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Beste abonnees,

Het platform is jarig en geeft een rondje weg.
Op 1 maart 2017 bestaat het Platform Militaire Historie Ede vijf jaar. Ter gelegenheid van dit eerste
lustrum organiseren we op zaterdag 4 maart twee bijzondere ‘rondjes’ over het kazerneterrein.
Rondje 1: kazerneterreinen
Het eerste rondje dat we weggeven wordt per
fiets afgelegd. Onder leiding van een gids kunt u
het voormalige kazerneterrein verkennen en de
zeven kazernegebouwen bekijken. We fietsen
deze dag in groepen langs de Johan Willem
Frisokazerne, Prins Mauritskazerne, Van
Essenkazerne, Arthur Koolkazerne, P.L.
Bergansiuskazerne, Elias Beeckmankazerne en
Simon Stevinkazerne. We kijken hierbij vooral
naar de monumentale, militaire gebouwen, maar
hebben ook oog voor nieuwe ontwikkelingen op
de Veluwse Poort.
De tour met eigen fiets duurt anderhalf uur en
start om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. Er zijn
meerdere gidsen beschikbaar en deelname is
gratis.
Rondje 2: Elias Beeckmankazerne
Het tweede rondje dat we weggeven doen we lopend over de Elias Beeckmankazerne. Hier kunt u
kennis maken met het kazerneleven in de tijd van de dienstplichtigen in de Koude Oorlog. U gaat
onder begeleiding naar de kazerne, waar u op eigen gelegenheid uw rondje maakt langs tien locaties.
U ontvangt hiervoor een tablet waarop korte filmpjes te zien over de militaire functie van de
gebouwen. Deze activiteit duurt ook anderhalf uur.
We vertrekken
vanaf het MHIP
om 12.00,
14.00 en
16.00 uur.
Per ronde
kunnen er 15
tot 30 personen
deelnemen.

Beide activiteiten staan los van elkaar, maar kunnen heel goed achter elkaar worden gedaan.
De start van beide rondleidingen is in het Militair Historisch Informatiepunt, gelegen onder de
Heidebrouwerij op de Prins Mauritskazerne. Hier kunt u tevens voor de laatste maal de vooroorlogse
foto-expositie over de zeven Edese kazernes bezoeken. De Heidebrouwerij is daarbij de gehele dag
geopend voor een kopje koffie of een lokaal pilsje.
Ede-TV maakte een leuke reportage over onze rondleiding
over het kazerneterrein. U kunt het bekijken door op de
foto te klikken.

Expositie De Zeven Kazernes
Zaterdag 4 maart kunt u voor het laatst in het Militair Historisch Informatiepunt op de voormalige Prins
Mauritskazerne in Ede de tentoonstelling 'De zeven kazernes' bezoeken. Het Platform Militaire Historie
Ede zoomt met deze 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. Het MHIP is deze dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Voor een routebeschrijving kunt u op onze website terecht

Nieuwsbrief nummer 25
Het PMHE viert niet alleen haar eerste lustrum, maar geeft ook haar 25e
Nieuwsbrief uit. Als Platform Militaire Historie Ede zijn we
bijzonder trots op onze Nieuwsbrief. Het is één van onze
pijlers waarmee we aandacht schenken aan het rijke,
militaire erfgoed van Ede. In de afgelopen jaren is de
Nieuwsbrief voor veel abonnees een vertrouwde en
gewaardeerde informatiebron geworden. Het aantal
abonnees is gestaag gegroeid naar 250 adressen en
groeit nog steeds.
Als bestuur willen we de redactie bedanken voor haar
inzet en complimenteren voor de kwaliteit en de
leesbaarheid. We mochten het afgelopen jaar
verschillende complimenten in ontvangst nemen.
Alle Nieuwsbrieven kunt u overigens terugvinden op
onze website

Vijf jaar Platform Militaire Historie Ede
Terugkijkend op de afgelopen vijf jaar kunnen we concluderen dat we bijzonder actief zijn geweest.
Met een kleine bezetting hebben we tal van activiteiten ontwikkeld en georganiseerd, samengewerkt
en ondersteuning verleend. Onderstaande compilatie geeft een goede indruk van wie we zijn en wat
we doen. Beelden zeggen meer dan woorden, oordeelt u zelf maar.

Stichting Militaire Historie Ede
Het “Platform Militaire Historie Ede” is ontstaan uit een passie voor de militaire geschiedenis van Ede.
In 2017 gaat er voor het PMHE echter veel veranderen. Zo wordt er momenteel gewerkt aan de
vorming van een Stichting en is er overleg met de gemeente over de toekomstige huisvesting.
Deze stichting moet gaan bestaan uit de volgende bestuursleden:

Ed

André

Arjan

Gerard

Ronald

Joan

Wim

Wouter

Het doel van de stichting is:
a. een platform te zijn voor de militaire historie van Ede;
b. het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren en voor een breed publiek toegankelijk maken
van materiële en immateriële getuigenissen van het Edese militaire erfgoed. Dit alles in de breedste
zin van het woord, met als doel het in standhouden en vergroten van maatschappelijk en historisch
besef van het Edese militaire erfgoed, studie, educatie, toerisme en promotie. Dit alles zonder
winstoogmerk;
c. het exploiteren van een Militair Historisch Informatie Punt. Dit is een permanente instelling c.q.
huisvesting ten dienste van de onder punt b. genoemde doelstelling, eveneens zonder winstoogmerk.
Het PMHE zal echter actief blijven onder de naam ‘Platform Militaire Historie Ede’.
Voor functies en contactadressen verwijzen we graag naar onze Bestuurspagina.

Platformavonden naar dinsdagavond
De platformavond gaat verhuizen van de
maandagavond naar de dinsdagavond.
December 2016 zijn we gestart met het
organiseren van bijeenkomsten in ons
‘clubhuis’, het MHIP. Op deze avonden kwamen
al verschillen interessante thema’s aan bod. Met
name de historische onderwerpen werden goed
bezocht (zie foto).
Ook op de dinsdagavond is iedereen van harte
welkom om vrijblijvend aan te schuiven. De
koffie staat vanaf 20.00 uur klaar in onze kelder
onder de Heidebrouwerij. Ook voor de komende
weken hebben we weer een aantal interessante
onderwerpen op het programma staan.
Dinsdagavond 7 maart: Geheim agent Hendrik van Loenen
Donderdag 18 september 2014 maakte Gerard van Loenen een parachutesprong boven het
droppingsterrein waar zijn vader Hendrik in 1944 als geheim agent naar beneden sprong. Het terrein
ligt op het grondgebied van de gemeente Ede, aan de Schansweg in Lunteren. Gerard vertelt vanavond
de geschiedenis van zijn vader.
Dinsdagavond 14 maart: Herdenkingen in Amersfoort en Loosdrecht
Op 20 maart 1945 werden 17 Edese verzetsstrijders gefusilleerd. Tien in Amersfoort en zeven in
Loosdrecht. Vanavond besteden we aandacht aan de monumenten in beide plaatsen en de
bijbehorende geschiedenis.
Dinsdagavond 21 maart: Leerlijn Erfgoed Ede
We willen voorlopig de komende maanden aandacht blijven schenken aan onze educatieve producten.
Samen nadenken over hoe we de basisscholen het beste kunnen laten kennismaken met het militaire
erfgoed van Ede. Gespreksleider is Joan Colpa.
Dinsdagavond 28 maart: De Mannlicher M.95
Ronald van Riet is onze wapenexpert binnen het platform. Hij vertelt over de M.95, die door de komst
van het Infanterie Schietkamp een rol speelde in de militaire historie van Ede. De Mannlicher M95 was
het standaardgeweer van de Nederlandse krijgsmacht vanaf 1895 tot en met de Tweede
Wereldoorlog.
Dinsdagavond 4 april: Fotograaf Cornelis Hartgers op de Edese kazernes
Begin dit jaar was er de expositie ´Hart voor de Edese zaak´in Cultura over drie generaties Hartgers in
Ede. Onze secretaris André Hartgers vertelt vanavond over zijn grootvader , met name hoe die als
fotograaf naam maakte in Ede en vele militairen op de gevoelige plaat wist vast te leggen.
Dinsdagavond 11 april: Vrijheidsfestival Ede
Op 22 april is het Vrijheidsfestival Ede. Het Platform verzorgt dan bij het Akoesticum een expositie over
de Canadese zomer van 1945. Vanavond doen we met elkaar de laatste voorbereidingen.
Dinsdagavond 18 april: Belgisch Vluchtoord op de Eder Heide
Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog vluchtten naar schatting bijna 900.000 Belgen naar
Nederland. De meesten werden in de zuidelijke provincies opgevangen, maar ook boven de Moerdijk
werden voorzieningen getroffen. Enkele duizenden vluchtelingen kwamen terecht in het Vluchtoord
Ede, dat tussen februari 1915 en mei 1917 als een modelkamp functioneerde. Ingeborg Kriegsman
schreef het boek ´Hoop op toekomst´ en vanavond vertelt zij hierover.

Projectwebsite ‘Kazernes in Ede’
In de periode 2014-2016 heeft het platform
deelgenomen aan het langlopende project
'Kazernes in Ede', dat gerelateerd is aan
Living Artifacts of the Veluwe. Verschillende
Edese erfgoedinstellingen, Gemeente Ede en
Provincie Gelderland hebben hierin
samengewerkt, wat o.a. afgelopen zomer
heeft geresulteerd in de expositie ‘In dienst
in Ede’.
We kunnen nu met enige trots melden dat de
website van het platform door de
deelnemende partijen is uitgekozen om de
bij dit project horende projectwebsite onder
te brengen. De werkgroep houdt op te
bestaan en kan de huidige projectsite dus
niet meer onderhouden en huisvesten. Onze
webmeester heeft daarom een exacte kopie
van de site geschreven en deze geplaatst in
het hoofdstuk ‘HISTORIE’. Hier blijft de site
voor iedereen opvraagbaar.

Overleg projectgroep

De website van het PMHE wordt overigens door de Koninklijke Bibliotheek (KB) te Den Haag
opgeslagen voor toekomstig onderzoek. De KB ziet het als haar taak om websites die als verzameling
een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het
internet ook duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties.

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. Het is iets
verder weg, maar juist deze

verzetsmensen uit de gemeente Ede verdienen
blijvend onze Edese aandacht.

In beslagname gedropte goederen

Herdenkingen Amersfoort - Maandagmorgen 20 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
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 20 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. Het monument is geplaatst tegenover
het voormalige gemeentehuis, bij de rotonde Nieuw Loosdrechtsedijk - Oud Loosdrechtsedijk –
Molenmeent.
Google Maps

Agenda
4 maart
7 maart
14 maart
20 maart
20 maart
21 maart
28 maart
4 april
12 april
18 april
22 april
22 april

Rondleidingen over de kazerneterreinen
Platformavond
Platformavond
Herdenking Amersfoort
Herdenking Loosdrecht
Platformavond
Platformavond
Platformavond
17 april lezing´ door Gerard Gijsbersten na ALV VOE
Platformavond
Herdenking Bevrijding Ede bij bevrijdingsmonument
Vrijheidsfestival Ede bij het Akoesticum met de expositie De Canadese zomer van 1945
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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.

