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Nieuwsbrief 22, september 2016

Beste abonnees,
September is een drukke maand voor een platform dat zich inzet tot
het behoud van de militaire historie van Ede. Ons programma voor de
Open Monumentendag (OMD) is inmiddels bekend! De OMD wordt dit
jaar gehouden op zaterdag 10 september en staat in het teken van:
Iconen & symbolen.
Het gekozen thema sluit mooi aan bij de expositie ‘In dienst in Ede’,
die deze dag voor het laatst te bezoeken is! In samenwerking met de gemeente Ede en andere Edese
erfgoedpartners wordt met 100 voorwerpen een beeld geschetst van het leven op en nabij de
kazernes. Tijdens de OMD is de expositie nog van 10.00 - 17.00 uur gratis toegankelijk voor publiek.

Gidsen van het platform zullen deze dag aanwezig zijn en bij voldoende belangstelling rondleidingen in
en om de voormalige Johan Willem Frisokazerne verzorgen.
De expositie bevindt zich in het meest rechtse deel van het monumentale
kazernegebouw dat naast het station Ede-Wageningen staat. Met de fiets
makkelijk bereikbaar. Komt u met de auto, dan kunt u het beste de
verwijsbordjes naar het Akoesticum volgen of even op onze website kijken. Er
is ruime parkeerruimte aanwezig aan de achterzijde van het gebouw.
Van deze tentoonstelling is ook een fraai boekwerkje uitgegeven met
afbeeldingen en verhalen van alle tentoongestelde voorwerpen. Het boekje
kan tijdens de OMD voor slechts 5 euro worden aangeschaft.

Als soldaat op de foto
Tijdens de expositie kunnen bezoekers gekleed als militair
anno 1900 op de foto worden gezet. Leden van het platform
hebben hiervoor originele uniformen, wapens en een fraaie
replica van een militair wachthuisje beschikbaar gesteld. Er is
een fotograaf aanwezig, maar u kunt ook gewoon zelf een foto
maken. Leuk voor jong en oud!
Militaire voertuigen
Tussen 12.00 en 16.00 uur verzorgt het platform rondritten
over het kazerneterrein met oude, militaire voertuigen. U kunt
op- en uitstappen bij het Akoesticum zodat het mooi te
combineren is met een bezoek aan de expositie.
Muziek- en Tamboerkorps
Deze OMD en de expositie ‘In dienst in Ede’ worden om 16.00
in stijl afgesloten met een optreden van het Vrijwillig Muzieken Tamboerkorps van de Verbindingsdienst.

We hopen alle lezers van onze nieuwsbrief op zaterdag
10 september te mogen begroeten!

Bijzetting Airborne begraafplaats
Oosterbeek
Op maandag 12 september om ongeveer 12.00 uur zal op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek de
as worden bijgezet van Les Morgan, een Arnhem-veteraan van de 12st Independent Parachute
Company. Veel veteranen die de Slag om Arnhem hebben overleefd, hebben zo'n sterke binding met
onze regio dat ze na hun overlijden hier bij hun kameraden willen zijn. Al geruime tijd is het nu
mogelijk officieel de as te laten bijzetten. Vroeger gebeurde dat ook, maar dan stiekem.

Het 3e peloton van de 21st Independent Parachute Company onder commando van Lt Ashmore staat op RAF
vliegbasis Fairford gereed voor hun vertrek naar Nederland. (foto IWM)

Les Morgan was een zogenaamde Pathfinder. De groep militairen die als eersten sprongen om
vervolgens de markeringen (Eureka-baken, markeringslappen, rook) uit te zetten op de
landingsterreinen zodat de hoofdmacht eenvoudig op de juiste plek kon landen. Les behoorde tot het
derde peloton van de 21st Independent Parachute Company, het peloton van Lt Ashmoore. Het was dit
peloton dat op maandag 18 september 1944 de markeringen heeft neergelegd op de Ginkelse Heide.
Belangstellenden zijn van harte welkom!

‘Known unto God’
Op woensdag 14 september om 11.00 uur zal er een bijzondere ceremonie plaatsvinden op de Airborne
Begraafplaats in Oosterbeek. Op vele graven staat op de steen geschreven 'Known unto God', omdat
niet bekend is wie daar begraven ligt. Zes van deze graven zullen tijdens de ceremonie na 72 jaar
alsnog een naam krijgen. Hiermee kent de familie van deze gesneuvelden eindelijk de laatste
rustplaats van hun geliefde. Dit mooie resultaat is te danken aan de enorme inzet van het kleine team
van de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL). Zij zijn vrijwel
onophoudelijk en met grote gedrevenheid bezig met onderzoek naar ongeïdentificeerde slachtoffers en
vermisten. Bijzonder werk, gedaan door bijzondere mensen.
De namen van de zes geïdentificeerde mannen zijn:
- Corporal Jack Carr
- Corporal Thomas Edgar
- Lance Corporal Raymond Halliday
- Private Thomas Edward Stanley
- Private Harry Vasey
- Private George Wilson
Alle zes behoorden zij tot het 1st Battalion Border
Regiment, één van de bataljons van de 1st Airlanding
Brigade.
De ceremonie zal worden bijgewoond door familieleden, een delegatie van het Duke of Lancaster's
Regiment, vertegenwoordigers van de Royal Navy, de Britse ambassade, het Britse ministerie van
defensie en het Royal British Legion. Het geheel wordt georganiseerd door het UK Ministry of Defence
Joint Casualty and Compassion Centre.
Belangstellenden zijn ook hier van harte welkom!

Herdenking bombardement Ede-Zuid
Vrijdag 16 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 middagbombardement 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. Dit jaar is het de
beurt aan de Zuiderpoort om het monument symbolisch over te dragen aan de Oranje-Nassauschool.
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.

Market Garden luchtlanding en herdenking
Op maandag 18 september 1944, een paar minuten over drie uur 's middags, sprongen ruim 1900
Britse militairen boven de Ginkelse hei bij Ede. Jaarlijks herdenken we deze bevrijdingsoperatie die op
Ede’s grondgebied plaatsvond en gedenken we de slachtoffers die daarbij vielen.
Het belooft weer een drukke dag te worden.
Houdt u er rekening mee dat de N224 deze
dag voor al het doorgaande verkeer wordt
afgesloten.
Het programma voor zaterdag 17 september
ziet er als volgt uit:
9.00 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
10.10 uur
10.30 uur
11.15 uur
12.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
15.30 uur
16.00 uur

Vlagvliegen Para motorvliegers
Aankomst militaire voertuigen
Ginkel Heath Experience
Airborne-markt
Dropping Pathfinders uit Dakota
Eerste dropping parachutisten
Airborne-herdenking
Vlagvliegen para motorvliegers
Pegasus Pipes and Drums
Tweede dropping parachutisten
Dropping Pathfinders uit Dakota
Vlagvliegen para-motorvliegers

De volgende landen leveren vliegtuigen:
NL
UK
USA
België
Canada

1
1
1
1
1

x
x
x
x
x

C130 Hercules
C130 Hercules
C130 Hercules
C130 Hercules
Boeing C17 Globemaster

Duitsland
Polen

2 x Transall C160
1 x CASA 295

Uit deze landen komen ook de parachutisten.
Italië levert geen vliegtuig, maar wel
parachutisten.

Dit jaar is het platform bij de Ginkel Health Experience aanwezig met een informatiestand over
‘Droppingszone-Y’. Bij deelname aan een kinderactiviteit is er een aardigheidje.
Ook dit jaar kunt u voor boeken en militaria weer terecht bij een van de vele kramen op de
Airbornemarkt nabij de schaapskooi. Het platform heeft weer enkele interessante aanbiedingen
klaarliggen.
Bij onze kraam zal o.a. de DVD
‘Tussen de linies’ tegen een
speciale
actieprijs
worden
aangeboden (zolang de voorraad
strekt).
Natuurlijk zijn er ook dit jaar weer
volop hulzen te koop en nemen we
ook de laatste blikjes voetpoeder
weer mee!
Tussen 8.00 uur tot 9.00 uur kunt u
bij het horecapunt op het
publieksplein terecht voor een
Vroege Vogelontbijt. Tegen
inlevering van de bon (zie onder) kost
dit echt Engels ontbijt slechts € 5.
Het historisch cahier In dienst in Ede is tegen inlevering van de bon verkrijgbaar bij de kraam van
het Platform Militaire Historie Ede, ook voor slechts € 5.

Overzicht dropzone

Terugblik Battlefieldtour Politie Ede
Op donderdag 25 augustus jl. verzorgde het platform een battlefieldtour
voor een groep van het Edese politiekorps. Op de foto zien we gids Gerard
Gijsbertsen in passende militaire kleding. Het was die dag echter 30 graden
Celsius, wat voor een dergelijk pak wat aan de warme kant is! 

Inschrijven Battlefieldtour Pegasus 1 en 2
Het Platform Militaire Historie Ede organiseert op 15 en 29 oktober
weer een tweetal Battlefieldtours over de Pegasusontsnappingsoperaties.
U kunt zich hiervoor opgeven
via onze website of door een mail te sturen naar onze
contactpersoon Arjan Ros a.ros@platformmhe.nl
Gidsen van het platform geven op locatie uitleg over de
ontsnappingsoperaties die na afloop van de Slag om
Arnhem door het Edese verzet werden georganiseerd.
Meer informatie over deze bijzondere excursies vindt u
op onze website!

Terugblik Historisch Café met ‘Garnizoen Ede Draait Door’
Op 6 juli 2016 organiseerden het platform samen met de gemeente Ede en andere Edese
erfgoedinstellingen een bijzonder Historisch Café in het Auditorium van het Akoesticum. In een
afwisselend programma werden diverse thema's over het kazerneleven belicht. Onder leiding van
presentator Ed van Seters en tafeldame Charlotte Peen vertelden gastsprekers en erfgoedpartners om
de beurt hun verhaal over de voorwerpen die zij in de expositie ‘In dienst in Ede’ hebben ingebracht.

Aan deze avond 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 project: ‘Kazernes Ede, een afscheid en een nieuw begin’.
Als medeorganisator van deze avond zijn we bijzonder tevreden over het verloop ervan en zijn we
dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van alle vrijwilligers, genodigden en deelnemende partijen.
Van deze avond zijn tv-opnamen gemaakt die onlangs door Ede-TV zijn uitgezonden. Zodra de
uitzending digitaal beschikbaar komt, zullen we deze ook op onze website plaatsen.
Link naar fotopagina

Nieuwe Secretaris
Joan Colpa is bereid gevonden om de vacature in te
vullen die is ontstaan na het vertrek van onze secretaris
Jaap Scheeres. Joan is al actief bij het platform als
communicatiespecialist en ook actief betrokken bij het
geven van rondleidingen.

Heideoptocht
Het Platform Militaire Historie Ede heeft een
materiële bijdrage mogen leveren aan een
deelnemer van de Heideoptocht, stichting Vérian.
Op de wagen zien we een parate militair in een
na-oorlogs NL-uniform. Op de kar is verder een
huiskamer ingericht waarin dezelfde militair als
veteraan wordt verzorgd door een verpleegster
van Verian.
Onderweg, ter hoogte van de Kwantum, is
hele gezelschap nog flink nat geregend.
optocht was verder heel geslaagd en
uniformen hangen inmiddels weer droog in de

het
De
de
kast.

Responsieve video
Tot slot nog een mededeling van onze webmeester Wouter van den Berg. De videospeler op onze
website is aangepast en voldoet nu ook aan de nieuwe HTML-5-standaard. De broncode werd onlangs
herschreven zodat de afmeting van de video nu automatisch wordt verschaald naar de beeldschermbreedte van het toestel waarmee u de site bezoekt.
Bezoekers die de website met hun mobiele
toestel bezoeken, kunnen nu ook o.a.
onderstaande verslagen bekijken.
Expositie 70 jaar bevrijding Ede
Herdenking Verzet Ede
Herdenking Bombardement Ede-Zuid
Herdenking Fusillademonument Amersfoort
Battlefieldtour Operatie Pegasus
Kranslegging Bevrijdingsmonument
Meer video

Agenda
De komende tijd staan onderstaande punten op het programma:
Vrijdag 9 september:

Zaterdag 10 september:
Woensdag 14 september:

Battlefield-fietstour tandartsenkring Ede/Wageningen
Battlefieldtour groep 7 Louise de Colignyschool
Filmopname promotiefilmpje Platform Militaire Historie Ede
Opening buitenexpositie 'de veteraan, toen en nu'
Open Monumentencafé in Otterlo
Open Monumentendag
Lezing veteranen sociëteit in Belvèdere

Donderdag 15 september: Battlefieldtour Ruitenbeekschool Lunteren
11 LMB - mars van de Ginkelse Heide naar de brug
Overdracht Airborne monument
WUR – lezing in het Akoesticum
Vrijdag 16 september:
Herdenking bombardement Ede-zuid
Zaterdag 17 september:
Market Garden luchtlandingen en herdenking

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.

