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Beste abonnees,
In het tweede jaar van haar bestaan heeft het platform Militaire Historie Ede flink aan de weg
getimmerd en organisatorisch de spreekwoordelijke puntjes op de i gezet. Onderstaand jaaroverzicht
laat zien dat we op veel terreinen actief zijn geweest, lees: meer ervaring hebben opgedaan. Met de
komst van het Militair Historisch Informatiepunt heeft het platform tevens een eigen thuisbasis
gekregen, van waaruit activiteiten kunnen worden ontplooid en georganiseerd. Ook achter de
schermen is er weer veel werk verzet: zo werd er met veel partijen overleg gepleegd, informatie
uitgewisseld, historisch onderzoek gedaan, nieuwsbrieven geschreven en de website aangevuld.
Nu 2013 ten einde loopt, willen we graag nog eenmaal terugblikken op het afgelopen jaar. Aansluitend
zetten we de agendapunten die tijdens de bijeenkomst van 10 december jl. in het MHIP werden
gepresenteerd nog even voor u op een rijtje. Houdt u voor meer details echter onze website in de
gaten, die zal regelmatig worden bijgewerkt. Ook 2014 belooft een druk jaar te worden!
Ondergetekenden willen iedereen die haar steentje heeft bijgedragen of belangstelling heeft getoond,
hartelijk bedanken voor de inzet of getoonde interesse. Wij wensen iedereen een voorspoedig en
gezond 2014 toe en hopen ook komend jaar op uw steun en belangstelling te mogen blijven rekenen.




Ed van Seters,
Gerard Gijsbertsen,
Ronald van Riet,
Wim Rietkerk,
Jaap Scheeres,
Herman Rolleman,
Arjan Ros,
Wouter van den Berg.

Jaaroverzicht 2013
Voorleesontbijt Koepelschool
16 januari 2013 waren we te gast bij de Koepelschool in
Ede, waar leden van het platform een voorleesontbijt
verzorgden. Ed van Seters en Arjan Ros gaven aan de hand
van meegebracht historisch materiaal uitleg over de
geschiedenis van Ede in de jaren 1940 - 1945.
Op speelse wijze werd aan de leerlingen het verhaal verteld
van de Duitse inval op 10 mei 1940 tot aan de capitulatie
van het Duitse leger op 5 mei 1945.
Link naar foto's

Zoekactie vermiste Britse militairen
6 maart 2013 verzamelden we bij Natuurcentrum Veluwe
aan de Groot Ginkelseweg in Ede om onze zoekactie naar de
nog altijd vermiste Britse militairen voort te zetten. Aan de
hand van een ooggetuigenverslag en het grondig
bestuderen van oude foto's werd een locatie met behulp van
metaaldetectors op metalen voorwerpen onderzocht.
Met de vondst van een oude
handgranaat
kwam
er
een
voortijdig
einde
aan
deze
zoekactie en nam de Militaire
Politie het van ons over.
Link naar foto’s

Symposium 'Historie leeft'
14 maart 2013 ging de voorzitter van het platform in
gesprek met vijf onderzoekers, die zich gespecialiseerd
hebben in een bepaalde militaire periode en onderwerp.
De wisselwerking met het publiek maakte van deze middag
een dynamische samenkomst met interessante personen en
verhalen. Voor een uitgebreide samenvatting verwijzen wij
u graag naar onze website: video

Battlefieldtour Ginkelse Heide
21 maart 2013 organiseerden we voor een kleine groep
predikanten van de Luchtmacht een Battlefieldtour Ginkelse
Heide. Aan de hand van meegebrachte historische
attributen gaven Ronald van Riet en Gerard Gijsbertsen
uitleg over de slag om dropping zone Y.
Op de Ginkelse Heide is op 17 en
18 september 1944 tijdens de
geallieerde luchtlandingen flink
gevochten. Een groot, historisch,
Edes verhaal dat verteld moet
blijven worden.

Televisieopnamen Omroep Max
23 maart 2013 hebben leden en vrijwilligers van het
platform
deelgenomen
aan
de
opnamen
van
Oorlogsgeheimen van Omroep Max. Het platform stelde
mensen, originele uniformen, wapens en containers
beschikbaar.
Gerard
Gijsbertsen
deed
uitgebreid
verslag
van
de
mislukte wapendropping in maart
1945, waarbij veel leden van het
lokale verzet werden opgepakt.
Een groot aantal van hen zou
later door de Duitsers worden doodgeschoten.
Door haar medewerking aan deze uitzending te verlenen, kreeg het platform landelijk bekendheid.
Link naar uitzending

Militair Historisch Informatiepunt
Van april t/m september 2013 hebben leden en vrijwilligers
van het platform flink de handen uit de mouwen gestoken.
Onder deskundige leiding van Ronald van Riet is er in de
avonduren met man en macht gewerkt aan een eigen
onderkomen: een Militair Historisch Informatiepunt. In
nauwe samenwerking met de Veluwse Heidebrouwerij
werden ruimten ingericht van waaruit informatie kan worden
verstrekt over de rijke, militaire historie van Ede.
Onze speciale dank gaat uit naar
aannemersbedrijf Dick Timmer,
die belangeloos gereedschap,
tijd en vakkennis beschikbaar stelde. Ook de inzet van platformlid Wim
Rietkerk mag genoemd worden. Hij werkte thuis wekenlang aan een
levensgroot schilderij en fraaie informatieborden. Tot slot verdient ook Leo
van Scheijndel een speciale vermelding in deze laatste nieuwsbrief van
2013. Hij plaatste op last van de brandweer maar liefst 16 rookmelders en
maakte zo het pand voor publiek toegankelijk.
Voor meer details verwijzen wij u graag naar de klusvideo en
foto’s op onze website.

Battlefieldtour Operatie Pegasus
13 april 2013 bevond zich onder de deelnemers van de
battlefieldtour een lid van het toenmalige verzet: de heer
Herman van de Kaa uit Lunteren. Voor ons als platform was
het een bijzondere ervaring om uit eerste hand te mogen
horen hoe een en ander verlopen is na het mislukken van
Operatie Market Garden.
Herman was actief in het verzet
en hielp in 1944 mee met het
verplaatsen van de achtergebleven Britse Airbornes.
Op de website kunt u luisteren naar zijn verslag ter plaatse.
Link naar getuigeverslag

Lezing Bevrijdingsfeest 1945
17 april 2013 verzorgde het platform een lezing over het
eerste bevrijdingsfeest dat na afloop van de Tweede
Wereldoorlog, op 1 september 1945, in Ede plaatsvond.
Aan de hand van unieke en niet eerder vertoonde
kleurendia’s, welke in eigen beheer door het platform
vakkundig werden gerestaureerd, vertelde
Arjan Ros
enthousiast over Ede anno 1945. De primeur werd vergeven
aan de vereniging die zich gespecialiseerd heeft in de
historie van Ede: Vereniging Oud Ede.

Kranslegging Bevrijdingsmonument Ede
17 april 2013 organiseerde we in goede samenwerking met
het Comité 44-45 Ede een herdenking bij het
Bevrijdingsmonument aan de Arnhemseweg in Ede.
De plechtigheid werd onder meer
bijgewoond
door
familie
van
Clifford Moulton, die als militair
betrokken was bij de bevrijding van
Ede. De heer Moulton overleed
onlangs. We willen dit jaar deze
bijeenkomst dan ook opdragen aan
deze Edese bevrijder die zelf altijd bij de herdenking aanwezig was.
Link naar video

Herman Rolleman ging eerder dit jaar bij Clifford op bezoek en legde zijn verhaal op video vast. Kijkt u hier naar het
aangrijpende verhaal van Clifford Moulton, veteraan uit de Polar Bear Divisie. Van de landingen op D Day tot zijn
stationering in Palestina.

Boekenbeurs Oosterbeek
25 mei 2013 werd bij het Airborne Museum in Oosterbeek
de jaarlijkse boekenbeurs gehouden. Het platform kreeg dit
jaar twee kramen ter beschikking gesteld om zichzelf en
haar activiteiten bij het publiek onder de aandacht te
brengen.
In onze tweede kraam was er speciale aandacht voor onze
Battlefieldtour Operatie Pegasus.
Link naar foto’s

Struikelsteen in Ede onthuld
10 september 2013 werd in Ede door schrijver en dichter
Ben Verduijn een struikelsteen onthuld.
Met 'struikelstenen' worden zij herdacht, die het slachtoffer
zijn geworden van het Naziregime voor en tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Zij worden niet alleen geplaatst met
het doel een herinnering te zijn, maar ook om te dienen als
opvallende waarschuwing: er voor te waken dat het nooit
meer zal gebeuren.
Link naar foto’s

Open Monumentendag
14 september 2013 verleende het platform haar
medewerking aan de Open Monumentendag op de
voormalige Prins Mauritskazerne. De vrijdag hieraan
voorafgaand bezochten verschillende schoolklassen het
kazerneterrein. Naast het geven van rondleidingen, stelde
het platform tevens haar nieuwe
MHIP open voor publiek.
Een re-enactmentvereniging was
het hele weekend aanwezig en
deed oude tijden herleven.
Link naar video

Edese Monumentenprijs 2013
13 september 2013 – Tijdens de opening van de Open
Monumentendag ontving Ed van Seters uit handen van
Henk van den Oever, voorzitter van de vereniging Edese
Monumenten, de Edese Monumentenprijs.
Ed van Seters, voorzitter van het Platform Militaire Historie
Ede en initiatiefnemer van het Militair Historisch
Informatiepunt, werd geroemd om zijn historisch besef en
werkzaamheden als hoeder van het Edese militaire erfgoed.

‘Een kijkje in de militaire keuken van Ede’
13 september 2013 stelden we met trots onze eerste,
tijdelijke expositie in het MHIP open voor publiek.
Aan de hand van historische
foto's
en
oorspronkelijk
intendance materiaal werd de
ontwikkeling van het eten en
drinken op een kazerne in beeld
gebracht.

Herdenking bombardement Ede
20 september 2013 verleende het platform haar
medewerking aan de herdenking van het bombardement op
Ede-Zuid op 17 september 1944.
Bij dit bombardement, het
begin van Operatie Market
Garden, kwamen 69 burgers
om het leven. Om 11.25 uur,
het tijdstip waarop de eerste
bommen
vielen,
legden
leerlingen van de scholen waar toen de slachtoffers werden opgevangen
bloemen bij het monument aan de Parkweg. Arjan Ros vervulde deze
middag op voortreffelijke wijze de rol van ceremoniemeester en liet zo als platformlid een prima
visitekaartje achter.

Het verslag van de heer Peter van Witteveen, dat tijdens de herdenking door zijn kleindochter werd
voorgelezen, en de medewerking van de leerlingen van de drie Edese basisscholen, maakten diepe
indruk op de aanwezigen. Wouter van den Berg registreerde de herdenking op video en monteerde de
opnamen tot een waardige reportage.

Airborne Taptoe Ede

20 september 2013 was er de 11e editie van de Airborne
Taptoe Ede. Naast militaire orkesten uit Engeland en
Nederland was het hoogtepunt van de avond dit jaar een
optreden van de bekende Engelse zangeres Rebecca
Robinson.
Op de tribune zaten ongeveer 600 lokale veteranen met een
witte anjer, die in het kader van de lokale Veteranendag
door de Gemeente Ede waren uitgenodigd.

Airbornemarkt
21 september 2013 stond het platform met een kraam vol
boeken en versgebrouwen Pegasusbier op de Airbornemarkt
in Ede. De luchtlandingen en het mooie weer trokken veel
bezoekers naar de hei. Dankzij een kortingsbon van het
platform in het programmaboekje van de Gemeente Ede
wist het publiek onze kraam goed te vinden. Zowel de
voorraad boeken alsook het door
het platform in samenwerking
met de Edese Heidebrouwerij
ontwikkelde Pegasusbier werden
volledig uitverkocht.
Ronald van Riet en Wim Rietkerk waren weer actief betrokken bij het in
goede banen leiden van al het militaire verkeer. Link naar foto’s

Battlefieldtour Operatie Pegasus-1
25 september 2013 verkenden we samen met de
ondernemersvereniging Bennekom de eerste Pegasusontsnappingsroute.
Mede dankzij het mooie weer kunnen we terugkijken op een
zeer geslaagde dag. Een van de deelnemers, fotograaf Gert
Jan Koster, bracht deze tour fraai in beeld. U vindt deze
foto’s op onze website. Link naar foto’s

Battlefieldtour Operatie Pegasus-1
13 oktober 2013 Vanuit haar eigen Militair Historisch
Informatiepunt op de voormalige Prins Mauritskazerne
organiseerde dit platform opnieuw een zeer geslaagde
Battlefieldtour Operatie Pegasus.
Met twintig deelnemers en twee GMC's werden diverse
locaties bezocht waarlangs het Edese verzet, na het
mislukken van Operatie Market Garden, vele Britse para’s
door vijandelijk gebied naar de Rijn loodste.
Link naar video

Expositie basisschool De Brugge
14–17 oktober 2013 plaatsten leden van het platform een
mobiele expositie in De Brugge. Leerlingen van deze Edese
basisschool konden zo in hun eigen, vertrouwde
leeromgeving kennisnemen van de militaire geschiedenis
van Ede. De school motiveerde de leerlingen met een
speciaal lesprogramma, waarbij de kinderen meer te weten
kwamen over bekende straten en locaties in hun
woonplaats. Monumenten kregen een betekenis. Ze
herkenden huizen en gebouwen, waardoor de oorlog heel
dichtbij komt. Ook tijdens de ouderavond trok deze
expositie veel bekijks.
Het platform acht het van groot belang dat de jeugd verteld wordt wat ‘Oorlog’ met mensen doet en
onderstreept nog eens de educatieve waarde van dit initiatief. Ronald van Riet en Gerard Gijsbertsen
worden hartelijk bedankt voor het beschikbaar stellen van de vele historische attributen.

Vervanging gedenksteen
15 augustus 2013 werd bij het Mausoleum in Ede een
gedenkzuil vervangen, welke herinnert aan de tijdens en
na de Tweede Wereldoorlog omgekomen Edese
militairen. De nieuwe zuil is geplaatst op dezelfde plek
als de oude steen uit 1961, rechts van het Mausoleum.
De vervanging was een initiatief van het comité Ede ’44
– ’45 en was noodzakelijk omdat de namenlijst op het
oude monument niet correct is en onvoldoende gegevens
bevat.

WWW.PlatformMHE.nl
Als laatste in dit jaaroverzicht, dat vol staat met
‘tastbare’ activiteiten, willen we ook stilstaan bij het
minder zichtbare werk dat thuis achter de computer
plaatsvindt.
Zo heeft het platform onlangs een eigen Cloud Drive in
gebruikgenomen, waar we in eigen beheer bestanden
kunnen delen en opslaan. In het nieuwe jaar zullen we
ook gebruik gaan maken van eigen e-mailaccounts en
bijhorende mailadressen. Hiermee zal het platform zich
naar buiten toe verder professionaliseren. De website
van het platform begint ook steeds meer gevuld te raken en bevat inmiddels vele foto’s en fraai
gemonteerde video’s. In dit jaaroverzicht zijn veel koppelingen naar deze pagina’s opgenomen.
Bezoekt u onze site eens en laat ons weten wat u ervan vindt! Onze webmeester waardeert het zeer
als u positief kritisch naar zijn werk kijkt.
Zoals u hier kunt lezen, krijgt het platform ook digitaal haar zaakjes steeds beter op de rails. Ook de
Nieuwsbrief heeft inmiddels een eigen redactie gekregen. Dit alles was niet gelukt zonder de vele uren
werk die platformlid Wouter van den Berg steekt in het monteren van foto’s en video’s, het schrijven
van teksten en het programmeren van onze website. In dit digitale tijdperk een waardevolle kracht,
waar we zeer gelukkig mee zijn.
De fraaie cartoon aan het begin van deze nieuwsbrief werd overigens gemaakt door redactielid Wim
Rietkerk, waar we ook zeer gelukkig mee zijn. 

AGENDA 2014
Zondag 26 januari 2014
In het kader van de Nationale Nederlandse Auschwitz-herdenking worden er deze dag om 14.00 uur
bloemen gelegd bij het Joods monument aan de Vossenakker in Ede.
Woensdag 19 februari 2014
Diapresentatie bevrijdingsoptocht Ede 1945, serviceflat Belvedère.
Maart t/m mei 2014
Expositie MHIP, met als thema: de inval van de Duitsers in de regio Ede in mei 1940.
Donderdag 20 maart 2014
Herdenkingsceremonie Edese verzet
Donderdag 17 april 2014
Kranslegging bij het bevrijdingsmonument Ede
Donderdag 24 april 2014
17-aprillezing. Locatie nog niet vastgesteld.
Zondag 4 mei 2014
Nationale dodenherdenking.
Juli t/m september 2014
Expositie MHIP, met als thema: de slag op de Ginkelse Heide 1944.
Zomer 2014
Fiets-battlefieldtour naar de Ginkelse Heide, waar 70 jaar geleden in het kader van operatie Market Garden 2000
Britse militairen werden gedropt.
Zaterdag 13 september
Open Monumentendag Ede.
Vrijdag 19 september 2014
Herdenking Bombardement Ede, bij het monument aan de Parkweg in Ede.
De 12e editie van de Airborne Taptoe Ede met als thema 70 jaar Market Garden. Aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 20 september 2014
Herdenking, luchtlandingen en Airbornemarkt op de Ginkelse Heide.
Zaterdag 18 oktober 2013
Battlefieldtour Operatie Pegasus-1
Zaterdag 22 november 2014
Battlefieldtour Operatie Pegasus-2

OPROEP
70 jaar Market Garden
In 2014 zal het Platform MHE uitgebreid aandacht besteden aan 70 jaar Market Garden en in 2015 aan
de 70 jaar Bevrijding Ede. We hebben het dan over het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar deze
oorlog is vijf jaar eerder begonnen op 10 mei 1940, toen Duitsland Nederland binnenviel en ook Ede te
maken kreeg met Duitse militairen. Het garnizoen Ede had toen al duizenden Nederlandse militairen
gehuisvest, die hier waren gemobiliseerd. In onze MHIP zullen we in een kleine expositie in de
maanden maart, april en mei extra aandacht besteden aan de lokale situatie in 1939 en 1940, het
begin van de Tweede Wereldoorlog. Wij vragen lezers, die in het bezit zijn van voorwerpen, brieven,
dagboeken of foto's uit die tijd om die met ons (tijdelijk) te delen. Met het materiaal willen wij voor de
lokale bevolking en de schoolkinderen een educatieve expositie samenstellen.
Contactpersoon: Ed van Seters (e.vanseters@platformmhe.nl).

__________________________________
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.

