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Beste abonnees, 

 

Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar ‘kunst en ambacht’. Op zaterdag 12 september 

komen kunst en ambacht samen in het Akoesticum, dat vanaf 2014 in de voormalige Johan Willem 

Frisokazerne is gehuisvest. Het Platform Militaire Historie Ede zal op deze dag rondleidingen verzorgen 

in en om de voormalige infanteriekazerne. Bezoekers van de Open Monumentendag kunnen onder 

begeleiding van een gids het kazernegebouw dus ook van binnen bezichtigen.  

 

Programma 

10.00 uur opening expositie 

10.30 uur  eerste rondleiding in en om het gebouw  

11.00 uur lezing ir. Maurice Koolen 

11.30 uur tweede rondleiding  

13.00 uur derde rondleiding 

13.30 uur lezing ir. Maurice Koolen 

14.00 uur vierde rondleiding 

15.00 uur laatste rondleiding 

16.00 uur einde expositie 

 

 

 
 

In december 2010 heeft Defensie het kazerneterrein overgedragen aan de 

gemeente Ede. De herbestemming van de kazerne heeft geleid tot een ingrijpende restauratie van de 

gevels en grote aanpassingen in de functies en indeling van de binnenruimtes. Ingenieur Maurice 

Koolen, procesmanager voor de reconstructie en herbestemming van de Johan Willem Frisokazerne, zal 

hierover een presentatie geven. In het gebouw zelf is een kleine expositie ingericht, waaronder een 

schildwachthuisje waar men als soldaat gekleed op de foto kan en enkele vondsten afkomstig van de 

door de militairen verlaten kazernes. Bezoekers kunnen hun fiets en auto achter het gebouw aan de 

Nieuwe Kazernelaan 2 parkeren, maar ook de treinen en bussen stoppen op loopafstand van het 

gebouw. Tussen de middag zal er voor de echte liefhebber een soldatenlunch te koop zijn. 

Foto’s W.J. van den Berg 

http://www.platformmhe.nl/nieuwsbrief/PlatformMHE_nieuwsbrief_017prt.pdf


 

Het kazernegebouw heeft, samen met de naastgelegen 

Mauritskazerne, meer dan 100 jaar dienst gedaan als trainings- en 

huisvestingcomplex voor militairen. In de Tweede Wereldoorlog 

werd het gebruikt door de Duitse Kriegsmarine en daarom tijdens 

operatie Market Garden gebombardeerd. Van de oorspronkelijk, rijk 

gedecoreerd neorenaissance voorgevel was de kapverdieping ernstig 

beschadigd. Rond 1948 zijn de achtervleugels geheel nieuw 

opgetrokken en zijn de dakhuizen op de voorbouw sober hersteld. 

Na de oorlog is het complex verder dichtgetimmerd in jaren ’70-stijl. 

Zo werden de granitovloeren afgedekt met linoleum en 

systeemplafonds en grindlambrisering aangebracht. Bij de 

herbestemming en restauratie is het monument zoveel mogelijk 

teruggebracht naar de situatie van 1906. De oorspronkelijke kleuren 

van deuren, kozijnen en muren zijn opnieuw aangebracht en ook de 

houten ramen met roeden zijn gerestaureerd. 

 

Op 1 oktober 2014 is het fraai gerenoveerde en verbouwde 

rijksmonument door Koning Willem-Alexander geopend en zijn er de 

activiteiten van het Nationaal Trainingscentrum voor de 

Podiumkunsten gestart. Behalve acht studio’s, twee grote oefenzalen 

en een auditorium, heeft het trainingscentrum ook een restaurant, café en overnachtingsfaciliteiten 

voor 148 gasten. 

 

 
Herdenking bombardement Ede-Zuid op vrijdag 18 september 2015 
 

Vrijdag 18 september, tussen 11:00 en 12:00 

uur organiseren we in samenwerking met de 

gemeente Ede een herdenking bij het 

monument aan de Parkweg. Het monument is 

opgericht ter nagedachtenis aan de slachtoffers 

die vielen tijdens bombardementen op 17 

september 1944 in Ede-Zuid. 

  

Deze bombardementen werden uitgevoerd 

door de Geallieerde strijdkrachten, als 

onderdeel van operatie Market Garden.  

's Ochtends werd er gebombardeerd door de 

USAAF en 's middags door toestellen van de 

RAF. Aan het middag-bombardement deden 

ook een Nederlands en Frans squadron mee. 

Het doel waren de kazernes ten oosten van 

Ede. Door het slechte zicht kwamen veel bommen echter verkeerd terecht.  

 

Om 11.25 uur, het tijdstip waarop de eerste bommen 

vielen, zullen leerlingen van de scholen, waar 

toentertijd de slachtoffers werden opgevangen, 

bloemen leggen bij het monument. U bent van harte 

uitgenodigd om deze plechtigheid bij te wonen. Het 

monument bevindt zich aan de Parkweg ter hoogte 

van de kruising met de Johannes Bosboomlaan. 

 

 

 

 

 

 

Nieuw in oud 

Foto: GO EDE fotografie 

Bomkrater  
Parkweg Ede 



Herdenking en luchtlandingen op zaterdag 19 september 2015  

Op maandag 18 september 1944, een paar minuten over drie uur 's middags, sprongen ruim 1900 

Britse militairen boven de Ginkelse hei bij Ede. Vorig jaar hebben we uitgebreid stilgestaan bij deze 

grootste luchtlandingsoperatie ooit gehouden, die toen 70 jaar geleden plaatsvond. De dichte mist 
gooide nog bijna roet in het eten en het bleef lang ongekend druk.  

Link naar fotoverslag 

Leden van het Platform 

M.H.E. zijn net als 

voorgaande jaren weer 

nauw betrokken bij de 

organisatie van dit grote 

evenement. Ook dit jaar 

verwachten we weer 

veel bezoekers bij de 

herdenking bij het 

Airbornemonument, de 

luchtlandingen, de vele 

militaire voertuigen en 

de Airbornemarkt.  

 

De N224 wordt deze dag 

vanaf 07.30 uur voor al 

het doorgaande verkeer 

afgesloten!  

 

 

 

 

 

Panorama dropzone Ede 

Het Platform M.H.E. verzorgt een informatiepunt 

over de Slag op de Ginkelse Heide in de vorm van 

een levensecht panorama van 14 meter lengte. Het 

panorama werd met houtskool getekend door 

Benjamin Koops en geeft het moment weer van de 

luchtlanding op maandagmiddag 18 september 

1944. Platformleden zullen het geheel aanvullen 

met originele voorwerpen uit hun privécollecties.  

 

Airbornemarkt 

Ook dit jaar kunt u voor boeken en militaria weer 

terecht bij een van de vele kramen op de Airborne-

markt nabij de schaapskooi. Het platform heeft 

weer enkele interessante aanbiedingen klaarliggen en zal hier ook het door de Veluwse Heidebrouwerij 

gebrouwen Pegasusbier verkopen.  

 

Airbornefietsroute 

Bij de kraam van het platform is een fietsroute verkrijgbaar die langs historische 

plekken voert, waar zich gedurende de eerste dagen van de operatie Market (het 

luchtlandingsgedeelte van operatie Market Garden) de slag om de Ginkelse Heide 

afspeelde. 

 

De in kleur uitgevoerde fietsroute bevat veel informatie over deze slag om de 

Ginkelse Heide. Prijs: 1 euro. De lengte van de route is 15 km. 

 

 

 

  

Benjamin Koops voor zijn panorama van 14 m 

Foto: A.J.J. Buitendam 

http://www.platformmhe.nl/foto/2014-9-20_Market_Garden/
http://www.platformmhe.nl/foto/2014-9-20_Market_Garden/


Programma zaterdag 19 september 

09.00 uur  Vlagvliegen Para motorvliegers 

09.30 uur  Aankomst Airborne Battlewheels en Keep Them Rolling voertuigen  

09.30 uur  Ginkel Heath Experience (met o.a. Engels ontbijt, re-enactment, klimtoren 11 LMB,  

  Pegasusbier, Engelse curry, panorama Ginkel Heath) 

09.30 uur  Airborne Markt (o.a. militaria, boeken, T-shirts en caps) 

10.00 uur  Drop Pathfinders uit Dakota 

10.30 uur  Eerste massdrop 400 parachutisten 

11.15 uur  Airborne-herdenking 

12.30 uur  Optreden ‘zingende kapsters’ op Publieksplein 

12.30 uur  Vlagvliegen para motorvliegers 

13.00 uur  Airborne concert ‘Harmonie Ede’ bij Airborne monument 

13.00 uur  Optreden bigband ‘Triple B’ op Ginkel Heath Experience 

14.30 uur  Tweede massdrop 400 parachutisten 

15.30 uur  Drop Pathfinders uit Dakota 

16.00 uur  Vlagvliegen Para motorvliegers 

 

 

 

Platform M.H.E. presenteert Edese Kazerne-app 
 

Het Platform Militaire Historie Ede heeft in samenwerking met 

het ROC/A12 een applicatie ontwikkeld waarmee op een 

interactieve manier kennis kan worden gemaakt met het 

leven op de Edese kazerne. 

 

Voor deze nieuwe app werd een achttal filmpjes gemaakt die 

tijdens het verkennen van het kazerneterrein op een tablet 

kunnen worden afgespeeld. De filmscripts en draaiboeken 

werden geschreven door materiedeskundigen kol. b.d. Jan de 

Raadt en voorzitter van het platform Ed van Seters.  

 

Studenten van de Beeld & Geluid-opleiding van het ROC/A12 

zijn begin april met meerdere cameraploegen naar de Elias 

Beeckmankazerne gekomen, waar op twee locaties tegelijk 

opnames werden gemaakt. Soldaten van 41 Dienstplicht 

Koude Oorlog en VeVa-leerlingen van het ROC/A12 figureerden deze dag als 'Jan Soldaat': de 

militairen die meer dan honderd jaar hun dienstplicht vervulden op de Edese kazernes.  

 
 

Tijdens de klassendag op vrijdag 11 

september a.s. zal de nieuwe app 

worden gepresenteerd, waarna 

leerlingen van de groepen 7 en 8 van 

de Beatrixschool en Caleidoscoop als 

eerste op pad kunnen gaan met de 

kazerne-app. Het platform heeft 

inmiddels de beschikking gekregen over 

een tiental tablets die gebruikt kunnen 

worden om rondleidingen over het 

kazerneterrein te geven. 

 

 

  

Link naar fotoverslag 

Student Robin Vink overhandigt  zijn 
examenwerkstuk aan de voorzitter van het 
Platform M.H.E., dhr. Ed van Seters. 

Kol. b.d. Jan de Raadt actief op de filmset 
met studenten van ROC/A12 en figuranten 
van 41 Dienstplicht Koude Oorlog. 

http://www.platformmhe.nl/foto/2015-4-11_filmopnamen_KazerneApp/


Klassendag op vrijdag 11 september 2015 

Het Platform Militaire Historie Ede zal een bijdrage leveren aan 

de klassendag 2015. Speciaal hiervoor is de kazerne-app 

ontwikkeld, om kinderen op een nieuwe manier te laten ervaren 

wat er op een Edese kazerne gebeurde. 

Elias Beeckmankazerne 

De Elias Beeckmankazerne is een standaardkazerne voor twee 

bataljons infanterie met regimentsstaf. Het oorspronkelijke 

ontwerp voor de kazernegebouwen en de plattegrond werd 

bedacht door het Bouwbureau der Genie onder leiding van kapitein A.G. Boost. Deze kazerne is in 

1939 gebouwd als paviljoenkazerne. Alle gebouwen waren in de basis gelijk en kenden functies als 

wacht-, staf- en legeringsgebouwen. Alleen het keukengebouw is afwijkend. Na de oorlog werden nog 

een stafgebouw, een kantine en een wachtgebouw met cellen aan het ontwerp toegevoegd. 

  

Koude Oorlog 

We gaan met de kinderen op de Elias Beeckmankazerne terug naar de tijd van de Koude Oorlog. De 

tijd dat honderden dienstplichtigen zijn opgeleid in Ede. Via tablets krijgen de kinderen verschillende 

filmpjes te zien over de functie van de gebouwen in die tijd. Het Platform kan tijdens de klassendag 

per keer één klas van max. 30 kinderen tegelijk ontvangen. De klas wordt verdeeld in 10 groepen van 

2 à 3 leerlingen. Per groep krijgen de leerlingen een tablet mee, waarmee ze via een speciaal 

geschreven programma tien verschillende gebouwen kunnen laten ‘leven’. Per object moeten ze een 

vraag beantwoorden.  

 

Het bijzondere van dit project is dat met deze aanpak zowel basisschoolleerlingen als ROC/A12-

studenten bezig zijn met Edese, militaire monumenten. 

 

Battlefieldtours op 17 en 31 oktober 2015 

Het Platform Militaire Historie Ede organiseert op 

zaterdag 17 oktober 2015 een battlefieldtour langs 

de eerste Pegasus-ontsnappingsroute. Op zaterdag 

31 oktober volgt een tour langs de tweede route. 

 

Beide excursies starten om 13.00 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 werd georganiseerd na 

afloop van de mislukte operatie Market Garden in 

september 1944. 

 

De Battlefieldtour is er voor iedereen die wil weten 

wat zich ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in 

Ede en omgeving heeft afgespeeld 

 

Lees meer / geef u op!  

 

 

 

Pegasus-wandeltocht op zaterdag 24 oktober 2015 

In oktober kunt u ook deelnemen aan de 32e editie van de Pegasus-wandeltocht.  

 

De tocht voert deelnemers langs gedeelten van de oorspronkelijke Pegasus-ontsnappingsroutes. Vanaf 

het eindpunt van de gekozen wandelafstand kan worden meegereden naar het startpunt op 's Heeren 

Loo. Hier vindt de uitreiking van de medailles plaats. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar 
de website van de VVV 

Battlefieldtour Platform M.H.E. 

http://www.platformmhe.nl/battlefieldtours.php
http://www.vvvvallei.nl/detail/pegasus-wandeltocht/9b9f6a29-de29-4f7c-9e73-1510ef029e0f


 DVD Tussen de linies, Ede 1935 - 1945  

Het Platform Militaire Historie Ede heeft in het 

kader van 70 jaar bevrijding Ede een 

indrukwekkende documentaire gemaakt waarin 

ooggetuigen het verhaal van Ede tijdens de 

Tweede Wereldoorlog vertellen.  

Op de zolder van de familie Baan aan de 

Zonneoordlaan is een kleine schat aan 

filmmateriaal uit de periode 1942-1945 

gevonden. De kippenfokker Baan had niet alleen 

een camera en voldoende film om het dagelijks 

leven in die bijzondere periode vast te leggen, 

maar ook een scherp oog voor detail en een 

korte opleiding van een professionele 

cameraman genoten. Deze beelden zijn in de film 'TUSSEN DE LINIES. EDE 1935-1945' gebruikt om de 

verhalen van de mensen die het allemaal hebben meegemaakt te illustreren. Van gewone mensen die 

probeerden te overleven, van mensen die op basis van hun principes verzet boden en van mensen die 

ondergedoken zaten en probeerden het vege lijf te redden. 

In de oorlog was Ede voor een aantal Duitse krijgsmachtonderdelen een garnizoensstad. Zij lieten o.a. 

een aantal unieke foto’s achter die in de documentaire zijn gebruikt. Ondanks de aanwezigheid van 

vele Duitsers merkten de inwoners van Ede weinig van de oorlog.  

Market-Garden 

In Ede begon de oorlog pas echt op 17 september 1944 met een bombardement dat voorafging aan de 

operatie Market-Garden. Het bombardement mislukte en ook de slag om Arnhem zelf kende een 

tragisch verloop. Vanaf dat moment verscherpten de tegenstellingen die al jaren sluimerden. Het 

verzet in Ede en omgeving organiseerde twee operaties om gestrande Engelse militairen over de Rijn 

te zetten. Operatie Pegasus-1 werd een groot succes, maar de tweede operatie mislukte hopeloos. 

Ooggetuigen vertellen in deze documentaire hoe alles in zijn werk ging. Het opvangen van de 

gevluchte inwoners van Arnhem zorgde voor een enorme druk op de voedselvoorziening, waardoor in 

die laatste winter ook op de Veluwe honger werd geleden. Dhr. Baan maakt in die periode een mini-

documentaire over het produceren van kippenvoer uit aardappelen. De soms twijfelachtige en soms 

heroïsche rol van de boeren, de noodlottige wapendropping en de gang van het dagelijks leven worden 

verteld door mensen die het aan den lijve hebben ondervonden. 

De slag om Otterlo 

Op 15 april probeert de Canadese tankdivisie via Otterlo door te breken naar Harderwijk. Op datzelfde 

moment probeert een grote Duitse eenheid, die door een andere Canadese divisie vanuit Apeldoorn en 

Hoenderloo wordt opgejaagd, via Otterlo en Ede te ontsnappen. In de nacht van 15 op 16 april zit 

alleen de achterhoede van de Canadese tankdivisie met allerlei ondersteunende eenheden en staven 

nog in Otterlo. De slag om Otterlo die hierna plaatsvindt, is de laatste grote confrontatie aan het 

westfront. Op 17 april 1945 bereikt de Polar Bear Division Ede. Dhr. Baan stond te filmen terwijl deze 

Polar Bears, met vaak grote snelheid, Ede kwamen binnenrijden.  

 

Het einde van de oorlog 

Nadat de Nederlandse SS zich op 9 mei 1945 had overgegeven, werden grote aantallen van hen 

afgevoerd via de Rijksweg naar een krijgsgevangenkamp in Harskamp. De daar zittende 

gevangengenomen Duitse Wehrmachtsoldaten werden via Ede over dezelfde Rijksweg afgevoerd naar 

kampen in het westen van Nederland. Baan filmde het afvoeren van deze grote groepen militairen. 

  

Bestellen 

De speelduur van de DVD is 2 uur en 40 minuten en de prijs bedraagt 10 euro. De DVD is verkrijgbaar 

bij de Stadswinkel en in het MHIP. Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen, dan kunt u een 

exemplaar bestellen door een berichtje te sturen naar: info@PlatformMHE.nl De verzendkosten bedragen 

2,07 euro. De factuur wordt meegestuurd.  

 

mailto:info@PlatformMHE.nl


Herinneringen aan de oorlog 
  

Bij het bezoeken van exposities in het MHIP komen bij bezoekers 

herinneringen naar boven die vaak samen met persoonlijke 

ervaringen met ons worden gedeeld. Zo vertelde de heer 

Steenbergen ons onlangs zijn persoonlijk verhaal over de Tweede 

Wereldoorlog. Hij heeft dit verhaal op schrift gezet en ons 

toegestuurd, zodat ook anderen het kunnen lezen.  

 

Op onze website willen we hiervoor graag ruimte beschikbaar-

stellen, zodat deze en andere verhalen van bezoekers voor een 

breed publiek beschikbaar komen. Het is een mooi voorbeeld van 

het tweerichtingsverkeer dat het platform voorstaat. Wij vertellen 

wat aan onze bezoekers en de bezoekers aan ons. Hebt u ook een 

verhaal voor ons, neem dan contact met ons op of komt langs in het 

MHIP. De openingstijden staan op de website vermeld.  

 

Link naar verhaal 

 

 

Ceremonies Airbornebegraafplaats Oosterbeek 
 
Op woensdag 16 september a.s. zullen er op de Airbornebegraafplaats in Oosterbeek twee ceremonies 

plaatsvinden.  

 

Ceremonie 1  

In 1991 werden bij de Sonnenberglaan in Oosterbeek de stoffelijke resten aangetroffen van een militair 

van the Royal Engineers. Het was toen niet mogelijk hem te identificeren, zodat hij in 1993 als 

onbekende militair (Known unto God) moest worden begraven op de Airbornebegraafplaats in 

Oosterbeek.  

Inmiddels is de Bergings en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) er alsnog in geslaagd de 

naam van deze Britse militair te achterhalen. Op woensdag 16 september a.s. om 10.00 uur zal met 

een speciale ceremonie het graf uiteindelijk de naam gaan dragen van Sapper Henry Miller Sherwood. 

 

Ceremonie 2  

In de middag, om 14.30 uur, zullen ook de stoffelijke resten worden bijgezet van Driver John Kennell. 

John Kennell maakte deel uit van het Royal Army Service Corps (RASC). Hij sprong op 18 september 

1944 boven de Ginkelse Heide. Zijn peloton had als taak het verzamelen van de voorraden van de 4e 

Britse Parachute Brigade, die in containers boven de Ginkelse Heide waren afgeworpen. Hierbij is hij 

gesneuveld, en tot op heden stond hij als vermist te boek. 

Op 17 september 2012 werd zijn veldgraf op de Ginkelse Heide gevonden, en werd hij overgebracht 

naar de BIDKL in Soesterberg, waar men hem met behulp van zijn gebitsgegevens heeft kunnen 

identificeren. 

Op 16 september 2015 om 14.30 uur zal hij met militaire eer worden herbegraven. 

 

De container in het Militair Historisch Informatiepunt (MHIP) in Ede is afkomstig van de Ginkelse heide. 

Mogelijk was dit een van de containers die John had moeten bergen. 

 

 

Expositie Routes of Liberation 

In het kader van de nieuwe CineMec aanbouw (Exposium) kunt u vanaf 2 september drie weken lang 

gratis de expositie Routes of Liberation over de Tweede Oorlog bezoeken. In deze periode draait in 

hetzelfde thema 'Tussen de Linies: Ede 1935 – 1945' en 'A Bridge too Far' op het grote doek.  

Filmvertoning: Tussen de Linies Ede 1935 – 1945 op zaterdag 5, zondag 6, zaterdag 12, zondag 13, 

zaterdag 19 & zondag 20 september om 14.00 uur.  

Lees meer 

 

http://www.platformmhe.nl/documenten/Herinneringen_VanSteenbergen.php
http://www.cinemec.nl/content/expositie-routes-of-liberation/
http://www.platformmhe.nl/documenten/Herinneringen_VanSteenbergen.php


Wings Of Freedom 

Het was volop genieten tijdens de 

vliegshow die herinnerde aan de 

luchtgevechten die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog boven Nederland 

plaatsvonden.  

 

Duizenden bezoekers wisten 'Ede 

International Airport' aan de Kade 

in Ede te vinden. Bij de start van de 

show werd het zelfs zo druk dat uit 

veiligheidsoverwegingen de deur op 

slot moest. Het publiek kreeg een 

middagvullend programma 

voorgeschoteld waaraan tal van 

toestellen deelnamen. Naast de vele 

historische vliegtuigen bleek met 

name de Apache-gevechtshelikopter  

een echte publiekstrekker te zijn. Het 

blijft een bijzondere ervaring om dit 

hypermoderne hefschroefvliegtuig 

een looping te zien maken. Dat je 

geen motor nodig hebt om een fraaie show te geven, bewees het enige 

stuntzweefvliegtuig dat deelnam aan dit strak georganiseerde evenement. Zonder motor aan boord 

deed hij niet onder voor zijn gemotoriseerde soortgenoten, in tegendeel.  

 

Het Platform Militaire Historie Ede verleende haar medewerking aan dit mooie evenement dat door 

Stichting Jan Hilgers Memorial Airshow werd georganiseerd. Samen met Vliegveld Deelen werd een 

grote tent ingericht waar bezoekers o.a. foto’s konden bekijken van in Ede neergestorte vliegtuigen en 

op Ede uitgevoerde bombardementen. Vliegveld Deelen nam zelfs een compleet vliegtuig mee en 

stelde enkele onderdelen van neergestorte toestellen beschikbaar.  

 

De organisatie heeft met deze luchtshow het besef van vrijheid bij het publiek breed onder de 

aandacht gebracht. Op de start- en landingsbaan stonden meerdere historische toestellen opgesteld, 

die 70 jaar geleden werden gebruikt bij de bevrijding van Nederland. Om deze toestellen nu te zien en 

vooral ook te horen vliegen, maakt een onvergetelijke indruk. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar!  

 

Link naar fotoverslag 

Voor onze tentoonstelling over in Ede neergestorte vliegtuigen hebben we wat achtergrondinformatie 

verzameld die u hier kunt downloaden. 

 

Rondleidingen kazerneterrein  

 
Zaterdag 8 augustus werden door het 

Platform Militaire Historie Ede twee 

rondleidingen gegeven over de voormalige 

Edese kazerneterreinen. Mede dankzij het 

mooie weer en ruime publiciteit in de lokale 

kranten was de opkomst zeer goed te 

noemen. Er kon worden deelgenomen aan een 

lange of korte tour. Het begin- en eindpunt 

was het Militair Historisch Informatiepunt, 

waar ook de tentoonstelling over de bevrijding 

van Ede kon worden bezocht. 

 Link naar fotoverslag 

Foto: W.J. van den Berg 

http://www.platformmhe.nl/foto/2015-8-22_WingsOfFreedom/
http://www.platformmhe.nl/documenten/PlatformMHE_CrashesEde.pdf
http://www.platformmhe.nl/foto/2015-8-8_rondleiding/
http://www.platformmhe.nl/foto/2015-8-22_WingsOfFreedom/
http://www.platformmhe.nl/foto/2015-8-8_rondleiding/


Bevrijdingsfeest Ede 

Tot slot willen we nog even teruggaan naar 17 en 18 april van dit jaar. Dat weekend organiseerde het 

Platform Militaire Historie Ede in samenwerking met de Gemeente Ede een groots bevrijdingsevent en 

bevrijdingsfeest voor de Edese burgers. Het was immers 70 jaar geleden dat Ede werd bevrijd van de 

Duitse onderdrukking en er voor haar bevolking een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Voor 

deze evenementen werden alle registers opengetrokken.  

 

Op vrijdagavond kon u terecht in Cinemec voor een optreden van het orkest van de Koninklijke 

Luchtmacht, waarna het Platform M.H.E. de première vertoonde van de indrukwekkende documentaire 

‘Ede, ‘44–‘45’, een portret van een dorp in het laatste oorlogsjaar. 

 

De zaterdag begon met een herdenking bij het Bevrijdingsmonument, waarna de burgemeester het 

Edese bevrijdingsfeest opende met een luid kanonschot uit een 6 Veld uit 1894. Echte blikvangers 

waren de grote Shermantank en een Nederlandse M38 (Landsverk) pantserwagen. De Bereden 

Artillerie anno 1940 was terug in Ede met een prachtig uitgedost span paarden met bijhorende 

manschappen en kanon. Tal van re-enactmentgroepen, wapens en militaire voertuigen konden bij het 

raadhuis worden bekeken. Rondom de oude kerk konden bezoekers terecht bij een militairiamarkt. Bij 

de kraam van het platform konden kinderen een stempelkaart ophalen waarmee een bevrijdingsbutton 

kon worden verdiend. Er was voor hen nog veel meer te beleven deze dag. Zo konden ze terecht bij de 

trainingswagen van de Luchtmobiele Brigade, deelnemen aan Scoutingactiviteiten, springen op een 

Bungy trampoline, zweven in een zweefmolen en al hun energie kwijt op een luchtkussen-stormbaan. 

In de Grotestraat trok de doedelzakmuziek van de Pegasus Pipes and Drums veel publiek. De band of 

Four Brothers en het Vrijwillig Muziek- en Tamboerkorps van de Verbindingsdienst speelden er lustig 

op los en bij de Zingende Kapsters kon je naast genieten van jaren-veertig-muziek ook gelijk je haar 
laten doen! Wat wil je nog meer, als burger van Ede!  

 

We kijken met veel voldoening terug 

op deze, naar onze mening, twee zeer 

geslaagde dagen. Dat we dit alles niet 

alleen konden, mag overduidelijk zijn. 

Allen die hierbij een rol hebben 

vervuld, worden bij deze nog eens 

hartelijk bedankt voor hun inzet. 

   

Link naar fotoverslag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 
Deze nieuwsbrief 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. 

Platform Militaire Historie Ede 

http://www.platformmhe.nl/foto/2015-4-18_Bevrijdingsfeest/
http://www.platformmhe.nl/foto/2015-4-18_Bevrijdingsfeest/
http://www.platformmhe.nl/Platform_MHE_agenda.pdf

