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Beste abonnees,
Toen in 2016 van Ed van Seters het verzoek kwam om secretaris van het
Platform te worden, heb ik daar lang over moeten nadenken. Ik had na
mijn pensionering al een aantal taken op mij genomen die de nodige
(inwerk) tijd vergde. Tevens zat ik op dat moment nog volop in een
verhuizing.
Nadat er rond de jaarwisseling opnieuw een gesprek heeft
plaatsgevonden, heb ik besloten om vanaf 1 januari 2017 een nieuwe
uitdaging aan te gaan door het secretariaat van het PMHE op mij te
nemen.
Om aan te geven wie ik ben en wat ik zoal heb uitgevoerd volgt
hieronder een korte opsomming:
Ik ben in 1946 geboren en opgegroeid in Ede. Na mijn opleiding als
instrumentmaker ben ik na wat omzwervingen in september 1967 in
dienst getreden bij de Luchtdoelartillerieschool in Ede. Na mijn opleiding aan de Kromhoutkazerne in
Utrecht werd ik als wapenhersteller verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van alle soorten
handvuurwapens en de vierlingmitrailleur M55. Later volgde een opleiding tot monteur
luchtdoelgeschut 40L70.
Verder als instructeur fotohobbyclub bij de Dienst Welzijnszorg van de Elias Beeckmankazerne een
aantal jaren dienstplichtig militairen een zinvolle vrijetijdsbesteding mogen bezorgen.
Na een aantal opleidingen binnen het ministerie van Defensie ben ik vanaf 1975 als wapen- en
munitiedeskundige in dienst getreden bij het toenmalige Korps Rijkspolitie van het Min. van Justitie.
Daarna, namens het Min. van Binnenlandse Zaken en Justitie, verschillende functies gehad zoals o.a.;
Lid van de Europese Normencommissie CEN (Comité Européen de Normalisation) in Brussel.
Voorzitter werkgroep beschermende kleding bij het Nederlands Normalisatie Instituut te Delft.
Medeoprichter en lid van de Europese “Vereinigung der Prüfstellen für Angriffshemmende
Materialen und Konstruktionen” (VPAM).
Naast mijn functie als (beoogd) Buurtschrijver van de Buurt Ede en Veldhuizen zijn mijn hobby’s;
Kanovaren, fotografie en het (meest digitaal) verzamelen van foto’s en overige info van de gemeente
Ede.
Voor de toekomst hoop ik op een goede en constructieve samenwerking met alle betrokkenen, zowel
binnen als buiten het Platform Militaire Historie Ede.

André Hartgers

Platformavonden 2017
Sinds december 2016 hebben we de
maandagavond uitgeroepen tot
‘platformavond’. Tussen 20.00 en 22.00
uur zijn vrijwilligers aanwezig in ons
Militair Historisch Informatie Punt om te
praten over onderwerpen die het militaire
erfgoed van Ede betreffen. Elke week is
er een ander thema dat centraal staat en
door één van de vrijwilligers wordt
voorbereid. Tot nu toe hebben we
aandacht geschonken aan onze website,
de leerlijn erfgoed Ede, de collectie van
het platform en aan militaire foto’s.
Op de platformavonden is iedereen van
harte welkom. Je mag het onze club- of
verenigingsavond noemen. We drinken
samen een bakje koffie en praten over zaken die ons bezighouden. Tot nu was er voldoende
gespreksstof en waren het gezellige en bovenal leerzame avonden. Ook de komende maanden hebben
we weer interessante onderwerpen op het programma staan. Als lezer van onze Nieuwsbrief en
daarmee deel van het PMHE ben je van harte welkom. Met elkaar kunnen we onze doelstelling, het
behouden van het militaire erfgoed van Ede, bereiken.
De komende weken staan onderstaande thema’s op het programma:
Maandag 30 januari: het Mausoleum
Het Mausoleum is de erebegraafplaats gelegen op de Paasberg. Het is de laatste rustplaats van 30
gesneuvelde Edese verzetsmensen uit de Tweede Wereldoorlog. Op 12 december 1945 werd in Ede
een dag van algemene rouw afgekondigd. Met een plechtige ceremonie werd het stoffelijk overschot
van P.A. van Vark, als symbolische vertegenwoordiging van de overige gesneuvelden, in het
mausoleum bijgezet. We kijken naar foto’s van die gebeurtenis met commentaar van Gerard
Gijsbertsen en André Hartgers.
Maandag 6 februari: bevrijdingsactiviteiten 2017
Op 17 april 1945 werd Ede bevrijd. Ieder jaar herdenken we deze gebeurtenis, die niet zonder slag of
stoot plaatsvond. Dit jaar herdenken en vieren we onze bevrijding op zaterdag 22 april. Het platform
wil dat doen met de traditionele ‘17 april lezing’ en een expositie. Beide hebben als thema ‘de
Canadese zomer van 1945’. Maar er zijn ook nieuwe initiatieven……..meedenkers gevraagd.
Maandag 13 februari: fotobewerking
Beelden zijn in het proces van historische beeldvorming een belangrijke factor. De visualisatie van het
complexe verleden kan met een afbeelding verduidelijkt worden. Beelden zijn bovendien vaak zelf als
historische bron te gebruiken. Ook kan er gemanipuleerd worden. Vanavond vertellen Wim Rietkerk en
Wouter van der Berg hoe je van slechte foto’s bruikbare beelden maakt, hoe je zwart/wit foto’s inkleurt
en hoe je spookfoto’s maakt.
Maandag 20 februari: Leerlijn Erfgoed Ede
We hebben al een keer over dit belangrijke onderwerp gesproken, maar nu willen we onze educatieve
producten verder uitwerken. Onder leiding van Joan Colpa en Gerard van Vliet denken we na hoe we
basisschoolleerlingen uit Ede beter kunnen betrekken bij het militaire erfgoed van Ede.
Maandagavond 27 februari: 2018 - Jaar van het verzet
Het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog wil de verankering van de herinnering aan WOII in de
Nederlandse samenleving verstevigen en verbreden. Daartoe worden landelijk nationale themajaren
aangewezen. Zo is 2018 het ‘jaar van het verzet’. Samen met de andere musea in Ede wil het PMHE
aandacht schenken aan het Edese verzet. Hoe kunnen we dit vorm geven? Een boeiend onderwerp om
nu al samen over na te denken.

Herdenking bij Joods monument
Op zondag 29 januari organiseert de
gemeente Ede mede namens de
Stichting Joods Monument Ede een
herdenking in het kader van de
Nationale, Nederlandse
Auschwitzherdenking. De bijeenkomst
vindt plaats bij het Joods monument
aan de Vossenakker in Ede en begint
om 14.00 uur.
De muzikale ondersteuning wordt
verzorgd door het koor van de
Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

Foto: W.J. van den Berg

Na afloop van de herdenking, rondom
15.00 uur, zal in het gemeentehuis van
Ede gelegenheid zijn om even na te
praten. Voor een hapje en een drankje
wordt gezorgd.

Het programma van deze herdenking ziet er als volgt uit:
- Welkom door Noor Hellmann
- Voorlezen psalm
- Toespraak wethouder Leon Meijer
- Kranslegging wethouder Leon Meijer
- Noemen van de namen door leerlingen Marnix College
- Kranslegging Stichting Joods Monument Ede
- Afsluiting en leggen van steentjes
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leida van Riessen van de gemeente Ede op
telefoonnummer 0318 – 680 712 of via e-mail leida.van.riessen@ede.nl

Seniorenmiddag Ede-Zuid
Op woensdagmiddag 15 februari wordt in de
Bethelkerk in Ede een bijeenkomst organiseert
waarbij het leven van Corrie ten Boom centraal
zal staan.
Corrie ten Boom was een Nederlandse evangeliste
en WO2-verzetsstrijdster, die met haar familie
onderdak bood aan Joodse vluchtelingen. Ze
overleefde tevens het concentratiekamp
Ravensbrück.
De middag wordt georganiseerd voor alle senioren
en begint om 14.30 tot 17.00 uur. Spreekster is
Jannie van Rijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Cock Kroon ( j.kroon62@kpnplanet.nl )

Schuilplek Corrie ten Boom

AGENDA
zondag 29 januari, 14.00 uur:

Herdenkingsbijeenkomst Joods Monument Ede

maandag 30 januari, 20.00 uur:

Platformavond MHIP (thema: het Mausoleum)

maandag 6 februari, 20.00 uur:

Platformavond MHIP (thema: bevrijdingsactiviteiten 2017)

maandag 13 februari, 20.00 uur:

Platformavond MHIP (thema: fotobewerking)

woensdag 15 februari, 14.30 uur

Lezing over het leven van Corrie ten Boom

maandag 20 februari, 20.00 uur:

Platformavond MHIP (Leerlijn Erfgoed Ede)

maandag 27 februari, 20.00 uur:

Platformavond MHIP (2018: Jaar van het verzet)

zaterdag 4 maart:

Het PMHE is jarig en geeft een rondje weg (info volgt)

maandag 6 maart:

Platformavond in MHIP (thema volgt)

maandag 13 maart:

Platformavond in MHIP (thema volgt)

maandag 20 maart:

Herdenking gevallenen Edes verzet

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.

