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Platform Militaire Historie Ede 

 

 

 

Uitgave:  6, januari 2013  

 

Het Platform Militaire Historie Ede mag terugkijken op een geslaagd eerste jaar. De eerste 

belangrijke zelfstandige stappen zijn gezet. In de winter van 2011-2012 werd door een 

aantal enthousiaste vrijwilligers in een aantal brainstormsessies de basis gelegd voor een 

centraal punt in Ede voor militaire documentatie, informatie en organisatie. Op 1 maart 

2012 kon het platform zich dank zij de steun van gemeente archivaris Peter van Beek in het 

Gemeentehuis presenteren aan een grote groep geïnteresseerden. We zijn met beperkte 

middelen op weg gegaan, maar wel met een duidelijk perspectief. Helaas hebben we het 

gevoel dat met name de plaatselijke politiek nog niet altijd voldoende inzicht en aandacht 

heeft voor de mogelijkheden die een volwaardig Projectbureau Militaire Historie Ede biedt.   

 

Doelstelling 
Ede kent een rijke militaire historie. Ede speelde een 

bijzondere rol tijdens de Eerste Wereldoorlog met het 

Belgische Vluchtoord. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

werd er zowel in mei 1940, als in september 1944, als 

in mei 1945 slag geleverd op de Ginkelse Heide. Uniek 

waren de luchtlandingen op 18 september 1944, maar 

zeker ook de rol van het Edese verzet. Er zaten in Ede 

twee Engelse generaals ondergedoken, die de weg 

weer hebben terug gevonden naar eigen troepen. De 

Pegasus ontsnapping is een unieke actie geweest, 

maar ook de incredible patrol was echt ongelooflijk. 

Tijdens de Koude Oorlog werd Ede het grootste 

garnizoen op de Veluwe en werden hier duizenden 

dienstplichtigen opgeleid. 

Het platform stelt zich ten doel dit militair erfgoed verder te documenteren en toegankelijk te houden 

voor de Edese bevolking en andere belangstellenden. Bovendien kunnen activiteiten en projecten door 

het platform worden ondersteund. 

 

Educatie  
Het Platform Militaire Historie Ede beschikt over een grote hoeveelheid militaire documenten en 

attributen. Deze kunnen worden ingezet voor educatieve doeleinden.  

Naast exposities verzorgt het platform ook 

lezingen, lessen op scholen en excursies 

(battlefieldtours).  

In 2012 is gestart met hopelijk een nieuwe 

traditie in Ede. Ons platformlid Gerard Gijsbertsen 

hield na de Algemene Ledenvergadering van de 

Vereniging Oud Ede de eerste 17 april lezing. Bij 

dezelfde vereniging verscheen met medewerking 

van het platform in de Zandloper een 

buitengewoon artikel over de ‘basistraining van 

de Kriegsmarine in Ede’. 

Samen met de gemeente verzorgden we een 

fototentoonstelling in de binnenstad van Ede. In 

het kader van het provinciale festival ‘Gelegerd in 

Eén jaar Platform Militaire Historie Ede, 

terugblik en plannen voor de toekomst 
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Gelderland’ liet het Gemeentearchief Ede twintig oude foto’s over het militaire verleden van de 

gemeente zien. De foto’s werden tentoongesteld in lege etalages in het centrum van Ede. 

Op 27 oktober 2012 organiseerde het platform een eerste geslaagde Pegasus battlefieldtour. Geleerd 

van deze ervaring zullen ook in 2013 deze battlefieldtours aan het publiek worden aangeboden.  

 

Herdenken 
Het platform werkt mee aan het tot stand brengen en het onderhouden van gedenktekens, 

monumenten en informatiepanelen. Ook ondersteunt het platform de organisatie en uitvoering van 

herdenkingen en andere ceremoniële aangelegenheden. 

In 2012 was het platform betrokken bij de plannen voor 

renovatie van het Mausoleum en de bijzetting van de stoffelijke 

resten van verzetsstrijder en voormalig wachtmeester van de 

marechaussee, Christiaan Hollebrands. Traditiegetrouw verleende 

het platform steun bij de nationale Dodenherdenking op 4 mei. 

Op 17 april was er nog de herdenking van de bevrijding van Ede 

in het bijzijn van Clifford Moulton, één van de Britse bevrijders. 

Op 18 april werd een monument voor de omgebrachte Joodse 

inwoners van de gemeente Ede onthuld. 

 

Airborne activiteiten 
Traditiegetrouw zijn veel vrijwilligers van het platform betrokken 

bij de Airborne activiteiten in september. Op vrijdag 21 september 

vond om 11.15 uur voor de vierde keer een herdenking plaats van 

het bombardement uit 1944. ’s Avonds vond de 10e Airborne 

Taptoe Ede plaats met optredens van Nederlandse, Poolse en 

Engelse militaire orkesten. Het thema was dit jaar ‘Gelegerd in 

Gelderland’, wat uitgebeeld werd door een historisch militair defilé. 

Zaterdag 22 september leverde op de Ginkelse Heide een record 

aantal bezoekers op. Er was veel belangstelling voor de Airborne 

Herdenking, de luchtlandingen en de Grande finale van het 

erfgoedfestival ‘Gelegerd in Gelderland’.  

 

Kennisbeheer  
Het kennisbeheer omvat het verzamelen en sorteren van documentatie, 

beeldmateriaal en zo nodig het verrichten van nader onderzoek, teneinde 

hiermee bij te dragen aan het verhogen van het kennisniveau van het platform 

en de opbouw van een onderliggende gegevens database. Binnen het 

kennisbeheer worden de aan het platform gestelde advies- en informatievragen 

behandeld.  

Het kennisbeheer bestaat uit een aantal mensen dat zich heeft verdiept in 

bepaalde aspecten van de militaire historie van Ede en die op grond daarvan als 

materiedeskundige beschouwd mogen worden. Vragen worden via de mail aan 

deze groep voorgelegd. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de brede kennis 
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die reeds aanwezig is. Alle reacties worden gedocumenteerd, op basis van de reacties wordt een 

antwoord opgesteld dat aan de vraagsteller verzonden wordt.  

Het platform werkt nauw samen met het gemeentearchief en het Historisch Museum Ede. In het 

voorjaar heeft het platform op verzoek van gemeente archeologe Charlotte Peen mee mogen denken 

met de ontwikkeling van de Cultuurhistorische Waardenkaart van Ede.  

 

Databeheer en rekwisieten  
De database is een digitaal opgeslagen archief, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en 

gebruik. De database speelt een belangrijke rol voor het archiveren en actueel houden van gegevens 

zoals: documenten, foto- en videomateriaal, lezingen, projecten, exposities, etc. 

Ook moet hierbij gedacht worden aan voorwerpen of materialen die belangrijk genoeg zijn om te 

behouden voor de toekomst. In 2012 konden enkele Britse uniformen worden aangeschaft en een 

aantal unieke foto’s en archiefstukken. 

 

Vrijwilligersbeheer  
Het vrijwilligersbeheer omvat het verzamelen en bijhouden 

van een lijst met namen en adressen van enthousiaste 

mensen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld om te 

assisteren bij de voorbereiding, organisatie en begeleiding 

van o.a. herdenkingen, evenementen en defilé’s. Maar ook 

voor het transporteren, opbouwen, bemensen of afbreken 

van exposities, het onderhoud en de restauratie van 

historisch materiaal, het geven van lessen of lezingen en het 

leiden van excursies.  

Er bestaan diverse categorieën vrijwilligers, met elk hun eigen interesses en capaciteiten. Per activiteit 

wordt beoordeeld welke vrijwilligers hiervoor in aanmerking komen, in onderling overleg worden met 

betrekking tot daadwerkelijke assistentie verdere afspraken gemaakt. 

 

Projectondersteuning  
Het platform biedt ondersteuning aan initiatieven die direct of indirect 

met de doelstellingen van het platform zijn verbonden. De 

ondersteuning kan bestaan uit het meedenken of meewerken in 

projecten, het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het (doen) 

verzorgen van lezingen of tours en het ter beschikking stellen van 

militair-historisch materiaal en beeldmateriaal (audio, video en 

fotomateriaal). In voorkomende gevallen is het ook mogelijk om door 

leden van het platform foto- en filmimpressies te laten maken. 

Daarnaast kan de ondersteuning van het platform bestaan uit het leggen 

van contacten met de pers dan wel de overheid of sponsoren.  

Het platform kan haar ruime ervaring met het genereren van publiciteit, 

het verkrijgen van vergunningen en het benaderen van potentiële 

geldschieters inzetten om elk initiatief tot een succes te maken. Ook is 

het mogelijk om via de databank van het platform vrijwilligers te werven 

of re-enactment te reserveren. Tenslotte kan elk initiatief, mits 

verbonden met de doelstellingen, rekenen op publiciteit via het platform 

zelf, te weten de website of de nieuwsbrief. 

 

Communicatie 
Het platform geeft, indien daar aanleiding toe is, een nieuwsbrief 

uit om de leden van het platform en andere geïnteresseerden te 

informeren over wetenswaardige militair historische feiten. 

Iedereen kan zich hierop vrijblijvend abonneren. Alle 

geregistreerde adressen ontvangen via mail een exemplaar. In 

2012 verschenen er vijf nieuwsbrieven. 

Jaarlijks wordt de omgeving van Ede bezocht door vele 

tienduizenden mensen. Veel van deze bezoeken hebben te 

maken met het militaire verleden van Ede. Om dat militaire 

verleden beter onder de aandacht te brengen en te onderhouden 

is de website www.platformmhe.nl opgezet.  
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Fondsenwerving 
Om alle bovengenoemde taken waar te maken is geld nodig. Hoe meer geld er ter beschikking staat, 

hoe meer er gerealiseerd kan worden. Het platform heeft afgelopen jaar de eerste sponsors mogen 

verwelkomen. Het sponsorbedrag bedraagt minimaal € 60,- per jaar.  

In de toekomst wil het platform graag een actievere rol spelen naar buiten. Maar dit brengt financiële 

risico’s met zich mee en er is meer geld nodig. Om hierin te voorzien wordt gedacht aan subsidies, 

sponsors, fund raising events en verkoop van artikelen.  

Het platform staat voor een lastige keuze en heeft besloten voorlopig nog low profile te opereren, maar 

wel in een soort groeimodel. Het is de intentie van het platform om steeds professioneler te worden en 

te groeien naar een projectbureau voor militair historische zaken in Ede. Dit kan het platform echter 

niet alleen, daar zal ook de overheid steun bij moeten verlenen.  

 

Toekomstplannen 
Wil je echt je militaire erfgoed troeven goed uitspelen, dan zal je dit werk van vrijwilligers naar een 

organisatorisch hoger niveau moeten tillen. Als voorbeeld kijken we dan naar Wageningen, waar een 

Comité 4 en 5 mei Wageningen onder leiding van een kleine kernstaf en faciliteiten van de Gemeente 

Wageningen veel vrijwilligers aanstuurt en zorgt dat Wageningen actief en prominent in de pers 

aanwezig is. Een zeer positieve manier van City-marketing, grotendeels gebaseerd op enthousiasme 

van de eigen bevolking, maar met een landelijke uitstraling. 

Ook Ede heeft de potentie om zoiets op te zetten. In het verleden werden veel activiteiten zoals een 

Airborne Taptoe Ede, een bevrijdingsoptocht en de Pegasus Wandeltocht geïnitieerd door de 

plaatselijke VVV. Door het wegvallen hiervan en het sluiten van de kazernes dreigt de kennis over de 

militaire historie van Ede te versnipperen en vervagen. Daar staat tegenover dat er juist nu een 

geweldige kans ligt voor City-marketing door in te spelen op het in opkomst zijnde fenomeen 

bevrijdingstoerisme (regionaal, maar met een belangrijke rol voor Ede). Het zou verstandig politiek 

beleid zijn als geïnvesteerd zou worden in een Projectbureau Militaire Historie Ede, dat voor, namens 

en met de Gemeente Ede en verwante organisaties evenementen en herdenkingen organiseert en 

ondersteunt. Hoofdtaken zullen zijn: coördinatie, advies, ondersteuning en educatie.  

 

 

Activiteiten Agenda 2013 
Donderdag 14 maart   14.00 – 17.00 uur   Historisch Café (Cultura) 

Woensdag 17 april   20.00-   17 april lezing (Vereniging Oude Ede) 

Zaterdag 13 april   13.00 – 22.00 uur Pegasus battlefieldtour 

Weekend 14 en 15 september    Open Monumentendag 

Weekend 20 - 22 september    Airborne weekend 

Zaterdag 19 oktober   13.00 – 22.00 uur Pegasus battlefieldtour 

(een overzicht van alle activiteiten in Ede en de directe regio is te raadplegen op onze website) 

 

www.platformmhe.nl 

info@platformmhe.nl 

Rekeningnummer: 30.70.52.400 t.n.v. Stichting Promotie Ede o.v.v. “Sponsoring Platform MHE” 

 

 

--------------------------------------------------------------- 
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. 

 


