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Beste abonnees, 

 

De gemeente Ede organiseert mede namens het Comité 

Joods Monument Ede op zondag 27 januari een herdenking 

in het kader van de Nationale, Nederlandse Auschwitz-

herdenking. De bijeenkomst vindt plaats bij het Joods 

monument aan de Vossenakker in Ede en begint om 14.00 

uur. 

 

Het programma van deze herdenking ziet er als volgt uit: 

- Welkom door Judith Bosman 

- De Rabbijn leest een psalm voor 

- Toespraak door burgemeester Cees van der Knaap 

- Kranslegging door de burgemeester 

- Het noemen van de namen door leerlingen van het Marnix College 

- Kranslegging door het Comité Joods Monument Ede 

- Afsluiting en het leggen van steentjes 

De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door de Koorschool Midden Gelderland. 

 

Rondom 15.00 uur zal de herdenkingsbijeenkomst afgelopen zijn. 

 

 
 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leida van Riessen van de gemeente Ede op 

telefoonnummer 0318 – 680 712 of via e-mail 

 

Sinds 2006 wordt jaarlijks op 27 januari de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust 

gehouden. Op deze datum werd in 1945 het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz door 

Russische troepen bevrijd. De basis van deze herdenking is een resolutie van de Verenigde Naties van 

1 november 2005. 

 

In Nederland vindt al veel langer de Auschwitz Herdenking plaats. Deze begon nadat in 1952 een urn 

met as van de kalkovens van dit vernietigingskamp in Polen naar Nederland werd gebracht. Deze urn 

werd meegenomen door een Nederlandse delegatie, die in Polen de eerste Auschwitz Herdenking had 

bijgewoond. Die herdenking in Auschwitz was georganiseerd door de Poolse regering. De urn werd 

bijgezet op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam. Bij de urn kwam een steen te liggen met het 

opschrift “Nooit meer Auschwitz”. Bij deze urn werd sindsdien de Nederlandse Auschwitz Herdenking 

gehouden. Gekozen werd voor de laatste zondag van januari, een datum dicht bij 27 januari. 

Foto W.J. van den Berg 

Concentratiekamp Auschwitz 
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In 1977 wordt op deze plaats op de Oosterbegraafplaats het Auschwitzmonument van Jan Wolkers 

onthuld. Het bestaat uit gebroken spiegels en het opschrift “Nooit meer Auschwitz”. Via de gebroken 

spiegels zie je de lucht, de hemel, die nooit meer ongeschonden zal zijn, hoe stralend het weer soms 

ook lijkt te zijn. Sinds 1993 staat dit monument in het Wertheimpark in Amsterdam, en vind daar de 

Nederlandse Auschwitz Herdenking plaats.  

 

Een ieder wordt van harte uitgenodigd deze belangrijke herdenking bij te wonen! 

 

 

Openingsfestival Akoesticum 
 
Het nieuwe Akoestikum is gehuisvest in de 

voormalige Johan Willem Friso kazerne. Op vrijdag 

23 en zaterdag 24 januari 2015 is de officiële start 

van het Akoesticum met een geweldig tweedaags 

festival vol podiumkunsten.  

Koning Willem-Alexander zal op de eerste 

festivaldag de openingshandeling verrichten. De 

Koning krijgt tijdens de openingsceremonie een 

rondleiding door het pand, waar performances en 

workshops plaatsvinden en ook een korte 

‘historische’ film wordt vertoond, waaraan het 

Platform Militaire Historie Ede actief heeft 

meegewerkt. 

Met het openingsfestival start Akoesticum een nieuwe en unieke artistieke 

vrijplaats in Nederland waar alle ruimte is voor talentontwikkeling, training en verdieping in muziek, 

dans en theater en waar een structureel na- en bijscholingsaanbod garant zal staan voor vernieuwing 
en dynamiek. Het festival wordt in samenwerking met Cultura Ede georganiseerd en geprogrammeerd. 

Op zaterdag 24 januari, de tweede festivaldag, is het open 

huis. Er vinden doorlopend korte voorstellingen en 

workshops plaats van landelijke en regionale 

podiumkunstenaars op 17 locaties door het hele gebouw. 

Je krijgt op deze manier een speelse rondleiding door de 

voormalige infanteriekazerne en je maakt kennis met de 

specifieke en uniek nieuwe bestemming die dit 

Rijksmonument heeft gekregen. Ook het Platform Militaire 

Historie Ede verleent haar medewerking aan het 

programma door lezingen te verzorgen over de 
geschiedenis  van de Edese kazernes. 

 

Het festival wordt zaterdagavond feestelijk afgesloten door Het Nederlands Filmorkest met live muziek 

en film in de grote zaal van Akoesticum. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website 

van dit Nationaal trainingscentrum voor de podiumkunsten. 

 

Battlefieldtour Operatie Pegasus II 

Na een serie succesvolle battlefieldtours Pegasus I hebben we 

afgelopen november een eerste BFT-2 georganiseerd. Een 

fotoreportage vindt u op onze website. Zodra de data van 

nieuwe BFT’s bekend zijn, zullen we die op onze website 

bekendmaken.  

Klik op de foto!  

Foto W.J. van den Berg 

Foto E. van Seters 
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Erfgoedproject; 'Kazerne Ede: Een afscheid en een nieuw begin' 
 

Met de sluiting en de herbestemming van 

de Edese kazernes is voor de gemeente 

Ede het moment aangebroken om de 

geschiedenis van de kazerne op een 

innovatieve en integrale wijze te ontsluiten 

voor het publiek.  

 

Met dit doel voor ogen heeft de gemeente 

Ede het educatieve erfgoedproject 

'Kazerne Ede:..' opgestart. Het project 

maakt deel uit van het meerjarig programma 'Living artifacts of the Veluwe', een 

programma dat mensen op verschillende manieren en plekken inzichten geeft in de regionale historie 

en appelleert aan het 'Veluwe-gevoel' van het grote publiek.  

 

De provincie Gelderland verleende een subsidie om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken. De 

uitvoering van het project is grotendeels in handen van lokale organisaties op gebied van (militair) 

erfgoed: AWN-afdeling 17, Buurt(schap) Ede-Veldhuizen, Historisch Museum Ede, Wijnen 

Cultuurhistorisch Onderzoek, Platform Militaire Historie Ede, Stichting Erfgoed Ede en Vereniging Oud 

Ede. Vanuit de gemeente zijn medewerkers van de afdelingen Gemeentearchief, Veluwse Poort, 

Communicatie en Ruimtelijke Ontwikkeling betrokken.  

 

Via deze projectwebsite wil de gemeente met behulp van archiefstukken, museumobjecten en 

bouwbiografische vondsten verhalen verzamelen over de kazernes, haar bewoners en de Edese 

burgers, die geen toegang hadden tot de militaire terreinen. Wat waren hun ervaringen, wat weet u 

nog te vertellen over deze tijd? Neemt u eens een kijkje bij de kazernevondsten die al online zijn gezet 

en deel uw verhaal. 
 
 

Gezocht: dagboek Gerard Meulebeek 
 

De familie Meulebeek uit Renkum, vader, moeder en vijf kinderen zijn in 

september 1944 ondergedoken geweest bij bakker Mekking in Renkum. Van 

daaruit zijn ze via Bennekom naar Ede gelopen, waar ze ondergedoken hebben 

gezeten bij familie, bij garagebedrijf Robben. Omdat daar op een gegeven 

moment Duitsers in huis zouden komen, zijn ze verder getrokken naar 

Hilversum, waar ze bij de familie Wognum ondergedoken hebben gezeten. Van 

daaruit zij ze weer teruggegaan naar Ede, weer naar Garagebedrijf Robben, waar 

ze de bevrijding hebben meegemaakt. Na de bevrijding zijn ze weer teruggegaan 

naar Renkum. 

 

Gerard Meulebeek heeft tijdens de evacuatie een dagboek bijgehouden, waarnaar 

de familie nu op zoek is. Voor de moeder, de enige nog uit dit gezin, zijn 

verloofde die nog steeds leeft en voor zijn kleinzoon, Arnoud Huisman (geschiedenisdocent) is dit iets 

heel bijzonders. U begrijpt dat de familie dit dagboek weer graag in bezit zou krijgen. Mogelijk is het 

terechtgekomen bij een heemkundeclub of een historische kring uit het beschreven evacuatiegebied. 

Gerard Meulebeek is geboren in 1926 en in 1956 overleden. 

 

Heeft u informatie over dit dagboek, neemt u dan a.u.b. contact op met het platform. 

 

 

Herdenking Verzet Ede 

Platformlid Herman Rolleman maakte een videoverslag van deze 

herdenking die plaatsvond op 22 september van het afgelopen jaar. 

Het is een eerbetoon van de Parachute Regiment aan de 

verzetsmensen uit Ede voor hun rol in de Slag om Arnhem en de 

Operatie Pegasus.   

Foto W.J. van den Berg 

Gerard Meulebeek  

https://edekazerne.wordpress.com/kazernevondsten/
http://www.platformmhe.nl/contact.php
http://www.platformmhe.nl/vid2014hve.php
http://www.platformmhe.nl/vid2014hve.php


Herdruk stripboek Ede 1944, MARKET GARDEN 
 

Op vrijdag 19 september 2014 verscheen het nieuwe stripboek van de 

Edese striptekenaar Nico Schuurman. Deze eerste oplage van 500 

exemplaren was onderdeel van een educatief samenwerkingsproject 

tussen de Gemeente Ede, het Platform Militaire Historie Ede, de 

Vereniging Vrienden van het Airborne Museum en de auteur. De eerste 

druk was in een ommezien uitverkocht, waardoor veel mensen moesten 

worden teleurgesteld. Voor hen is er nu goed nieuws, want er is 

inmiddels een tweede druk verschenen met een oplage van maar liefst 

1000 exemplaren, waarmee het boek weer volop verkrijgbaar is.  

 

Het in kleur en harde kaft uitgevoerde boek kost 14,95 euro en is 

verkrijgbaar bij Boek en Buro, het Paard van Troje en Frits Hardeman. 

Gesigneerde exemplaren kunnen worden afgehaald in het MHIP en bij de 

tekenaar zelf. Nico is bereikbaar via:nicoschuurmancomic@gmail.com 

 

 

Herdenking Bombardement Ede 
 

Op 19 september organiseerden we in samenwerking met de 

gemeente Ede een herdenking bij het monument aan de 

Parkweg in Ede. Platformlid Wouter van den Berg nam zijn camera 

mee en monteerde na afloop een filmpje van deze bijeenkomst, wat 
inmiddels op de website bekeken kan worden.   

 
Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 
de bombardementen op 17 september 1944, waarbij 69 burgers om 
het leven kwamen. 

 

 

 

Statistieken 
 

In 2014 mochten wij via onze website een vijftigtal 

advies- en informatieaanvragen ontvangen en 

verwerken. Het aantal nieuwsbriefabonnees groeide 

gestaagd door naar 182 lezers.  

Als we de statistieken van de website raadplegen zien 

we dat in 2014 gemiddeld 80 bezoekers per dag onze 

site wisten te vinden, met een uitschieter van 

gemiddeld 124 bezoekers per dag in de maand 

september rondom de luchtlandingen. Ten opzicht 

van 2013 betekent dit een stijging van ruim 30%. Over heel 2014 werd 73.6 GB aan data gedownload 

vanaf het domein platform.nl. Veel bezoeken worden echter afgelegd door zoekmachines, waardoor het 

lastig blijft de aantallen op waarde te schatten. Dat er een duidelijk toename is ten opzichte van 2013 

is wel een feit.  

 

Agenda 
 

Het Platform Militaire Historie Ede tracht een zo compleet mogelijk overzicht te geven van alle 

activiteiten, herdenkingen en bijeenkomsten in de gemeente Ede. Deze agenda wordt maandelijks 

bijgewerkt en is via onze website te downloaden. 

 
 
Dit nieuwsbericht is een uitgave van het Platform voor Militaire Historie Ede (PMHE), onder redactie van 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. 
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