------------------------------------------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.
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