
   

 

Platform Militaire Historie Ede 
 

 

‘Meidagen 1940 in Ede’ 

 

  

 
Nieuwsbrief nr. 10, maart 2014 

 
 

Beste abonnees, 

 

Deze tiende nieuwsbrief laat zien dat er een druk jaar is aangebroken. De vergaderingen van het 

platform nemen steeds meer tijd in beslag en de website levert steeds vaker vragen en verzoeken op. 

We mogen hieruit opmaken dat Militaire historie leeft in Ede! 

 

Voor de komende maanden staan er tal van activiteiten op het programma die we graag bij u onder de 

aandacht brengen. Voor een beknopt jaarprogramma kunt u overigens ook op onze website terecht. 

 

 

Expositie ‘Meidagen 1940 in Ede’ 

 

Zaterdag 8 maart vond in het Militair Historisch 

Informatiepunt (MHIP) op de voormalige Prins 

Mauritskazerne in Ede de opening plaats van 

de expositie ‘Meidagen 1940 in Ede’. Op 

uitnodiging van het Platform Militaire Historie 

Ede vertelde de Edese striptekenaar Nico 

Schuurman (rechts) over zijn stripboek 

‘Grebbelinie 1940’, dat verhaalt over Ede ten 

tijde van de Tweede Wereldoorlog. Het 

platform liet een aantal van zijn tekeningen op 

groot formaat afdrukken en stelde een 

expositie samen met historische foto’s, 

militaire voorwerpen, documenten en 

uniformen.  

 

‘Er is veel te vertellen over de gebeurtenissen 

in Ede rondom 10 mei 1940’, aldus Ed van Seters van het organiserende platform. ‘Het dorp Ede lag 

immers vlak voor de Grebbenlinie, waar door het Nederlandse leger flink gevochten is toen de Duitsers 

Nederland binnenvielen. De afgedrukte tekeningen doen denken aan de oude schoolplaten die vroeger 

gebruikt werden bij de geschiedenislessen op school’, vervolgt Van Seters. ‘Tekeningen zeggen immers 

meer dan duizend woorden en spreken de fantasie van het kind aan. De tekeningen van Nico vertellen 

het Edese verhaal dat verteld moet blijven worden.’  

 

De expositie is nog te bezoeken op de zaterdagen 12 april en 10 mei aanstaande. De openingstijden 

zijn van 10.00 uur tot 15.00 uur. Scholen en groepen zijn buiten deze openingsdagen ook op afspraak 

welkom. Het platform is bereikbaar via www.PlatformMHE.nl. Het MHIP is gevestigd op het 

kazerneterrein aan de Nieuwe Kazernelaan in Ede. De toegang is gratis.  

 

http://www.platformmhe.nl/agenda.php
http://www.platformmhe.nl/
http://www.platformmhe.nl/nieuwsbrief/Platform_MHE_nieuwsbrief_010prt.pdf


Herdenking 20 maart 2014 

 

Op donderdag 20 maart a.s. zal het 69 jaar geleden zijn dat zestien 

verzetsmensen uit de gemeente Ede door de Duitse bezetter in 

Amersfoort en Loosdrecht werden gefusilleerd. Deze zestien mannen 

waren in de nacht van 8 op 9 maart 1945 gearresteerd. Zij hadden 

meegewerkt aan een nachtelijke wapendropping voor het verzet op 

een terrein tussen Lunteren en Ede. Met eenvoudige plechtigheden zal 

deze gebeurtenis worden herdacht in Amersfoort, Loosdrecht en Ede. 

 

In Amersfoort zal om 10.15 uur een bloemstuk worden gelegd bij het 

monument van kamp Amersfoort aan de Loes van Overeemlaan 19. 

Vervolgens zal om 11.00 uur door leerlingen van de Joost van de 

Vondelschool een krans gelegd worden bij de Gedenkmuur aan de 

Appelweg. De Gedenkmuur bevindt zich aan het deel van de 

Appelweg tussen de Westerstraat en de Charlotte de Bourbonlaan. 

 

In Loosdrecht vindt om 13.30 uur een bloemlegging plaats bij het 

Fusillademonument aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk.  

 

In Ede zullen rondom 15.30 uur bloemen gelegd worden bij het Mausoleum. 

 

 

Kunstenaars in oorlogstijd, zaterdag 29 maart 

 

Het Platform MHE werkt mee aan het openingsconcert bij de 

expositie ‘kunstenaars in oorlogstijd’, georganiseerd door de 

Edesche Concertzaal. De tweede wereldoorlog trok een zware 

wissel op het culturele leven in Europa. Liederen van 

componisten die de oorlog soms letterlijk aan den lijve 

ondervonden, zoals de Nederland-Joodse componist Robert 

Hanf. De gelijknamige expositie, te zien van 29 maart t/m 2 

mei, toont werken van Joodse kunstenaars, zoals Ossip Zadkine, 

Jacques Lipchitz en Else Berg. 

  

Het Platform zal aan dit evenement bijdragen door onder meer aandacht te schenken aan het 

aangrijpende verhaal van het verblijf van de joodse familie Leijdesdorff in Ede tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. 

 

 

Bevrijding Ede, donderdag 17 april 

 

Op 17 april is het 69 jaar geleden dat Ede bevrijd werd. Volgend 

jaar zal de 70 jarige bevrijding groots gevierd worden met een 

bevrijdingsmarkt in het centrum van Ede. Dit jaar zal de 

inmiddels traditionele herdenking op donderdag 17 april om 

11.00 uur bij het Bevrijdingsmonument op de hoek van de 

Arnhemseweg en de Vossenakker plaatsvinden.  

 

De plechtigheid is een initiatief van de familie van Clifford 

Moulton, één van de bevrijders van Ede. Het Platform  

ondersteunt deze herdenking aan hun vader. Clifford Moulton  

maakte in de Tweede Wereldoorlog deel uit van het 7de bataljon 

van het Duke of Wellington's Regiment, onderdeel van de 49ste 

Britse divisie Polar Bears. Deze divisie, toegevoegd aan The 1st 

Canadian Army, bevrijdde in april 1945 Ede. 

 

Ter herinnering aan deze bevrijding zullen vanaf 19 april t/m 5 

mei in het gebied tussen het monument en de Grote Kerk van Ede foto’s en schilderijen over de 

bevrijding te zien zijn. Deze foto's zijn een gezamenlijk initiatief van het Gemeente archief Ede, het 

Comité 1944-'45 en het Platform MHE om de inwoners van Ede kennis te laten maken met dit stukje 

militaire geschiedenis. Leden van het Platform zullen aansluitend aan de plechtigheid aan de hand van 

deze foto’s de geschiedenis van 69 jaar geleden vertellen.   



17 april-lezing, donderdagavond 24 april 

 

De jaarlijkse 17 april-lezing wordt dit jaar gehouden door Ed van Seters, voorzitter van het Platform 

MHE. De lezing zal gaan over de meidagen 1940 in Ede en plaatsvinden na de jaarvergadering van de 

Vereniging Oud Ede op donderdag 24 april a.s. Aanvang van de vergadering is om 19.30 uur, de 

locatie is hotel-restaurant ‘de Bosrand’. 

 

 

Archivering website door Koninklijke Bibliotheek 

 

Met enige trots kunnen wij melden dat de website van het 

Platform Militaire Historie Ede door de Koninklijke Bibliotheek 

(KB) te Den Haag is geselecteerd om te bewaren voor 

toekomstig onderzoek. 

 

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk 

voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland 

verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het 

als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en 

raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te 

behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische 

veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als 

verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse 

cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.  

 

De website van het platform zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. De 

archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB. 

 

 

Open brief Monumenten en beeldbepalende gebouwen 

 

De Vereniging Oud Ede, de Stichting Erfgoed Ede, het Historisch 

Museum Ede en het Platform Militaire Historie Ede hebben 

gezamenlijk een open brief aan de gemeenteraad gestuurd.  

 

In de brief zetten zij vraagtekens bij de voorgenomen sloop van 

het beeldbepalende gebouw van de Militaire Geneeskundige 

Dienst (MGD). De ondertekenaars van de brief hebben er bij de 

gemeente op aangedrongen bij de verdere ontwikkeling van de 

kazerneterreinen terughoudend te zijn met het hanteren van de 

sloophamer. Gevraagd is karakteristieke gebouwen te sparen en 

indien dat niet mogelijk is de architect een ontwerp te laten 

maken in de geest van de bouwstijlen van de militaire 

bouwmeesters van voor de oorlog. De brief is geschreven naar aanleiding van de sloop van het MGD-

gebouw aan de Eikenlaan, waarmee inmiddels begonnen is.  

 

Van de sloopwerkzaamheden op de kazerneterreinen zijn enkele foto’s gemaakt die u op onze site kunt 

bekijken. (klik op de foto) 

 

 

 

Brochure PMHE 

 

Heeft u hem al, de brochure van het platform? Wie we zijn en wat we doen, 

het staat er allemaal in. Vers van de pers en vanaf heden gratis verkrijgbaar 

in het MHIP!  

 

De digitale versie kunt u hier downloaden  

http://www.platformmhe.nl/documenten/Platform_Militaire_Historie_Ede_brochure.pdf
http://www.platformmhe.nl/foto/2014-3-2_Sloop_kazernegebouwen/


Lezing Serviceflat Belvédère 

 

Op 19 februari jl. was het platform te gast in Serviceflat 

Belvédère in Ede, waar platformlid Arjan Ros een lezing gaf 

over het eerste Edese bevrijdingsfeest. Aan de hand van een 

unieke serie kleurendia’s nam hij de bewoners mee terug in 

de tijd, naar het dorp Ede anno 1945. 

 

Bij het bekijken van de opnamen werd vastgesteld dat Ede 

flink veranderd is na de oorlog. Veel gebouwen zijn inmiddels 

afgebroken en vervangen door appartementen en 

parkeerterreinen. Van het oude straatbeeld is weinig meer 

terug te vinden. Hoewel niet iedereen uit Ede komt, heeft 

menig toehoorder de bevrijding als kind meegemaakt.  

 

Van deze lezing zijn enkele foto’s gemaakt die u op onze website kunt bekijken. (klik op de foto) 

 

 

Herdenking Joods monument 

 

In het kader van de Nationale, Nederlandse Auschwitz-

herdenking werd er op zondag 26 januari een herdenking 

gehouden bij het Joods monument aan de Vossenakker in 

Ede. Tijdens een korte plechtigheid bracht het jeugdkoor van 

de Koorschool Midden - Gelderland een aantal liederen ten 

gehore, waaronder het Lacrimosa uit het Requiem van Albert 

Wissink.  

 

Onder de aanwezigen bevonden zich o.a. vertegenwoordigers 

van de Gemeente Ede, de Liberaal Joodse gemeente, de 

Rotary Club Ede-Kernhem en leden van het Platform Militaire 

Historie Ede. 

 

Van deze herdenking zijn enkele foto’s gemaakt die u op onze website kunt bekijken.  (klik op de foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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. 

 

http://www.platformmhe.nl/foto/2014-01-26_Herdenking_Joods_Monument/
http://www.platformmhe.nl/foto/2014-2-19_Lezing_Belvedere/

