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Beste abonnees, 

 

In de vorige Nieuwsbrief was er ruim aandacht voor het vijfjarig bestaan van het Platform Militaire 

Historie Ede. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers konden we bij de viering van dit jubileum, op 

zaterdag 4 maart, tussen de 350 en 400 bezoekers verwelkomen voor een fietstocht of wandeling over 

de Edese kazerneterreinen.  

Het zachte weer en de historische gebouwen lokten veel bezoekers naar ons militaire informatiepunt 

op de Prins Mauritskazerne. Onder de deelnemers bevonden zich nieuwe en toekomstige bewoners van 

de voormalige kazerneterreinen, die deze dag gebruikten om meer te weten te komen over de 

geschiedenis van hun nieuwe woonlocatie. 

De wandelaars verkenden met een tablet de Elias 

Beeckmankazerne. Hier werd, met in eigen beheer 

gemaakte filmpjes, verteld over de vele dienstplichtigen die 

hier tijdens de Koude Oorlog een opleiding volgden. 

We kijken met veel voldoening terug op deze mooie 

lentedag en zijn blij met de grote belangstelling voor het 

Edese militaire erfgoed. Meer foto’s van deze dag vindt u 

op onze website.  

 

 

Mededeling: de Platformavond van morgen, dinsdag 18 april, is komen te vervallen!  

Dinsdag 25 april gaat het PMHE-bestuur nieuwe thema’s vaststellen. Meer nieuws hierover volgt in de 

volgende nieuwsbrief 

http://www.platformmhe.nl/foto/2017-03-04_PMHE-5jr/
http://www.platformmhe.nl/nieuwsbrief/PlatformMHE_nieuwsbrief_026prt.pdf


Vrijheidsfestival Ede 
 

Op zaterdag 22 april 2017 organiseert 

het Akoesticum in samenwerking met 

de Gemeente Ede en het Platform 

MHE een eerste editie van het 

Vrijheidsfestival Ede. 

 

Onder het motto 'Vrijheid is van ons 

allemaal, maar voor iedereen 

verschillend' vindt dit nieuwe 

festival zijn inspiratie in de 

indrukwekkende militaire historie van 

de garnizoensstad Ede. Centraal staan 

hierbij dit jaar de verhalen van 

veteranen, van de Molukkers in het 

Nederlandse verzet en van de 

Canadese zomer van 1945. 

 

 

Programma voor jong en oud 

Vanaf 14:00 uur is iedereen welkom op het festivalterrein bij het Akoesticum / Johan Willem 

Frisokazerne in Ede. Zowel binnen als buiten wordt voor een feestelijk en gevarieerd programma 

gezorgd en vinden er tal van activiteiten plaats.  

 

13.00 uur, Herdenking Bevrijding Ede 

We beginnen deze dag met een korte herdenking bij het Bevrijdingsmonument op het Edese Memorial 

Park, naast het Mausoleum. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

 

14.00 - 17.00 uur, Vrijheidscarrousel (gratis toegankelijk) 

Aansluitend aan de herdenking kunt u vanaf 14.00 uur terecht bij het Akoesticum voor wisselende 

optredens, workshops, zeefdrukken, dans, muziek, sport en spel en natuurlijk de festivalcatering.  

 

Het platform MHE heeft binnen een mooie expositie ingericht over de Canadese zomer van 1945 en 

veel re-enactment (vrijwilligers in originele uniformen) en militaire voertuigen meegenomen. We 

vertonen daarbij de bioscoopversie van de documentaire ‘Ede 1935 -1945, Tussen de linies’ en voor de 

kinderen worden er, net als in 1945, filmpjes van Mickey Mouse gedraaid. De Edese tekenaar Nico 

Schuurman zal aanwezig zijn met stripboeken over Market Garden en de Grebbelinie. 

 

De Edese honkbalvereniging Moorfielders heeft een 

demonstratieveld opgezet waar softbal kan worden 

gespeeld. Zij kwamen met een foto uit 1945. Volgens 

het bijschrift speelden op Koninginnedag, 31 augustus 

1945, de Eager Beavers op uitnodiging van het 

Canadese leger ook een softbalwedstrijd, op het 

Regina sportveld (zie bijgaande foto). De locatie was 

ergens op de Veluwe. In de lezing deze middag zullen 

we nagaan waar dit geweest kan zijn.  

 

Bij de expositie kunt u tevens originele voorwerpen, 

foto’s en documenten bekijken. 

 

Speeddaten met Edese veteranen 

Veteranen van het Nederlandse leger zijn actief 

geweest in conflictgebieden overal in de wereld. 

Samen met hun collega’s hebben ze zich persoonlijk 

ingezet voor vrede, veiligheid en vrijheid. Nu ze terug 

zijn, laten ze je graag de foto’s zien van hun 

uitzending en kun je met ze in gesprek gaan in studio 

9 en studio 10 van het Akoesticum. 

 

 

Eager Beavers, augustus 1945 



Studio 9 

14.00-15.00 uur: NATO operaties in voormalig Joegoslavië 

De veteranen Willemsen, Hoogendoorn en van Vught zijn allemaal uitgezonden naar de Balkan. 

Veteraan F.A. Willemsen heeft in 1994 gediend bij het eerste logistieke detachement ten 

behoeve van Dutchbat 1. Als voorlichter communicatie heeft hij vele plaatsen in Bosnië bezocht. 

Veteraan E. Hoogendoorn was in 1995 plaatsvervangend bataljonscommandant van Dutchbat II 

en diende in Srebrenica. Veteraan J. van Vugt is tussen 1992 en 2003 zes keer in verschillende 

missies uitgezonden naar voormalig Joegoslavië. 

 

15.00-16.00 uur: de UN-missies in voormalig Joegoslavië 

De veteranen Mulder, van der Velden en Heere dienden alle drie bij UNPROFOR. Dit was de 

lichtbewapende United Nations PROtection FORce van de Verenigde Naties. De heren J.A. 

Mulder en M. van der Velden gingen in 1992 als beroepsmilitair mee met het eerste 

Nederlandse Verbindingsbataljon. Veteraan G.H. Heere is als dienstplichtige vrijwillig 

uitgezonden met het transport bataljon in 1994. Hij is nu actief bij een Veteranen Inloophuis en 

als nuldelijnshelper. 

 

16.00-17.00 uur: een WOII-Oorlogsveteraan en de vredesmissie Oekraïne  

Veteraan H.W. Mulder diende bij het 1ste compagnie van het 4e bataljon pantserafweergeschut. 

Hij vocht van 10-15 mei 1940 op de Grebbeberg. Deze 96 jarige veteraan wil zijn 

oorlogservaringen met u delen. Naast deze oudste veteraan zit een jongere veteraan, N. 

Boomgaard, die graag met u zijn ervaringen wil delen van uitzendingen naar Bosnië (2001), 

Irak (2004), Afghanistan (2008) en Oekraïne (MH17, 2014). 

  

 

Studio 10 

14.00-15.00 uur: NATO operaties in Afghanistan 

Nederlandse militairen helpen sinds 2002 mee aan de veiligheid in Afghanistan. Ze werkten 

vooral in de provincie Uruzgan en later in Kunduz. Veteraan E.D. van de Bospoort werd na twee 

eerdere Balkan-missies in 2002 uitgezonden naar Qatar in het kader van Operatie Enduring 

Freedom. Veteraan P.J. Forsman deed in oktober 2005 mee aan een monitormissie in 

Afghanistan, nadat ook hij eerder diende in voormalig Joegoslavië. Hetzelfde geldt voor 

veteraan B. de Bie die nadat hij in 1990 deel nam aan Dessert Storm in Irak, in 1998 in Bosnië 

en in 1999 in Kosovo in 2008 werd uitgezonden met ISAF naar Afghanistan. Het International 

Security Assistance Force was een stationering van NATO eenheden in Afghanistan. 

 

15.00-16.00 uur: UN-missies in Libanon 

De Nederlandse Ministerraad besliste op 19 januari 1979 in met de deelname van een 

pantserinfanteriebataljon aan UNIFIL. UNIFIL staat voor United Nations Interim Force in 

Lebanon. Drie veteranen E. Standaerd, J. Koops en P. van de Kolk maakten deel uit van deze 

internationale troepenmacht in Libanon. 

 

16.00-17.00 uur: militairen in Nederlands-Indië 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Nederland zijn koloniale gezag over Nederlands-Indië 

tijdelijk kwijtgeraakt. Op 17 augustus 1945, twee dagen na de Japanse capitulatie, riepen de 

Indonesische leiders Soekarno en Hatta de onafhankelijke Republiek Indonesië uit. Nederland 

besloot te proberen zijn gezag met 

militaire middelen te herstellen om zo 

een geleidelijk dekolonisatieproces 

onder Nederlandse leiding af te 

dwingen. In deze strijd zette 

Nederland in de jaren 1945-1949 ruim 

200.000 militairen in, onder wie 

95.000 dienstplichtigen en 25.000 

oorlogsvrijwilligers uit Nederland.  

 

De veteranen H.H. de Boer, G. de 

Pater, L. Pol en C.E. Lambertus 

hebben alle vier hun eigen ervaringen 

met dit grootschalig conflict, dat vele 

slachtoffers kenden. 

 
           Op oefening in Banjoebiroe  



1700 uur, Vrijheidsparade 

Het middagprogramma wordt rond 17.00 uur afgesloten met een artistieke VRIJHEIDSPARADE op het 

kazerneterrein. Deze optocht eindigt in de tuin van het Akoesticum, waar dan nog volop hapjes en 

drankjes verkrijgbaar zijn.  

 

1800 uur, Vrijheidsmaaltijd 

In de festivaltent voor het Akoesticum begint om 18:00 uur de VRIJHEIDSMAALTIJD. Tijdens deze 

maaltijd kunt u genieten van livemuziek van de Jalafusi Big Band en van inspirerende gastsprekers 

zoals schrijver en oud-politicus Jan Terlouw, operazanger en oud marinier Bastiaan Everink en nog vele 

anderen. 

 

Toegang 

Tot 18:00 uur is het festival voor iedereen gratis toegankelijk. Voor de afsluitende Vrijheidsmaaltijd is 

een toegangskaart nodig. De kosten hiervoor bedragen 25,- per persoon. Kaarten zijn online 

verkrijgbaar via de website van het festival.  

Het vrijheidsfestival verbindt generaties, kunstdisciplines en groepen uit verschillende 

gemeenschappen met een prachtig programma vol historie, kunst en cultuur. Voor meer informatie 

kunt u terecht op www.vrijheidsfestivalede.nl  

 

 

 

Bevroren tranen 
Op woensdagmiddag 3 mei kunt u in Cultura 

terecht voor de voorstelling ‘Bevroren tranen’ van 

Maarten Peters. De voorstelling sluit aan bij de 

activiteiten rondom de 4 meiherdenking in Ede.  

 

Maarten schrijft en zingt al sinds 1999 elk jaar 

een nieuw lied voor de herdenkingen, zoals de 4 

meiherdenking op het Nationale Ereveld in 

Loenen en de Herdenking Capitulatie 40/45 in 

Wageningen.  

 

Deze mooie poëtische liedjes zijn nu verzameld 

onder de titel Bevroren Tranen: gezongen 

verhalen, als kleine monumentjes uitgevoerd in 

een decor van beeldcollages en filmpjes van de Bevrijding van Ede, de monumenten en hun verhalen 

in en om Ede. Maarten Peters schrijft en zingt liederen om te herdenken, om stil te staan, om terug te 

kijken, maar ook zeker om vooruit te kijken.  

 

In de voorstelling vertelt Maarten over ontmoetingen met bijzondere mensen en gebeurtenissen die 

hem hebben geïnspireerd om dit unieke repertoire te schrijven. Het decor bestaat uit mooie 

beeldcollages waarin de monumenten van Ede en de betekenis van de monumenten zichtbaar wordt 

gemaakt. De voorstelling wordt toegesneden op de gebeurtenissen en geschiedenis van Ede.  

 

De voorstelling begint om 15.00 uur. Kaarten a € 17,50 zijn verkrijgbaar bij Cultura via 

telefoonnummer 0318-672800 of via e-mail info@cultura-ede.nl.  

 

 

 

Nationale Herdenking  
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. In Bennekom, De Valk, Ederveen, Lunteren, 

Otterlo en Ede worden herdenkingen gehouden. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij graag naar 

het programma dat door de gemeente Ede zal worden gepubliceerd in de plaatselijke huis–aan–

huisbladen.   

http://vrijheidsfestivalede.nl/programma/
http://vrijheidsfestivalede.nl/
mailto:info@cultura-ede.nl


Stichting Militaire Historie Ede 

Op 20 maart jl. is de Stichting Militaire Historie Ede 

opgericht. Deze middag waren de voorzitter en 

secretaris van het platform te gast bij notaris 

Schutte om de Statuten te ondertekenen. Dankzij 

de Beursvloer Ede kon deze statutenwijziging met 

gesloten beurs plaatsvinden.  

 

De doelstelling van de stichting is in het kort: 

- het zijn van een platform voor de militaire 

historie van Ede; 

- het verwerven en behouden van het Edese 

militaire erfgoed; 

- het in stand houden en vergroten van het 

maatschappelijk en historisch besef van de het 

militaire erfgoed van Ede; 

- het exploiteren van een Militair Historisch 

Informatie Punt. 

 

 

 

Onthulling straatnamen Edese verzetshelden 
De gemeente Ede heeft besloten een aantal straatnamen in de 

nieuwe wijk op het terrein van de Simon Stevinkazerne te 

vernoemen naar mensen uit het voormalig verzet van Ede. De 

keuze van deze namen was uiterst moeilijk, want er kunnen 

slechts enkele mensen worden vernoemd, terwijl er velen voor in 

aanmerking komen. De keuze voor deze enkelen moet dan ook 

worden gezien als een eerbetoon aan allen. 

 

Op zaterdagmiddag 22 april zullen in het bijzijn van nabestaanden 

de 15 namen worden gepresenteerd in het Akoesticum. Ook voor 

Bennekom, Lunteren en Ederveen zijn namen geselecteerd, die op een later moment in die plaatsen 

met een straatnaam bedacht zullen worden. 

 

In het Akoesticum is tevens een kleine expositie gewijd aan deze in totaal 20 personen, om zo iets 

meer achtergrond en (letterlijk) een gezicht te geven aan deze verzetsstrijders. 

 

 

 

Rondleiding Centre for 
Genetic Resources 

 
Op 21 maart jl. verzorgde platformlid 

Joan Colpa een rondleiding voor 11 

personen van het Centre for Genetic 

Resources in Wageningen. 

 

Een van de deelnemers, Rob van 

Treuren, was 25 jaar in dienst bij het 

bedrijf en trakteerde zijn collega’s op 

een rondleiding over het Edese 

kazerneterrein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto André Hartgers 



Tentoonstelling Pantarijn Wageningen 
Leden van het platform hebben bij scholengemeenschap Pantarijn in Wageningen een tijdelijke 

expositie ingericht. Van 4 t/m 13 april konden de leerlingen kennisnemen van de vele attributen 

waarover het platform kan beschikken. Er werden een groot aantal vitrines ingericht. Om een indruk te 

geven van de omvang van de expositie tonen we hier slechts een drietal foto’s. 

 
Foto’s Gerard Gijsbertsen 
 
 
 

Educatief programma Pantarijn 
Woensdag 5 april jl. ontvingen we ruim 90 scholieren van diezelfde Pantarijn in het Militair Historisch 

informatiepunt. Het programma was hier tweedelig: een verhaal over de oorlog door Ben Verduijn en 

een zelfstandige verkenningstocht over de Elias Beeckmankazerne. Mede dankzij de inzet van veel 

vrijwilligers kunnen we opnieuw terugkijken op een geslaagde bijeenkomst. 

 

 

In gesprek met CHE-studenten 
Woensdagmiddag 5 april jl. ging platformlid Herman Rolleman in gesprek met twee studenten van de 

Christelijke Hogeschool Ede. Zij wilden voor hun project meer weten over de inzet van Edese SS’ers bij 

de Slag om Arnhem. Als platform dat zich ten doel heeft gesteld de militaire geschiedenis van Ede door 

te geven aan de volgende generatie, zijn we blij dat studenten ons steeds vaker weten te vinden. 

Educatie staat bij ons hoog in het vaandel. Herman heeft uitgebreid met ze gesproken en ze goed op 

weg geholpen. We zijn benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek. 

 

 
Fietsbattlefieldtour basisschool De Vuursteen 
Vrijdag 7 april jl. ontvingen we 50 leerlingen van basisschool De Vuursteen uit Kernhem voor een 

educatief programma op de Ginkelse Heide. Voorafgaand aan het bezoek kregen de leerlingen op 

school enkele lessen van Gerard van den Vliet, met het thema: ‘Wat als het jou overkomt?’.  

Bij het bezoek aan de Ginkelse Heide konden we eenvoudig voortborduren op deze introductielessen.  

 

Bij aankomst op de hei werd de groep in tweeën gedeeld en onder aanvoering van de gidsen Ed van 

Seters en Gerard Gijsbertsen meegenomen langs historische plekken en meegenomen attributen. De 

leerlingen kregen hierbij het complete verhaal van Ginkel te horen. 

 

We werden deze dag goed geholpen door het mooie weer en de ruime inzet van vrijwilligers die de 

leerlingen opvingen en naar de juiste plek begeleidden. Na het drinken van een kopje Engelse thee en 

het eten van legerbiscuits namen we tevreden afscheid van de kinderen en konden de meegebrachte 

attributen allemaal weer netjes worden opgeruimd. 

 

 

  



The Battle 
Op donderdag 13 april jl. was er voor diverse basisscholen uit Ede en Barneveld in het Akoesticum een 

educatief programma in het teken van het komende Vrijheidsfestival.  

 

Voorafgaand aan deze voorstelling vertelde de voorzitter van ons platform, Ed van Seters, als kapitein 

22 RI aan de 70 basisschoolleerlingen over de geschiedenis van de Johan Willem Frisokazerne en gaf 

hij een rondleiding over het kazerneterrein.  

 

Na de rondleiding werden de scholieren in het auditorium geconfronteerd met 'The Battle', verzorgd 

door de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers i.s.m. het Legermuseum Soesterberg. De 

kinderen werden hierbij getrakteerd op een aangrijpend en goed in elkaar gestoken programma van 

spraak, beeld en geluid. 

 

 

 

17 aprillezing 
Woensdagavond verzorgde 

platformlid Gerard Gijsbertsen de 

jaarlijkse 17 aprillezing in Hotel De 

Bosrand, waar de Vereniging Oud 

Ede haar Algemene 

Ledenvergadering hield.  

 

Het thema van de lezing was:  

‘De Canadese zomer van 1945’. 

Hiervoor werden drie poppen in 

Canadees uniform en een reserve-

Trees meegenomen, want ‘Trees’ 

was al uitgeleend aan 

‘Wageningen’ en die zou pas 14 

april weer terugkomen.  
 

 

 
 
 
 

Foto André Hartgers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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. 

mailto:info@platformmhe.nl

