
Platform Militaire Historie Ede 
 

Platformavonden 

 

Open Monumentendag 2017 
 

Challenge Muur van Mussert 

 

 
Nieuwsbrief 30, augustus 2017          

 

 

Beste abonnees, 

 

Het Platform Militaire Historie Ede organiseert in augustus en september weer een drietal 

bijeenkomsten, waarvan twee in haar militair-historisch informatiepunt onder de Veluwse 

Heidebrouwerij op de voormalige Prins Mauritskazerne in Ede. U bent weer van harte uitgenodigd om 

mee te praten over onderwerpen die het militaire erfgoed van Ede betreffen.  

 
Dinsdagavond 22 augustus staat er een briefing op het 

programma over het toekomstige onderkomen van het platform: 

de voormalige smederij op het kazernecomplex Ede-West. In de 

vorige Nieuwsbrief konden we u al positief berichten over het 

genomen besluit van de gemeenteraad die op 6 juli 2017 met 

algemene stemmen heeft ingestemd met een krediet om gebouw 

nr. 27 aan te kopen, op te laten knappen en beschikbaar te 

stellen voor huisvesting van het Platform Militaire Historie Ede!  

  

Alle vrijwilligers en overige geïnteresseerden willen we van harte 

uitnodigen om kennis te nemen van onze vergevorderde plannen 

om de voormalige smederij te verbouwen tot een nieuw militair-

historisch Informatiepunt. Tevens wordt deze avond een 

overzicht gegeven van de komende platformactiviteiten in de 

maanden augustus en september.  

 

De avond begint om 20.00 uur en zal om uiterlijk 22.00 uur zijn 

afgelopen. De koffie staat klaar! 

 

routebeschrijving  

 

 

Dinsdagavond 29 augustus gaan we ons 

voorbereiden op de komende Airbornemarkt, die 

voor zaterdag 16 september op het programma 

staat. 

 

Tijdens dit drukke Airborneweekend zal er weer van 

alles te doen zijn en kunnen we een paar extra 

handen goed gebruiken. Belangstellenden worden 

van harte uitgenodigd om langs te komen en mee te 

denken over de invulling van deze activiteit. Het 

informatiepunt is deze avond wederom van 20.00 tot 

22.00 uur geopend.  

 

 
Opbouw Airbornemarkt 2015 

 

Dinsdagmiddag 5 september zijn de leden en vrijwilligers van het platform tussen 14.00 – 16.00 

uur aanwezig op boerderij Wester Wetering, waar de Open Monumentendag zal worden voorbereid. 

  

http://www.platformmhe.nl/informatiepunt.php
http://www.platformmhe.nl/nieuwsbrief/PlatformMHE_nieuwsbrief_030prt.pdf


Open Monumentendag 2017 

 

Op zaterdag 9 september bent u van harte welkom op de 

Open Monumentendag 2017. De leden van het Platform 

Militaire Historie Ede zijn deze dag aanwezig op de 

historische boerderij Wester Wetering, gelegen aan de 

Rijksweg 31 in Ede (N224 richting de Klomp). Het thema is 

dit jaar: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. 

 

In nauwe samenwerking met de Stichting Trapakkers laten 

we bezoekers kennismaken met de rijke geschiedenis van dit 

historische pand en het boerenleven op een boerderij. Stichting Trapakkers gaat aan de slag met het 

‘boerenleven’, terwijl het platform laat zien hoe de burgers uit het dorp Ede op Wester Wetering 

verzetsactiviteiten planden. De buitenlui komen aan bod in een pop-up expositie over ondergedoken 

Amerikaanse vliegers en geheimagent Abraham du Bois. 

 

Militaire Historie 

In mei 1940 werd de boerderij door het Nederlandse leger platgebrand om een vrij schootsveld te 

verkrijgen voor de Grebbelinie. Later in 1940 is de boerderij weer opgebouwd. 

 

In deze boerderij was in het najaar van 

1944 het hoofdkwartier van het Edes verzet 

gehuisvest. Eind augustus 1944 kregen de 

verschillende verzetsgroepen in Nederland 

opdracht van de Nederlandse regering in 

Londen om te gaan samenwerken en zich 

aan te sluiten bij de Nederlandse 

Binnenlandse Strijdkrachten (NBS). Ook in 

Ede gaven de verschillende verzetsgroepen 

gehoor aan deze oproep, waarna de Edese 

BS werd opgericht. Begin oktober vestigde 

ze haar hoofdkwartier op de boerderij 

Wester Wetering van Aris Jochemsen.  

 

De boerderij was een ideale plek voor het 

verzet. Er was een verborgen ruimte op de 

schuurzolder en een bergplaats en 

schietbaan in de gierkelder onder een 

andere schuur. In het hoofdkwartier 

werden alle gegevens over de Duitse troepen verwerkt en doorgegeven aan 

geheim agent ‘Captain King’. De aanwezigheid van het verzet heeft aan het eind van 1944 echter 

dramatische gevolgen voor de boerderij. Op oudejaarsdag wordt de boerderij door de landwacht 

opnieuw in brand gestoken. 

 

Parkeren 

De Wester Wetering heeft beperkte parkeergelegenheid. Bezoekers worden verzocht om zoveel 

mogelijk op de fiets te komen. 

 

Openingstijden 

De Wester Wetering is van 10.00 tot 17.00 uur opengesteld voor publiek. 

 

 

Het comité OMD gemeente Ede organiseert op zaterdag 9 september nog diverse andere activiteiten:  

 

- Bennekom op het landgoed Huis Boekeloo, Achterstraat 2 

- Lunteren o.a. Museum Oud Lunteren, Klomperweg 5 en de Graanschuur Appelhof 

- Harskamp rondom oude boerderij Tepelenburg, Tepelenburgweg 4 

- Ede in en om Huis Kernhem, Kernhemseweg 7 

 

Meer informatie vindt u op de website Ede.nl/openmonumentendag 

 

 

 

Foto: E. van Seters 

https://www.ede.nl/openmonumentendag/


 
 
 
 
 

Challenge Muur van Mussert 
 

Op de Goudsberg in Lunteren staat een omstreden 

aandenken aan de oorlog: de Muur van Mussert. Deze 

muur werd ooit gebouwd als onderdeel van een groot 

amfitheater, waar Mussert de aanhang van de 

Nationaal Socialistische Beweging (NSB) kon 

toespreken. De muur is in verval geraakt. De vraag is 

nu hoe we moeten omgaan met deze beladen erfenis 

uit het verleden. 

 

Op initiatief van de Stichting Erfgoed Ede is de 

Wetenschapswinkel van de Wageningen Universiteit en 

Researchcentrum (WUR) een project gestart om 

antwoord te vinden op deze vraag. In de 

begeleidingscommissie zitten vertegenwoordigers van 

het Nederlands Instituut voor oorlogsdocumentatie 

(NIOD), de Radbouduniversiteit Nijmegen, de Provincie Gelderland, de Stichting Erfgoed Ede, de 

schrijver/journalist Ad van Liempt en Gerard Gijsbertsen van het Platform Militaire Historie Ede. 

 

Challenge 

Eén van de onderdelen van dit project is het uitschrijven van een challenge, een prijsvraag voor 

studenten. U kunt het originele document hier downloaden. Voor buitenlandse studenten is er ook een  

versie in het Engels beschikbaar. Mocht u studenten kennen die hier mogelijk aan zouden willen 

deelnemen, wilt u hen dan wijzen op deze uitdaging? We hopen op creatieve en vooral bruikbare 

ideeën om deze muur voor de toekomst te kunnen behouden en een bruikbare functie te kunnen 

geven. 

 

 

 

 

 

http://www.platformmhe.nl/nieuwsbrief/ChallengeMuurMussert_NL.pdf
http://www.platformmhe.nl/nieuwsbrief/ChallengeMuurMussert_EN.pdf


Nieuwe aanwinsten 
 

In de afgelopen weken is de expositie “De Canadese Zomer” verrijkt met een paar nieuwe aanwinsten. 

 

Plaquettes  

Allereerst hebben we vanuit Canada 

twee plaquettes gekregen. Deze 

plaquettes werden in 1945 gemaakt 

voor de Canadese militairen die 

hadden meegeholpen bij de bouw 

van het Mausoleum. Helaas gingen 

de Canadezen eerder naar huis dan 

dat de plaquettes klaar waren. Ze 

zijn nagestuurd. 

 

Onze plaquettes zitten nog in hun originele doosje, met het bedankbriefje uit Ede er nog in. Na 72 jaar 

zijn ze weer terug in Ede! 

 

All About Amsterdam 

In de zomer van 1945 was Amsterdam een officieel ‘Leave Centre’ voor 

Canadese militairen. Er werden dagtours naar de stad georganiseerd, maar 

militairen konden ook vanuit Ede een paar dagen verlof in Amsterdam 

doorbrengen. Het mag duidelijk zijn dat er in de gids veel hotels staan, en alle 

mogelijke sportverenigingen. Het boekje biedt echter ook een oplossing voor de 

discussie die is ontstaan rond de foto van de sportende dames voor de Johan 

Willem Frisokazerne. Spreken we hier nu over honkbal of softbal? De meningen 

mogen verdeeld zijn, het boekje spreekt over Baseball… 

 

Platformlid Gerard Gijsbertsen heeft de plaquettes en tourgids onlangs 

aangekocht en beschikbaar gesteld voor de expositie over de Canadese zomer. 

 

 

 

Agenda 
 

Zaterdag 9 september  Open Monumentendag 

Locatie: boerderij Wester Wetering 

Thema: boeren, burgers en buitenlui oftewel het Edes verzet in 1944 

Tijd: 10.00 – 17.00 uur 

 

Vrijdag 15 september  Herdenking bombardement Ede Zuid 

Locatie: Parkweg Ede 

Aanvang: 11.00 uur 

 

Zaterdag 16 september  Airborneherdenking en luchtlandingen 

Locatie: Ginkelse Heide 

 

 

Meer nieuws over bovenstaande activiteiten treft u aan in onze volgende nieuwsbrief. Deze en eerdere 

nieuwsbrieven zijn ook op onze website www.platformmhe.nl terug te vinden. Een nieuwe abonnee 

opgeven kan door een berichtje te sturen naar info@PlatformMHE.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

http://www.platformmhe.nl/nieuwsbrieven.php
http://www.platformmhe.nl/
mailto:info@platformmhe.nl

