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Beste abonnees,
Op woensdagavond 6 juli a.s. organiseert het Platform
Militaire Historie Ede samen met de gemeente Ede en
andere Edese erfgoedpartners een ‘Historisch Café’ in
het ‘Akoesticum’ / Johan Willem Frisokazerne, waarvoor
we u graag willen uitnodigen. Tijdens deze avond zal de
opening van de expositie ‘In dienst in Ede’ centraal
staan.
Aan dit Historisch Café ligt een groot erfgoedproject over
de geschiedenis van de Edese kazernes ten grondslag. De
afgelopen twee jaar hebben Edese erfgoedinstellingen en
de gemeente Ede nauw samengewerkt aan het door de
Provincie
Gelderland
mede
gefinancierd
project:
‘Kazernes Ede, een afscheid en een nieuw begin’.
De instellingen die zich aan het project hebben verbonden
zijn: de Archeologische Werkgroep Nederland - afdeling
17, de Buurt Ede-Veldhuizen, het Historisch Museum Ede,
Wijnen Cultuurhistorisch Onderzoek, het Platform Militaire Historie Ede, de Vereniging Oud Ede en de
gemeente Ede.

Historisch Café
In het auditorium van het Akoesticum zal op 6 juli tussen 19.30 en 21.00 uur het programma
'Garnizoen Ede draait door' worden gepresenteerd. Het programma wordt in de stijl van het tvprogramma 'De wereld draait door' opgezet en zal bestaan uit korte gesprekken met (oud-) militairen
die in Ede waren gelegerd, met Edese burgers die op de kazernes werkzaam waren en met
deelnemende erfgoedpartners. Het geheel wordt afgewisseld met militaire muziek en filmbeelden.
Voorzitter van dit platform Ed van Seters zal deze avond de gesprekleider zijn en worden bijgestaan
door tafeldame Charlotte Peen, die als gemeente-archeoloog aan dit project is verbonden. Aansluitend
volgt rond 21.00 uur de opening van de tentoonstelling door Gelderse gedeputeerde Josan Meijers en
wethouder Johan Weijland.
Deze avond wordt tevens een bij de tentoonstelling horend historisch Cahier gepresenteerd en zullen
digitale multitouch-tafels worden geïntroduceerd. Vanaf deze schermen kunnen meerdere personen
gelijktijdig collecties van deelnemende partijen bekijken en doorzoeken. Ook het Platform Militaire
Historie Ede is deelnemer in dit project en heeft een deel van haar collectie beschreven en als militair
erfgoed ingebracht.
Aanmelden
U kunt deze avond bijwonen door een berichtje te sturen naar gemeentearchief@ede.nl. De avond is
vrij toegankelijk, maar u dient zich wel voor 1 juli op te geven. Een plekje reserveren kan ook via het
telefoonnummer: 0318-680359. Na aanmelding krijgt u het complete programma per e-mail
toegestuurd. Afgaande op het gevarieerde programma en de vele ‘deskundigen’ die eraan meewerken,
belooft het een interessante, gezellige en informatieve avond te worden.

Expositie ‘In dienst in Ede’
De tentoonstelling schetst - met een selectie van 100 objecten uit bouwbiografische vondsten,
voorwerpen, foto’s en archiefstukken en verhalen en filmbeelden - een beeld van het leven op en nabij
de kazernes en over de Edese betrokkenheid bij het militaire leven.
Vanaf 6 juli tot en met 10 september is deze tentoonstelling wekelijks geopend op zaterdag, van 10.00
tot 16.00 uur. Vrijwilligers van de verschillende erfgoedinstellingen staan klaar om u welkom te heten.
De toegang is vrij. De locatie is de voormalige keuken van de Johan Willem Frisokazerne (hoek gebouw
Akoesticum, grenzend aan Station Ede-Wageningen) - Nieuwe Kazernelaan 2, 6711 JC te Ede.
Groepen en klassen worden ook uitgenodigd om de expositie te bezoeken. Neem hiervoor contact op
met het platform via: info@platformmhe.nl.
Historisch Cahier
Van de tentoonstelling verschijnt
een catalogus in de vorm van een
Historisch Cahier. Dit boekwerkje
bevat afbeeldingen en verhalen
van alle 100 tentoongestelde
voorwerpen en kan tijdens de
tentoonstelling voor slechts 5 euro
worden aangeschaft.
Met de catalogus in de hand zullen
de voorwerpen met bijbehorende
verhalen voor de bezoeker
duidelijk worden.
Foto: De gemeente Ede en deelnemende
Erfgoedinstellingen zijn in het MHIP
bijeengekomen voor de selectie van 100
voorwerpen voor de expositie ‘In dienst in
Ede’.
Verhalen
Het project Kazernes in Ede gaat nog dit jaar door. Er
wordt nog steeds gezocht naar verhalen van mensen die
of als militair maar vooral ook als burger bij het
kazerneleven waren betrokken. Ook de komende tijd
willen we deze verhalen nog op film vastleggen. Heeft u
nog een verhaal vanuit uw eigen herinnering, dan
roepen we u op om dit te laten weten. Hiervoor kunt u
contact opnemen met het gemeentearchief via:
gemeentearchief@ede.nl of per telefoon 0318-680359.
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de
projectwebsite: https://edekazerne.wordpress.com.

Foto’s: Wouter van den Berg

Passende huisvesting Platform Militaire Historie Ede
Op 28 april heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarmee zij het college opdracht
geeft een passende huisvesting te zoeken voor thans aanwezige private partijen die zich inzetten voor
het behoud en beheer van het militair erfgoed en militaire historie binnen de gemeente Ede. Concreet
gaat het hier om het platform en het Museum Vliegveld Deelen. Het Platform Militaire Historie Ede gaat
in overleg met de gemeente op zoek naar een eigen onderkomen!

Sterbebild Georg Angermair, Ede 1943
Op 15 april 1943 kwam de 18-jarige George Angermair
bij een noodlottig ongeval in Ede om het leven. George
was op de kazerne in Ede gelegerd en diende als
matroos bij de Kriegsmarine. Hij was een van twee
zonen van een boerenfamilie uit Finsing, Duitsland. De
gemeente Finsing ligt bij de mooie Oostenrijkse grens,
hier 750 km vandaan.
Het platform heeft onlangs de hand weten te leggen op
een kopie van het Sterbebild dat na zijn overlijden is
uitgegeven. Een bijzonder aandenken aan de dood van
deze Duitse tiener die hier in Ede om het leven kwam.
Een historisch document ook waarmee de bezetter een
eigen gezicht krijgt: een boerenzoon in dienst van het
Duitse leger. De juiste toedracht van het ongeval wordt
niet vermeld. Mogelijk dat nader onderzoek in het
archief van lokale kranten hier nog uitsluitsel over kan
geven.

Bovenstaande foto toont de sprookjesachtige omgeving waar de jongen is opgegroeid, de Katholische
Pfarrkirche in Finsing.

Battlefieldtour 'Market Garden'
Een gezelschap van 110 medewerkers van
Defensie heeft 18 mei jl. deelgenomen aan
een door het platform georganiseerde
battlefieldtour 'Market Garden'.
De dag begon op de Bernhardkazerne in
Amersfoort, waar platformleden Gerard
Gijsbertsen en Wim Rietkerk een
presentatie gaven over 'De slag om
Arnhem'. Bij aankomst op de Ginkelse
Heide werd de groep in vieren gedeeld,
waarna op verschillende vertelpunten over
de militaire historie van Ede werd verteld.
Van deze tour hebben we een
fotoreportage op onze website geplaatst!
Platformgidsen Wim, Herman Gerard en Ed ontvangen de
groep Defensiemedewerkers in themakleding.

Agenda
De komende tijd staan onderstaande punten op het programma:
Woensdag 29 juni vergadering MOE in het MHIP
Vrijdag 1 juli - battlefieldtour WO2 voor een groep van 44 accountants van Ernst & Young
Vrijdag 1 juli - programma voor 37 leerlingen plus leerkrachten van Panta Rhei
Vrijdag 1 juli - programma voor 22 Defensiemedewerkers uit Amersfoort
Zaterdag 2 juli - rondrit Polar Bears Ede
Zaterdag 6 juli - Historisch Café ‘ met ‘Het garnizoen draait door’
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