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Beste abonnees,
Zaterdag 27 februari opent in het Militair
Historisch
Informatiepunt
(MHIP)
op
de
voormalige Prins Mauritskazerne in Ede de
tentoonstelling 'De zeven kazernes' haar deuren
voor het publiek. Het Platform Militaire Historie
Ede zoomt met deze nieuwe expositie in op de
zeven kazernes die tussen 1904 en 1940 in Ede
werden gebouwd. De nadruk ligt hierbij op de
vooroorlogse periode: de bouw en architectuur
van de kazernes en hun eerste bewoners.
Daarnaast is er aandacht voor de invloed van de
kazernes op de plaats Ede, zoals de Rooms
Katholieke Kerk, de (onder)officierswoningen en
de militaire tehuizen. Kortom het ontstaan van
het grote garnizoen Ede.
Nieuwbouw Van Essen- en Arthur Koolkazerne

Naast foto’s van de bouw van de kazernes,
luchtfoto's en oude plattegronden worden een aantal in eigen beheer ingekleurde foto's getoond van
het soldatenleven anno 1900. Platformlid Wim Rietkerk heeft deze tijdrovende en precieze klus weer
met veel geduld en naar grote tevredenheid uitgevoerd. De tentoonstelling wordt hierdoor verrijkt met
een tweetal tot de verbeelding sprekende kleurenfoto’s die in groot formaat te bezichtigen zijn. Op
bijgaande voorbeeldfoto is het verschil duidelijk zichtbaar.
Op de foto zien we een aantal Nederlandse
soldaten die gehuisvest waren op de Prins
Maurits- en Willem Frisokazerne in Ede. De
dienstplichtigen zijn hier bezig met het vullen van
strozakken, die als matras dienst moeten gaan
doen. De foto werd gemaakt tijdens de
mobilisatiejaren, eind jaren dertig. In het MHIP
hebben we ook de originele uniformen uit die tijd
verzameld en tentoongesteld.
Tijdens de opening van de expositie zal een film
van het platform in première gaan. Met deze 15
minuten durende productie wordt een beeld
geschetst van het soldatenleven dat zich binnen
de muren van de kazerne afspeelde. De film werd
speciaal gemaakt voor leerlingen van het basisonderwijs en zal na afloop van de tentoonstelling voor
educatieve doeleinden beschikbaar komen.
Op zaterdagmorgen 27 februari willen we om 10.30 uur de expositie officieel openen. U bent hiervoor
van harte uitgenodigd. De koffie staat klaar vanaf 10.00 uur. Het MHIP is verder nog geopend op de
zaterdagen 12 maart en 28 mei. Daarnaast bestaat er
Bouwfoto: Vanaf de Van Essenkazerne (voorste
voor groepen de mogelijkheid om op afspraak de
puntje) kijken we over de in aanbouw zijnde
tentoonstelling te bezoeken.
kantinegebouwen (inmiddels gesloopt) naar de
Routebeschrijving MHIP

Arthur Koolkazerne. Rechtsachter zien we de
Cavalerie Rijloods en de stallen, die al gereed zijn.

Tussen militaria en prullaria
Op de zaterdagen 27 februari en 12 maart worden oud-militairen uit Ede, zowel beroeps als
dienstplichtig, uitgenodigd om deel te nemen aan: 'Tussen militaria en prullaria'. Het Platform Militaire
Historie Ede is namelijk op zoek naar foto's, documenten en voorwerpen die het verhaal vertellen van
de zeven Edese kazernes.
In de tweede helft van dit jaar zal de werkgroep 'kazernes in
Ede', waar het platform ook deel van uitmaakt, een expositie
organiseren aan de hand van 'gevonden en verzamelde'
voorwerpen. Het project maakt deel uit van het meerjarige
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 'Veluwegevoel' van het grote publiek. Het platform is overtuigd dat in
het kader van dit project bij de vele (oud)-militairen
woonachtig in en om Ede nog waardevolle verhalen, foto's en
objecten te vinden zijn.
Net als bij 'Tussen kunst en kitsch' vragen wij u om iets mee
te nemen dat gerelateerd is aan het militaire verleden van
Ede. Deskundigen van het platform zullen deze dagen in het
MHIP aanwezig zijn om de spullen te bekijken en op historische waarde te schatten. U kunt dan gelijk
onze nieuwe expositie over de zeven kazernes bezoeken. Hebt u thuis in de kast, op zolder of in de
schuur iets liggen dat meer vertelt over het leven op het voormalige kazerneterrein? Neem het dan
mee en vertel ons uw verhaal.
Omroep Ede heeft een leuke reportage van dit onderwerp gemaakt die de komende weken lokaal zal
worden uitgezonden. De lezers van onze nieuwsbrief kunnen ook hier de uitzending bekijken.

Sloop onderofficiershotel Ede West

De gemeente Ede is het nieuwe jaar begonnen met de sloop van twee gebouwen op het terrein van de
voormalige Prins Mauritskazerne. Deze gebouwen vormden samen met gebouw nr.8 (Kazernelaan) het
onderofficiershotel Ede West. Gebouw 8 werd midden jaren zeventig grondig verbouwd. Op de begane
grond kwamen een keuken, kantine en eetzaal en op de eerste verdieping de officierskantine. In
diezelfde tijd werden ook de beide legeringsgebouwen gebouwd (foto).
Door de jaren heen hebben veel dienstplichtigen hier ‘gelogeerd’. Op iedere kamer was plaats voor 4
onderofficieren. Begin jaren negentig werd er echter asbest aangetroffen en mocht er lange tijd
niemand meer naar binnen. Door deze overspannen reactie kregen bewoners van het complex
uiteindelijk nieuwe, militaire kleding verstrekt.

Afscheid Jaap Scheeres
Tijdens de onlangs gehouden nieuwjaarsbijeenkomst nam Jaap
Scheeres afscheid van het platform. Jaap was sinds de oprichting
in 2012 actief bij het platform betrokken, maar heeft onlangs
aangegeven onvoldoende tijd te kunnen vrijmaken om zijn functie
als secretaris naar behoren te kunnen blijven uitvoeren. Jaap
heeft meerdere functies bij het Regiment Verbindingsdienst in
Amersfoort en ook in de zorg is hij als vrijwilliger actief.
Als platform betreuren we zijn vertrek bijzonder, want Jaap was
een ervaren organisator met veel kennis van militaire zaken. Hij
heeft als secretaris aan de wieg van dit platform gestaan, met ons
meegedacht en mee vormgegeven.
Bij de battlefieldtours
was Jaap in zijn
Jaap Scheerses
element. Als Hoofd
Inwendige Dienst
regelde hij het transport van de legervoertuigen en zorgde
hij voor de thee, in passende outfit.
Ook in het MHIP zorgde Jaap
voor de keuken en de inwendige
mens. Niemand kan zo goed
koffie zetten als Jaap, bij dit
platform tenminste .
Niet te slap, niet te sterk, maar
gewoon altijd goed.

Nieuwjaarsreceptie Platform MHE

Als dank voor zijn inzet hebben we Jaap een passend aandenken
aangeboden; een originele koffiemok met een foto van zichzelf tijdens een
battlefieldtour. Jaap heeft hierbij aangegeven als vrijwilliger bij het platform
betrokken te willen blijven.
Jaap, nogmaals hartelijk dank voor alles. We hopen je nog vaak in het MHIP
en bij onze andere activiteiten te mogen ontmoeten.

Sloop voormalig stafgebouw 106 Verbindingsbataljon
Ook het voormalige stafgebouw van het
106 Verbindingsbataljon gaat tegen de
vlakte. Op het oog een onbetekenend
gebouw, maar toentertijd vervulde het
een belangrijke functie.
Eerder deed het gebouw dienst als
wachtgebouw van de Arthur Kool-, de
P.L. Bergansius- en de Van
Essenkazerne.

In het wachtgebouw zat de wachtcommandant met de
wacht en waren er cellen voor de arreststraffen.
Voor de deur van dit gebouw lag de poort die toegang
gaf tot deze drie kazerneterreinen.

Herdenking Amersfoort en Loosdrecht
Op 20 maart 1945 werden zestien Edese verzetsmensen door de
Duitsers gefusilleerd. Tien van hen stierven in Amersfoort en zes
vonden de dood in Loosdrecht. Deze mannen hadden
meegewerkt aan een nachtelijke wapendropping voor het verzet
op een terrein tussen Lunteren en Ede. Evenals in voorgaande
jaren zullen deze gebeurtenissen worden herdacht met een
korte plechtigheid. U bent van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn.
Herdenkingen Amersfoort:
Maandagmorgen 21 maart om 10.00 uur zullen er ter
nagedachtenis aan de omgekomen Piet Rombout bloemen
worden gelegd bij het monument op het Kamp Amersfoort.
Google Maps
Kamp Amersfoort was in de Tweede Wereldoorlog een
gewelddadig doorgangs- en strafkamp van de Duitse bezetter
(SS). Van 18 augustus 1941 tot 19 april 1945 hebben hier
ongeveer 37.000 mensen voor korte of langere tijd gevangen
gezeten
Een tweede herdenking wordt gehouden om 10:45 uur bij het Fusillademonument aan de Appelweg in
Amersfoort. Leerlingen van de Joost van den Vondelschool zullen bloemen leggen bij de gedenkmuur
die zich bevindt aan het deel van de Appelweg tussen de Westerstraat en de Charlotte de Bourbonlaan.
Google Maps
Herdenking Loosdrecht:
Maandagmiddag 21 maart, om 13.30 uur, is er een herdenking bij het fusillademonument aan de
Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht. Hierbij worden de 10 mannen herdacht, waaronder 6 Edenaren,
die hier zijn doodgeschoten. Bij deze herdenking zullen kinderen van de Catamaranschool aanwezig
zijn. Het monument is geplaatst tegenover het voormalige gemeentehuis.

Herdenking bij Joods monument
Onder een groeiende belangstelling vond op zondag 31 januari 2016 de Holocaust-herdenking plaats
bij het Joods monument in Ede. Burgemeester Cees van der Knaap stond een moment stil bij het lot
van de uit Ede weggevoerde Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog en verwees naar de actualiteit
waarin velen vanwege hun geloof en cultuur hun land moeten ontvluchten. Er werden kransen bij het
monument gelegd, waarna leerlingen van het Marnix College de namen noemden van de uit Ede
weggevoerde Joden. Het werd zo een koude, maar indrukwekkende bijeenkomst.
Na afloop van de
herdenking kreeg Judith
Bosman-Groenendijk,
bestuurslid van de
stichting Joods Monument
Ede, in het gemeentehuis
uit handen van de
burgemeester een
Koninklijke onderscheiding
opgespeld. Ze werd
benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau
voor ondermeer haar
inspanningen om in Ede
een Joods monument te
realiseren.
Het Platform Militaire Historie Ede feliciteert haar van harte met deze welverdiende blijk van
waardering!" Voor meer informatie en foto’s verwijzen we u graag naar de website van de stichting.

Responsive webdesign
Geen militair, historisch onderwerp, maar wel een punt dat bij menig historische vereniging op de
agenda zal hebben gestaan of komt te staan. Veel websites stammen immers nog uit de tijd waarin de
desktop en laptop algemeen goed waren. Beeldschermen werden steeds groter en websites kregen
steeds meer de ruimte om te groeien. Internet is echter een snelle, dynamische wereld die steeds
mobieler wordt. Er is de afgelopen jaren dan ook veel veranderd op het gebied van webdesign.
Met de komst van de Smart Phone begon er een nieuw tijdperk: de App deed haar intrede. De App is
een mini-website, die speciaal werd ontwikkeld voor gebruik op kleine beeldschermen. De normale
website was daar immers veel te groot voor, wat problemen gaf met de leesbaarheid van de tekst.
Veel organisaties en verenigingen hebben deze nieuwe ontwikkeling niet kunnen bijbenen. Veelal
ontbrak het aan kennis, maar vaak speelde ook geld een rol. Een App laten bouwen is een dure
aangelegenheid en voor veel verenigingen niet weggelegd. Mobiele apparaten zoals de iPhone en iPad
werden echter zo populair dat het gebrek aan mobilevriendelijke websites door de industrie steeds
meer als een probleem werd gezien. Om web ontwikkelaars te dwingen hun websites aan deze
groeimarkt aan te passen, werden ‘flexibele’ websites door zoekmachines als Google van een label
voorzien en extra hoog in de zoekresultaten geplaatst.
Het tijdperk dat je naast je website voor de
Smart Phone en Tablet een aparte App liet
ontwikkelen, ligt alweer achter ons. Wil je
weer helemaal meedoen, dan heb je als club
één website nodig die voor alle apparaten
geschikt is. Inzoomen om de tekst te kunnen
lezen is niet langer acceptabel. De website
moet
gebruiksvriendelijk,
flexibel
en
bovendien makkelijk te onderhouden zijn. We
kunnen rustig spreken over ‘Website 2.0’.
De website van het platform was na drie jaar
van experimenteren wel toe aan een
opfrisbeurt. Het in eigen beheer geschreven
ontwerp kwam niet door de Google-test voor
mobilevriendelijke sites. Er bleek in korte tijd
Responsive webdesign
veel te zijn veranderd. Zo werd in 2010
Responsive Webdesign geïntroduceerd en met de komst van nieuwe browsers van Apple, Google,
Microsoft en Mozilla, is ook de opmaaktaal HTML opgewaardeerd. Vanaf 2014 is HTML-5 de nieuwe
standaard voor het structureren en presenteren van web inhoud. Hieraan zijn veel nieuwe elementen
toegevoegd die zoekmachines in staat stellen sneller de opgevraagde informatie te lokaliseren en aan
te bieden. Het bijwerken van onze website was niet alleen uit cosmetisch oogpunt wenselijk, maar ook
noodzaak geworden om weer aansluiting te vinden bij de mobiele, veelal jonge gebruikers.
De vernieuwde website van het platform
doorstaat inmiddels alle testen, is flexibel en
geschikt voor gebruik op mobiele en vaste
apparaten. Het vergaren van nieuwe kennis, het
aanpassen van de broncode en het testen op
verschillende toestellen bleek een flinke klus te
zijn, die zonder kosten in eigen beheer kon
worden uitgevoerd. Het is een mooi voorbeeld
van hoe onze leden ook achter de schermen
belangeloos veel werk verzetten.
We hebben ook ditmaal gekozen voor een rustige
opmaak en eenvoudige menustructuur en hopen
dat de site ook bij u in de smaak mag vallen.
Mocht u op- of aanmerkingen hebben, dan horen
we dat graag van u.
Google testpagina

Presentatie jaarprogramma 2016-2017
Maandag 22 februari jl. presenteerde
het Platform Militaire Historie Ede haar
plannen voor 2016-2017. Voorzitter
en PowerPoint-specialist Ed van Seters
blikte kort terug op de start van het
platform, nu vier jaar geleden en
constateerde daarbij dat we in korte
tijd veel hebben bereikt. De groep is
organisatorisch sterk en goed op
elkaar ingespeeld. Nieuwe vrijwilligers
zijn toegetreden, we beschikken over
een voor Ede waardevolle verzameling
militaria en met de vernieuwde
website kunnen ook de mobiele
bezoekers weer bij ons terecht.
De agenda voor het komende jaar is
uitdagend en ambitieus te noemen en
telt dan ook een groot aantal
activiteiten.
Op
de
achtergrond
worden gesprekken gevoerd met tal
van organisaties, historische verenigingen en de gemeente Ede. Onder de aanwezigen in het MHIP
bevonden zich ook een aantal genodigden van verenigingen uit Ede, Lunteren en Oosterbeek. De
samenwerking is goed, maar we zullen in de nabije toekomst nog meer (moeten) gaan samenwerken.
De gemeente Ede stelt dit jaar een nieuwe Cultuurnota op. Battlefieldtourisme, de monumentale
kazernegebouwen en de rijke, militaire geschiedenis van Ede nemen hierbij een steeds belangrijker
plek in. Het jaar 2016 zal voor ons, als platform dat zich inzet tot behoud van deze Edese, militaire
historie, een belangrijk jaar worden.
CDA bedankt vrijwilligers
Tijdens de bijeenkomst kwamen leden van de
Edese CDA-fractie langs om de vrijwilligers van het
platform in het zonnetje te zetten. In het kader
van een Valentijnsactie werden zij getrakteerd op
een lekkere slagroomtaart en bedankt voor hun
inzet. Het CDA draagt vrijwilligers een warm hart
toe: “Deze vrijwilligers verdienen natuurlijk niet
alleen
met
Valentijnsdag
waardering
en
ondersteuning, maar ook op alle andere dagen van
het jaar. Het is nodig om structureel meer
aandacht
en
waardering
te hebben
voor
vrijwilligerswerk. Daarom zetten we ons lokaal,
provinciaal en landelijk in om drempels voor het
vrijwilligerswerk weg te nemen. Als CDA Ede zijn
we dankbaar voor en trots op al die lokale helden,
die
zich
belangeloos
inzetten
voor
de
samenleving.” Als platform sluiten we ons hier graag bij aan, want zonder vrijwilligers zijn we nergens.

Nieuwsbrief
Tot slot kunnen we nog melden dat we onlangs de honderdvijftigste abonnee van onze Nieuwsbrief
mochten registreren, waar we al erg tevreden mee zijn. Nieuwe abonnees blijven echter nog steeds
welkom en kunnen zich hier opgeven. Stuurt u deze brief door naar mogelijke belangstellenden in uw
kennissenkring? Bij voorbaat dank.

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.
De cartoons in deze nieuwsbrief werden gemaakt door: Wim Rietkerk en de foto’s in kleur door Wouter
van den Berg. Wim heeft overigens ook een leuke website, waar nog veel meer cartoons van zijn hand
te vinden zijn.

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.

