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Beste abonnees,
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de grootste
luchtlandingsoperatie
ooit
plaatsvond:
Operatie Market Garden.
Op maandagmiddag 18 september 1944
landden er binnen 15 minuten ruim 1900
Britse parachutisten op de hei bij Ede om
deel te nemen aan de slag om Arnhem.
Voorafgaand
aan
de
komst
van
de
parachutisten werd strijd geleverd tussen
enerzijds het 7th Battalion ‘The King’s Own
Scottish Borderers’ (7 KOSB) en anderzijds
de ongeveer zeshonderd man in Ede
gestationeerde Duitse troepen en het SS
Wachbataillon 3 uit Amersfoort.
Op 17 september 1944 om 13.30 uur landde
het 7 KOSB, veertig officieren en 725 manschappen sterk, met 45 zweefvliegtuigen op een
landingsterrein anderhalve kilometer zuidoost van de Ginkelse Heide. Hun taak was om de Ginkelse
Heide bezet te houden tot de landing van de 4th Parachute Brigade op de tweede dag van de operatie.
In het Militair Historisch Informatiepunt
(MHIP) op de Prins Mauritskazerne
organiseert het Platform nu een expositie
over deze slag op de Ginkelse heide.
Leden van het platform hebben hiervoor
veel originele voorwerpen en foto’s
beschikbaar gesteld. De expositie is klein
van opzet, maar
inhoudelijk zeer de
moeite waard.
U bent van harte uitgenodigd om een
kijkje te komen nemen. Gidsen van het
Platform zullen aanwezig zijn om uitleg te
geven over deze unieke gebeurtenis die
op Ede’s grondgebied plaatsvond.
Op de foto zien we de A12 in aanbouw en tal
van gelande
zweefvliegtuigen.

De expositie is gratis toegankelijk en nog te bezichtigen op de zaterdagen 26 juli, 9 en 23 augustus
2014. De openingstijden zijn van 10.00 - 15.00 uur.
Routebeschrijving naar MHIP
Op onze website speelt op de achtergrond een getuigenverslag van de luchtlanding.

Nieuwe fietsroute Battlefield Ginkese Heide
Op zaterdag 26 juli presenteert het Platform Militaire Historie Ede in haar
MHIP een nieuwe fietsroute. De route loopt over Dropzone Y, welke gebruikt
werd tijdens Operatie Market Garden.
De Slag om de Ginkelse Heide was een onderdeel van de Slag om Arnhem.
Bekwaam, met grote inzet en goed gevolg hebben de Britten hun taak
vervuld. Ondanks de snelle Duitse reactie slaagden zij erin hun stellingen
tegenover een steeds sterker wordende tegenstander voor het overgrote
deel te behouden. Het bosgebied rond de Ginkelse Heide was echter te groot
om goed verdedigd te kunnen worden door het beperkte aantal
manschappen van het Britse bataljon.
De route voert de fietser langs vijftien historische plekken uit september
1944, die uitgebreid in de flyer worden beschreven.
De fietsroute is voor 1 euro verkrijgbaar in de Veluwse Heidebrouwerij en
het MHIP, wat tevens het startpunt van de route is. Beide gebouwen
bevinden zich op de voormalige Prins Mauritskazerne in Ede.

Battlefieldtour Operatie Pegasus 2014
We willen u graag attenderen op de komende
Battlefieldtour Operatie Pegasus, die door het
platform georganiseerd gaat worden op zaterdag 18
oktober 2014. De inschrijving voor deze tour is
inmiddels geopend.
De excursie start om 1300 uur met een korte
introductie op de Prins Mauritskazerne, waarna we
op pad gaan met een originele legertruck uit 1943.
Gidsen van het platform geven op locatie uitleg over
deze ontsnappingstocht die door het Edese verzet
georganiseerd werd na afloop van de mislukte
operatie Market Garden in september 1944.

Foto G.J. Koster

De Battlefieldtour is er voor iedereen die wil weten wat zich ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog in Ede en omgeving heeft afgespeeld. Voor opgave en meer informatie kunt u op onze
website terecht!

Hoort, zegt het voort!

Gedenksteen Elias Beeckmankazerne terug in Ede
Op 29 maart 1939 werd door generaal-majoor J.Th.
Alting van Geusau een gedenksteen onthuld bij de toen
gloednieuwe Elias Beeckmankazerne in Ede.
In het bijzijn van twee bataljons van 22 RI sprak
kolonel Barbas bij de onthulling van de steen de hoop
uit dat de kazerne voor Hollandse militairen zou zijn
gebouwd en niet voor buitenlandse ...! Een jaar later
werd de kazerne echter dankbaar in gebruikgenomen
door het Duitse leger, die er opleidingen verzorgde
voor de SS.
J.Th. Alting van Geasau voor de gedenksteen in 1939

Na de oorlog werden er door het Nederlandse leger o.a.
soldaten opgeleid voor de strijd in Nederlands-Indië. Vanaf
1951 werd de Verbindingsdienst er gehuisvest. Zestig jaar
later, in 2010, werden de Edese kazernes gesloten en
verdween de gedenksteen uit het zicht.
Op initiatief van het platform is de gedenkplaat, die voor
duizenden dienstplichtigen een bekende verschijning was, nu
weer terug in Ede en te bezichtigen in het MHIP.

‘Vele handen maken licht werk’, gaat niet altijd op. Leden van het
platform vertillen zich hier bijna aan de zware steen.
Foto: W.J. van den Berg

Link naar meer foto’s

College bezoekt MHIP
Het
Edese
college
van
burgemeester
en
wethouders
bezocht
tijdens
haar
eerste
werkbezoek op dinsdag 20 mei 2014 het Platform
Militaire Historie Ede.
Met een originele legertruck uit 1943 werd het
college bij het gemeentehuis opgehaald voor een
korte battlefieldtour. Na een bezoek aan boerderij
Wester Wetering gaf het platform een rondleiding
langs de fraaie, monumentale kazernegebouwen
die Ede rijk is. In het MHIP was er daarna
gelegenheid de nieuwe bestuurders kennis te laten
maken met de activiteiten en doelstellingen van
het platform en de expositie ‘Meidagen 1940 in
Ede’ te bezoeken.
Foto: W.J.
van den Berg
Link naar meer foto’s

SAH op battlefieldtour in Ede
De leden van de Stichting Airborne
Herdenkingen (SAH) waren op 24 mei
op uitnodiging van onze Gemeente te
gast in Ede voor hun jaarlijks uitje. Het
platform was vereerd het programma
die dag te mogen verzorgen in de vorm
van onze battlefieldtour Pegasus 1.
Onder de deelnemers die middag
bevonden zich enkele prominenten en
zeker kenners van de Slag om Arnhem.
De Stichting verzorgt namelijk het
officiële programma van de Airborne
herdenkingen en is nauw verbonden met
de airborne-geschiedenis.

Foto: E. van Seters

Verschillende organisaties die betrokken
zijn bij de herdenkingen, de gemeenten Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum en de provincie
Gelderland zijn vertegenwoordigd in de SAH.

De groep van zo'n 40 personen luisterde geïnteresseerd naar de gidsen Gerard en Ed, die in staat
waren om aan deze voor de toehoorders toch bekende geschiedenis, weer nieuwe verhaallijnen toe te
voegen. Het werd een boeiende middag, waarbij de Engelse thee in het Engelse bosje gewaardeerd
werd. Vanaf hier werd een stukje van de ontsnappingsroute zelf gelopen en waren de deelnemers
onder de indruk van het Highland Cathedral op panfluit die opklonk tijdens de wandeling. Al met al een
zeer geslaagde battlefieldtour.

Nieuwe foto’s
Tot slot van deze nieuwsbrief willen we nog melding maken van een serie fraaie foto’s die we onlangs
in bezit kregen. Ze geven een mooi tijdsbeeld van het militaire leven op de Prins Mauritskazerne vanaf
1925 . Link naar Palmer-collectie
Tevens hebben we foto’s mogen scannen die genomen zijn ten tijde van de mobilisatie bij de
Grebbeberg. Hierop zijn ondermeer schaatsende militairen te zien en soldaten die onderhoud plegen
aan de stellingen. Zodra ze gereed zijn, zullen we ze op onze website publiceren.
Voor een beknopt jaarprogramma kunt u overigens ook op onze website terecht.

Dit nieuwsbericht is een uitgave van het Platform voor Militaire Historie Ede (PMHE), onder redactie van Wim Rietkerk en Wouter
van den Berg. 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.

