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Beste abonnees,
Het is tijd om de vele volgers van het Platform Militaire Historie
Ede (PMHE) bij te praten over onze toekomstplannen. In april
2016 is door de gemeente Ede een nieuwe cultuurnota
vastgesteld. Centraal daarbij staat het maatschappelijke doel
om cultuur zichtbaarder te maken door het vergroten van de
mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en het bekender maken
van bestaande initiatieven en organisaties. Het PMHE voelt zich
dan ook gesteund door deze cultuurnota. Bij de cultuurnota
hoort tevens een nieuw subsidiebeleid.
Platform Militaire Historie Ede
Op 1 maart 2012 presenteert het PMHE zich voor de eerste keer
PMHE 2012
in het Gemeentehuis aan een grote groep geïnteresseerden. Het
platform stelt zich ten doel om de rijke militaire historie van Ede verder te documenteren en
toegankelijk te houden voor de Edese bevolking en andere belangstellenden. Het PMHE is zodoende
actief betrokken bij de volgende activiteiten:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Ondersteuning herdenkingen in Ede (1940, 1944, 1945)
Onderhouden van eigen website en ca. vijf maal per jaar een actuele Nieuwsbrief
Geven van lezingen, rondleidingen en battlefieldtours
Lessen in het kader van leerlijn erfgoed Ede
Pop-up exposities in Ede en omgeving (alleen of in samenwerking)
Behoud en beheer van militair erfgoed Ede
Uitgeven van publicaties (boeken, Dvd’s)
Ontvangsten in Militair Historisch Informatie Punt (gratis toegang)
Gevraagd en ongevraagd advies Gemeente Ede

In 2015 kende het PMHE zo’n 8500 interactieve publiekscontacten (> 1 uur). Veel van die contacten
zijn met grotere groepen en op afspraak. Ondanks de vele positieve aandacht en reacties zijn er
actueel problemen met de accommodatie. Het Militair Historisch Informatiepunt (MHIP) heeft ’s winters
geen verwarming meer (ketels zijn afgeschakeld) en de buizen vertonen meer en meer lekkages. In
een motie van de gemeenteraad op 28 april 2016 wordt het College verzocht zich in te zetten voor een
passende huisvesting voor het PMHE, bij voorkeur gecombineerd met het Museum Vliegveld Deelen.
Momenteel loopt onder leiding van wethouder Johan Weijland een huisvestingsaanvraag voor het
militair erfgoed van Ede. Hopelijk horen we binnenkort iets over concrete mogelijkheden.
Als organisatiestructuur is in 2012 bewust gekozen voor een ‘platform’ en geen stichting of vereniging.
Dit had verschillende redenen. Ten eerste willen de vrijwilligers niet te veel tijd besteden aan besturen,
maar grotendeels aan hun hobby, het militaire erfgoed van Ede. Bovendien is een open structuur
belangrijk, waarbij eigenlijk geen partijen worden uitgesloten. Bij de start van het platform is duidelijk
dat voor iedereen het doorgeven van de Edese militaire geschiedenis aan huidige en toekomstige
generaties centraal staat. Tot verwezenlijking van dit doel worden verschillende zaken bij elkaar
gebracht, die elk hun eigen waarde hebben: kennis, collectie, documentatie en vrijwilligers door hun
kunde, tijd en inspanning. De kracht van het PMHE is het bij elkaar brengen van personen en partijen,
die één of meerdere van deze waardes inbrengen. Iedereen die zich bezighoudt met het militaire
erfgoed van Ede, maakt zo bewust of onbewust deel uit van het platform. Samenwerking

bewerkstelligen tussen verschillende partijen is zo het uitgangspunt van ons platform. Daar waar
mogelijk zoeken we partners, zoals het Gemeentearchief, Archeologie Ede, Vereniging Oud Ede,
Historisch Museum Ede, Museum Vliegveld Deelen, het Comité Open Monumentendag en meerdere
auteurs. Het is zeker geen doel van het PMHE om een traditioneel museum te worden en zo concurrent
van de reeds bestaande musea, verenigingen of verzamelaars. Het PMHE werkt met uitsluitend
vrijwilligers, waarvan de meeste een gezin en/of baan hebben, zodat hun inzet beperkt blijft tot hun
vrije uren. Militair erfgoed is een prachtige hobby, dat met veel enthousiasme ingevuld wordt, maar
wel zijn beperkingen kent. Tenslotte kent het PMHE zijn vaste volgers, in de vorm van lezers van de
digitale Nieuwsbrief. Zij zijn geïnteresseerd in het militair erfgoed van Ede. Momenteel zijn dat er ruim
tweehonderdvijftig.
In de afgelopen vier jaar zijn de activiteiten van het PMHE enorm gegroeid. Zo participeert het
platform in samenwerkingsprojecten als de Open Monumentendag Ede, Leerlijn Erfgoed Ede, Digitaal
Tafelen, Veluwe op de kaart en Kazernes in Ede. Er wordt bovendien veel samengewerkt met de
Gemeente Ede, de Heidebrouwerij, het Akoesticum en de Vrienden van het Airborne Museum. Dit
levert, behalve veel drukte, veel genoegen en een toenemende bekendheid, ook vragen op over zaken
als eigen huisvesting en daarmee subsidies. Voor het verkrijgen van subsidies blijkt minimaal een
rechtspersoon zoals een stichting noodzakelijk.
Collectiebeheer
Door de groei ontstaan er logischerwijs vragen rondom
het in stand houden en uitbreiden van de historische
collectie militaire voorwerpen. De collectie van het PMHE
bestaat vrijwel geheel uit privéverzamelingen van enkele
leden. Echter, er komen de laatste tijd steeds vaker
historische voorwerpen vanuit verschillende hoeken
richting het platform. Een platform is echter geen
rechtspersoon en kan dus geen zaken bezitten. Een
stichting kan dat wel. Bovendien kan een stichting
helpen bij het vraagstuk, hoe ervoor te zorgen dat
voorwerpen, die het Edese militaire verhaal vertellen
ook in de toekomst echt voor Ede bewaard blijven. Er
wordt daarom nagedacht over een eigen collectiebeleid
binnen een nieuwe stichting.
Niet alle voorwerpen binnen een militair-historische collectie zijn van hetzelfde soort en van dezelfde
historisch betekenis. In principe gaat het over drie categorieën:
1. Edes erfgoed, (militaire) voorwerpen, die echt voor Ede bewaard moeten blijven;
2. Rekwisieten, zoals uniformen, tassen, schoenen, poppen, die bij exposities, excursies,
battlefieldtours, tv-opnames, schoolbezoeken enz. gebruikt worden;
3. Militaria, wel historisch materiaal, zeker waardevol, maar niet per se Edes.
De verzamelaars binnen het PMHE zullen uiteraard voorwerpen bezitten in alle drie de categorieën. Een
nieuwe Stichting zou het doel van het PMHE kunnen dienen door voorwerpen te bezitten in de
categorieën 1 en 2. In deze beperking zit gelijk de kracht van het platform.
Adlib
Voor wat betreft de puur Edese voorwerpen bestaat het idee om die
Adlib is een speciaal
uitgebreid museaal te beschrijven in Adlib. Zo’n collectie kan op zich weer
ontwikkeld softwarepakket
een mix zijn van privé- en stichtingseigendom. Dit alles in goed overleg
voor professioneel
met de aan het PMHE verbonden verzamelaars. Het eigendomsrecht is
collectiemanagement in
dus een wezenlijk onderdeel van de beschrijving in Adlib. In ieder geval is
musea.
het belangrijk om voor ogen te houden op basis van welke criteria
voorwerpen worden opgenomen in de collectie van de Stichting. Het gaat om behoud van Edes militair
erfgoed en materiaal ter ondersteuning van het Edese militaire verhaal. In de statuten en het
huishoudelijk reglement van de Stichting zal duidelijk beschreven moeten worden op welke manier het
behoud van Edese militaire voorwerpen gegarandeerd wordt, ook in geval de Stichting ophoudt te
bestaan.

Sinds de zomer van 2016 is het PMHE lid van de CollectieGelderland (organisatienummer 2002). Vanuit
de samenwerking in het Museum Overleg Ede heeft het platform zo meegedaan aan het project
Digitaal Tafelen. Het gratis programma Museum Adlib Lite is geïnstalleerd, waarna er is begonnen met
het beschrijven van een eerste tachtig voorwerpen. Adlib Lite is alleen te gebruiken op een stand-alone
systeem en niet op een netwerk. In de toekomst zal daarom overgestapt moeten worden naar het
professionelere Adlib Museum Basis. Hieraan zijn wel kosten verbonden, evenals aan het continueren
van het lidmaatschap van CollectieGelderland.
Toekomstvisie
Het liefst blijven de vrijwilligers van het PMHE doen waar ze echt goed in zijn en dat is het vastleggen
en doorgeven van de militaire Edese geschiedenis. De huidige werkwijze met het werken op afspraak
met de nodige flexibiliteit voor de vrijwilligers is redelijk succesvol. Regelmatig melden zich nieuwe
medewerkers, waarvoor een passende rol binnen de organisatie gezocht wordt. Verdere
professionalisering wordt gezien als noodzakelijk, maar wel in een tempo en op een manier die
haalbaar is. Professionalisering van een vrijwilligersorganisatie kan namelijk ook een valkuil zijn. Blind
door successen en aanmoedigingen kunnen er verkeerde keuzes worden gemaakt. Het PMHE heeft na
een bliksemstart in de afgelopen jaren dan ook eind 2015 bewust gekozen voor een periode van
‘consolidatie’. Wel consolidatie tussen aanhalingstekens, want onze activiteiten gaan gewoon door en
breiden zich zelfs uit, maar achter de schermen wordt gewerkt aan het opzetten van een nieuwe
organisatiestructuur. Het komende jaar zal gebruikt worden om een transitie te maken naar een
gezonde stichting met als centrale hart een representatief MHIP. Hierbij blijft samenwerking met
andere partijen steeds een reële optie. Zo zal het PMHE meedoen aan een gezamenlijk Kenniscentrum
Erfgoed Ede in Cultura. Onder leiding van de gemeente archivaris wordt momenteel gewerkt aan de
realisatie daarvan. Ook heeft het PMHE aangegeven gebruik te willen maken van een gezamenlijk
depot met het Historisch Museum Ede (HME) aan de Telefoonweg.
MHIP
Het PMHE ziet de toegevoegde waarde
van
een
informatiepunt
op
het
kazerneterrein,
waar
bezoekers
(scholen,
toeristen,
bedrijven
en
geïnteresseerden) terecht kunnen met
vragen over de militaire geschiedenis
van Ede. Het MHIP is in de afgelopen
jaren een belangrijke spil geworden van
de activiteiten van het platform. Het
MHIP zelf heeft niet de status van een
lokaal museum, maar het PMHE
daarentegen kan men wel beschouwen
als een ‘museum nieuwe stijl’. Vanuit
een thuisbasis wordt op verschillende
locaties en op verschillende manieren
het militaire verhaal van Ede verteld.
Het publiek staat daarbij centraal, want
bezoekers, ieder met zijn specifieke behoeftes en interesses, zijn waardevol. Het PMHE streeft naar
persoonlijke beleving bij het publiek en interactieve manieren om museale activiteiten in bredere zin
vorm te geven. De groep vrijwilligers is nog te klein om vaste openingstijden van een MHIP te hebben
en dat is voorlopig ook niet nodig. Het werken met pop-up exposities en groepen op afspraak blijkt in
de praktijk zeer goed en efficiënt te werken.
Zoals gezegd wordt er momenteel gewerkt aan een Stichting Platform Militaire Historie Ede met de
daarbij behorende statuten en huishoudelijk reglement. Inhoudelijk willen we dat echter goed
afstemmen op onze toekomstige huisvesting en de te ontvangen gemeentelijke subsidie. Veel van onze
perspectieven hangen hier namelijk van af. Zodra er meer bekend is, hoort u van ons.
Ed van Seters
Voorzitter PMHE

Toneelstuk Veteranen in Cultura
Op zaterdagavond 12 november a.s. speelt toneelgroep Het Volk het toneelstuk 'Veteranen' in theater
Cultura in Ede. Lezers van de Nieuwsbrief van het Platform Militaire Historie Ede krijgen een
aantrekkelijke korting. De kaarten zijn daardoor niet te koop via de website van Cultura, maar
uitsluitend aan de balie. Onder vermelding dat u onze Nieuwsbrief leest, betaalt u bij de receptie geen
€ 18 maar slecht € 15,-. De voorstelling begint om 20.15 uur. Telefonisch reserveren kan via 0318672800
Veteranen
De veteraan Krijn is voorzitter van het 4 meiherdenkingscomité in zijn dorp. Samen met zijn
dorpsgenoot Nico vormt hij elk jaar tijdens de
dodenherdenking de erewacht bij het plaatselijke
oorlogsmonument. Na hun pensioen beginnen de
oorlogsherinneringen een steeds grotere rol in hun
leven te spelen. Ondanks al hun verschillen,
blijken Krijn en Nico een belangrijk verleden te
delen: dat van de militaire acties in voormalig
Nederlands-Indië.
Na een herseninfarct krijgt Nico steeds meer moeite met de controle over zijn emoties. Krijn worstelt
met de vraag van schuld en vergeving. Met het levendiger worden van hun herinneringen worden de
mannen steeds meer elkaars wapenbroeder. Ze vinden elkaar in een diepe kameraadschap.
De acteurs Wigbolt Kruijver en Bert Bunschoten spelen de twee veteranen met hun gewoonten,
onhebbelijkheden, hun irritaties en twijfels. Ze spelen in een onvervalste stijl van toneelgroep “Het
Volk” vol herkenning, ontroering en humor.
www.toneelgroephetvolk.nl

Clubavonden Platform Militaire Historie Ede
Vanaf 14 november 2016 willen we wekelijks
opkomsten gaan organiseren in ons MHIP onder
de
Veluwse
Heidebrouwerij.
We
willen
platformleden, vrijwilligers en nieuwsbrieflezers zo
in de gelegenheid stellen om kennis en ervaringen
met elkaar uit te wisselen. Waar de een misschien
veel weet heeft van militaire zaken, kan een ander
ervaring hebben opgedaan in het leggen van
contacten met de pers of politiek. Binnen het
platform hebben enkele leden zich bijvoorbeeld
gespecialiseerd in digitale technieken, zoals fotoen videobewerking en het bouwen van een
website. Misschien heeft u zelf een interessante
verzameling of hobby, die gerelateerd is aan het
militaire verleden van Ede. Mogelijk hebt u
ervaring opgedaan in het onderwijs, die van pas kan komen bij het organiseren van educatieve
projecten. Hoe maak je bijvoorbeeld een goede productfoto en hoe bepaal je of iets verzamelwaardig
is? Zo zijn er tal van onderwerpen te bedenken waarbij we kennis kunnen delen en van elkaar kunnen
leren.
Het platform bestaat uit mensen die veel met elkaar gemeen hebben, maar die ook elk een eigen
inbreng hebben. Dat maakt ons sterk, maar tegelijk ook kwetsbaar. Door meer open te staan voor
elkaars interesses en vaardigheden kunnen we kennis overdragen en de onderlinge band binnen het
platform en met onze achterban versterken. Hierbij willen we dus ook nadrukkelijk onze vrijwilligers en
nieuwsbrieflezers betrekken, want ook daar is vaak kennis aanwezig die voor anderen goed van pas
kan komen.

Om dit doel te verwezenlijken gaan we het MHIP wekelijks openstellen op de maandagavond van
20.00 tot 22.00 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De avonden krijgen elk een specifiek
thema, waarbij minimaal een gespreksleider en gastheer aanwezig zullen zijn. De opkomsten krijgen
een open karakter, dus vooraf aanmelden is niet nodig. We willen wel samen om 20.00 uur beginnen
met het drinken van een kopje koffie en het geven van een inleiding op het thema. Hierna is een ieder
vrij om ervaringen te delen en/of vragen te stellen. Er is verder dus geen strakke agenda.
Voor de eerste opkomsten hebben we onderstaande thema’s gekozen.
Maandag 14 november – WWW Webdesign
Bij deze eerste opkomst zullen Wouter van den Berg en Wim Riektkerk aan de hand van enkele
eenvoudige voorbeelden de werking en opbouw van een webpagina uitleggen, waarna ze in grote
lijnen de broncode van de platformwebsite zullen doorlopen. Naast een stukje theorie gaan we in het
tweede uur brainstormen over de vormgeving en inhoud van de website.
Maandag 21 november – lezing 'My Darling Wife' door Toon Blokland
Toon Blokland zal deze avond een lezing geven over private Frank McNaught, die in 1944 deelnam aan
de tweede Pegasus-ontsnappingsoperatie. Deze opkomst vindt plaats in de Raadzaal van het
gemeentehuis van Ede! De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met het Gemeentearchief Ede
en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, reserveren is noodzakelijk. Kijk voor meer informatie op
onze website. Van harte aanbevolen!
Maandag 28 november – collectiebeheer PMHE
Het PMHE heeft voor haar exposities altijd dankbaar gebruikgemaakt van particuliere verzamelingen.
In de loop der jaren is er echter ook een eigen collectie ontstaan. Deze avond willen we gebruiken om
samen na te denken over de samenstelling van deze collectie. Wat neem je erin op en wat niet? Onder
leiding van Gerard Gijsbertsen en Ronald van Riet gaan we een eerste opzet maken voor een eigen
collectiebeheer en zullen we voorwerpen selecteren die moeten worden gedigitaliseerd voor gebruik in
Adlib.
Maandag 5 december – Geen opkomst
Maandag 12 december – Educatieve producten
Deze opkomst zal in het teken staan van het PMHE binnen de Leerlijn Erfgoed Ede. Waar is behoefte
aan, wat hebben we al en wat missen we nog? Welke producten kunnen nog beter worden uitgewerkt?
Deze avond zal worden voorgezeten door Joan Colpa en Ed van Seters.
Maandag 19 december – jaarafsluiting
De laatste opkomst in 2016 willen wij samen het jaar afsluiten. Ed van Seters en Arjan Ros blikken
samen met ons terug op het afgelopen jaar en kijken vooruit naar het jaar dat voor ons ligt. Een ieder
is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd!
Maandag 2 januari – Geen opkomst
Maandag 9 januari – fotocollectie PMHE
Onze eerste clubavond in het nieuwe jaar zal in het teken staan van de historische foto’s die het
platform in haar collectie heeft opgenomen. Wat hebben we al en wat zoeken we nog? Welke eisen
stellen we aan het digitaliseren ervan en hoe benoem je bijvoorbeeld de gescande bestanden. Gerard
Gijsbertsen en Ronald van Riet zullen deze avond het initiatief nemen.
Maandag 16 januari - collectiebeheer in Adlib
Dit jaar zijn we met de komst van nieuwe digitale tafels voorzichtig begonnen met het registreren van
onze collectie in Adlib, een softwarepakket voor collectiemanagement in musea. Vanavond proberen
we de toegevoegde waarde van Adlib voor het PMHE te ontdekken. Ed van Seters en Arjan Ros zullen
hierbij uitleg geven over collectiebeheer en de werking van Adlib.
Uw thema
Vult u dit lijstje aan? Ook u kunt namelijk thema’s inbrengen en een avond reserveren waarop u als
gastspreker aanwezig bent. Hebt u een interessante hobby of veel kennis over een bepaald onderwerp,
neem dan even contact met ons op!

Nieuwe

afdekrand voor monument Amersfoort

Aan de Appelweg in Amersfoort staat een Edes
oorlogsmonument. Een tuinmuur herinnert daar
aan de executie van tien verzetsmensen uit de
gemeente Ede op dinsdag 20 maart 1945.
De tien verzetsmensen werden na een
wapendropping in de nacht van 8 op 9 maart
1945 door de Duitse bezetter gearresteerd in
het bosgebied tussen Ede en Lunteren. Zij
werden daarna overgebracht naar Kamp
Amersfoort, waar zij als “Todeskandidaten”
werden opgesloten. De Duitse bezetter had
bepaald dat voor elke door het verzet gedode
Duitser of Duitsgezinde Nederlander tien
Nederlanders terechtgesteld zouden worden.

Monument Appelweg anno 1946

Op 17 maart 1945 werd er in Amersfoort op de kruising Westerstraat- Appelweg een aanslag gepleegd
op politieman Lutke-Schipholt. Deze politieman werkte nauw samen met de Duitse Sicherheitsdienst.
Drie dagen na de aanslag, op 20 maart 1945, werden de tien gevangengenomen verzetsmensen als
vergelding voor deze tuinmuur gezet en doodgeschoten.
In de muur, waar nog altijd de inslagen van
witte natuursteen aangebracht. Op de linker
midden siert een lauwerkrans de muur,
doodgeschoten”. Boven langs de tuinmuur is

de kogels zichtbaar zijn, werden later drie plaquettes van
en rechter plaquette staan de tien namen vermeld. In het
met daarbij de tekst: “Zij werden hier op 20-3-’45
een tekst aangebracht van P.C. Hooft.

Het monument werd op 4 mei 1946 onthuld, maar is in de loop der jaren in verval geraakt. De heren
Ben Verduijn en Rob Lampe hebben hierop een projectgroep gevormd, die het Fusillademonument
onder haar hoede heeft genomen. De werkgroep kreeg de naam “Vrienden Monument Appelweg”.
Samen met het Nationaal Monument Kamp Amersfoort zet de groep zich in voor het behoud van het,
aan de geschiedenis van het Kamp verbonden, monument. Inmiddels is er door beeldhouwer Koen van
Velsen een nieuwe afdekrand aangebracht, die voor een betere bescherming en uitstraling van het
monument moet zorgen. Dit project werd mede mogelijk dankzij de financiële steun van het
Coöperatiefonds van de Rabobank. Het Platform Militaire Historie Ede wil in deze nieuwsbrief graag
aandacht schenken aan dit mooie initiatief van de werkgroep en de financiële steun van de Rabobank.
Link naar video

Terugblik Open Monumentendag 2016
De Open Monumentendag werd dit jaar gehouden
op zaterdag 10 september en stond in het teken
van Iconen & symbolen.
Op deze mooie nazomerdag konden bezoekers
terecht
op
de
voormalige
Johan
Willem
Frisokazerne,
waar
voor
het
laatst
de
tentoonstelling 'In dienst in Ede’ kon worden
bezocht. Het platform organiseerde tevens
rondritten in militaire voertuigen en zette
bezoekers als militair op de foto voor een fraaie
replica van een wachthuisje. Veel bezoekers
maakten gebruik van deze actie. Op onze website
kunt u de gemaakte foto’s bekijken.
De dag werd afgesloten met een optreden van het Vrijwillig Muziek- en Tamboerkorps van de
Verbindingsdienst.
Link naar foto’s

Terugblik herdenking bombardement Ede-Zuid 2016
Op vrijdag 16 september heeft het Platform de
jaarlijkse
herdenking
ondersteund
van
de
geallieerde bombardementen op Ede, op 17
september 1944. Deze bombardementen vormden
het begin van Operation Market Garden en hadden
als doel de Duitse weerstand te verzwakken
voordat de Airborne troepen zouden landen. Veel
van de bommen troffen echter geen doel en
kwamen op het dorp Ede neer. Als gevolg van
deze bombardementen vielen op deze "zwarte
zondag" in totaal 69 Edese burgerslachtoffers. De
namen van de slachtoffers staan vermeld op het
monument aan de Parkweg.
Net zoals eerdere jaren leverden leerlingen van de
drie basisscholen die toentertijd nauw betrokken zijn geweest bij de hulp aan slachtoffers - als
mortuarium, hospitaal en noodopvang - weer een belangrijke bijdrage met gedichten, bloemen en een
symbolische overdracht van het monument. Wethouder Marije Eleveld leverde een bijdrage namens de
Gemeente Ede. De onmisbare muzikale intro en begeleiding werden verzorgd door doedelzakspeler
Arjan van der Boon van Pegasus Pipes and Drums en leden van De Harmonie.
Door de jaarlijkse herdenking van dit lang vergeten bombardement worden de herinneringen aan deze
vreselijke gebeurtenissen levend gehouden. Ook dit jaar weer bleken er na afloop verschillende
persoonlijke verhalen los te komen die we als Platform in toekomstige herdenkingen hopen te kunnen
verwerken.
Foto’s platform

Verslag Ede-TV

Verslag Ede Stad

Een verslaggever van het RD was aanwezig en schreef een artikel over deze herdenking in de krant.

Terugblik Battlefieldtour Operatie Pegasus 2016
Het PMHE organiseerde dit jaar verschillende
battlefieldtours voor groepen, bedrijven en
instellingen. Op zaterdag 15 en 29 oktober kon er
echter
ook
op
individuele
basis
worden
deelgenomen.
Na een korte introductie in het MHIP gingen we op
pad met originele legervoertuigen uit WO2 en
bezochten we de belangrijkste locaties van de
Pegasus-ontsnappingsroutes. We traden hierbij in
de voetsporen van de Britse Airbornes en
beleefden zo een stukje van de rijke Edese
militaire historie. Beide dagen werden afgesloten
met een goed glas bier en een prima warme
maaltijd bij de Veluwse Heidebrouwerij.
Van de eerste tour hebben we foto’s op onze website gezet! Zodra we nieuwe data hebben vastgesteld
voor een nieuwe tour zullen we dit op onze site en in onze nieuwsbrief bekendmaken.
Van de tweede tour, met een grote groep deelnemers en prachtig weer, heeft Arjan Ros foto’s gemaakt
die u hier kunt bekijken. Deze foto’s zullen later nog aan onze website worden toegevoegd.

De Gelderlander ging met het platform mee op
Battlefieldtour en schreef een uitgebreid artikel in
de uitgave van 17 oktober jl. U kunt een leesbaar
bestand downloaden door op de foto te klikken.
Op de foto zien we gids Ed van Seters die de
deelnemers vanuit een Willy’s Jeep toespreekt.
Gastenboek
Enkele deelnemers plaatsten na afloop van de tour
een bericht in ons gastenboek:
Hans en Alex: Fantastische battlefieldtour zaterdag
15 oktober meegemaakt. Bedankt voor de
informatieve en sfeervolle Pegasus I tocht. Goede
inleiding vooraf door Ed en Gerard, zodat je je
alvast kan oriënteren en tijdens de tour vallen de
stukken op zijn plaats. Mooi ook de gelegenheid om de woning van de familie van Aartsen te kunnen
bezoeken met schuilplek. Gerard en Ed die als vertellende burger en militair elkaar goed afwisselen. Na
afloop lekker aan de boerenkool met worst en een lekker biertje gezellig nazitten.
Peter: Ik heb een geweldige battlefieldtour Pegasus 1 op 20 oktober 2016 meegemaakt. Eerst een
informatieve sessie in het gebouw van het Platform MHE en vervolgens daadwerkelijk de belangrijkste
plaatsen te bezoeken. Hierdoor krijg je een perfect beeld van hetgeen destijds heeft plaatsgevonden.
Ook het vervoer in voertuigen uit die tijd draagt hieraan in belangrijke mate aan bij.
Helaas kan ik dit jaar niet deelnemen aan Pegasus 2, maar ga dit in de toekomst zeker nog een keer
doen...
Aan- en afvoertroepen
Cor en zijn team stonden ook deze tour weer paraat met
hun fraaie uniformen en legervoertuigen om alle
deelnemers te vervoeren. Opnieuw konden we een beroep
doen op jullie kennis en materieel en bezorgden jullie ons
een onvergetelijke dag. Mede dankzij jullie inzet kunnen we
het Pagasus-verhaal blijven doorgeven aan volgende
generaties. Jullie bijdrage is hierbij van onschatbare
waarde! Nogmaals bedankt voor jullie komst naar Ede.
Warme hap
Ook het team van
de Veluwse
Heidebrouwerij verdient een groot compliment voor de
gastvrije ontvangst en de goed verzorgde warme maaltijd na
afloop van de tour. Het platform is zeer te spreken over de
samenwerking met deze partner en is dankbaar voor de inzet
van al het personeel en alle goede zorgen. We hopen nog lang
van jullie diensten gebruikt te mogen maken.
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