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Canadese tank op de Langenberg, Ede

'Een kazerne is 

een aantal gebouwen 

waar soldaten worden 

ondergebracht, er staan 

er maar liefst 

7 in Ede.'

'Tijdens WOI vluchtten 

veel Belgen naar Nederland. 

Ze werden onder andere op de 

Eder Hei in een vluchtelingen-

kamp opgevangen.' 

'Op 17 september 

1944 begon Operatie Market 

Garden. Het was een gewaagde 

geallieerde operatie tegen de Duitse 

troepen in Nederland met als doel 

door te stoten naar Berlijn en zo 

een einde te maken aan 

WOII.'

Deze reader, samengesteld voor leerkrachten, wordt aangeboden bij het thema 
MILITAIR ERFGOED uit de Erfgoedleerlijn Ede. Leerlingen gaan tijdens de behan-
deling van dit erfgoedthema dieper in op termen als oorlog en vrede, kazernes, 
vluchtelingen, garnizoensstad, WOI en WOII en vroeger en nu.  
Tijdens het behandelen van lokaal militair erfgoed in de klas ontdekken leer-
lingen dat sporen van oorlog in hun directe omgeving aanwezig zijn. Doordat 
leerlingen een bezoek brengen aan een locatie zoals bijvoorbeeld de kazernes 
worden ze direct geconfronteerd met de verhalen van oorlog en vrede in hun 
eigen leefomgeving. De leerlingen maken kennis met gewone mensen zoals 
zijzelf, die in oorlogstijd voor dilemma’s kwamen te staan. Het militair erfgoed in 
de Gemeente Ede is hierbij voorbeeld en uitgangspunt.

In de grote hoeveelheid Edese kazernes, de herdenkingsmonumenten en zelfs een 
Canadese tank wordt het militair erfgoed in de Gemeente Ede direct zichtbaar. Het 
zijn tastbare restanten van oorlogen waar ook Ede mee te maken had. Aan het Edese 
militaire erfgoed zijn verhalen verbonden over militairen in opleiding, mensen op de 
vlucht, mensen in verzet en verhalen over vrede en vrijheid. Het thema militair erfgoed 
uit de leerlijn erfgoededucatie gaat dus niet alleen over wapengekletter, maar juist over 
gewone mensen zoals jij!
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Interactieve reader
Deze reader is interactief en wordt bij voorkeur online gebruikt. Mocht u een geprint exemplaar hebben, 
bezoek dan voor de online versie de website www.edetoenennu.nl . Online kunt u vanuit deze reader 
via de links doorklikken naar externe websites, beeld- en filmmateriaal en bijlagen. Deze zijn naar eigen 
inzicht te gebruiken bij de behandeling van het thema in de klas.

http://www.edetoenennu.nl/bovenbouw/militair-erfgoed/
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Erfgoededucatie koppelt taalactiviteiten, burgerschapsvorming, historische en  
geografische vaardigheden en onderdelen uit cultuureducatie. Met de lessen in de  
leerlijn erfgoededucatie Ede werkt u aan de volgende leer- en kerndoelen:

Leerdoelen

De leerling leert:
Kennis
•   een definitie van erfgoed te geven en dit toe te lichten met voorbeelden van erfgoed 

in Ede.
•   aan te geven waarom erfgoed bewaart wordt voor later. Denk aan ouderdomswaarde, 

schoonheidswaarde, materiaalwaarde, gevoelswaarde, zeldzaamheidswaarde,  
symbolische waarde en functionele waarde.

Vaardigheid
•   vragen te stellen bij het onderzoeken van eigenschappen en details van erfgoed in  

en rond Ede.
•   het verhaal bij het erfgoed te plaatsen in de tijd en relateren hoe mensen in een 

bepaalde tijdsperiode woonden, leefden en werkten (verschillen en overeenkomsten 
noemen met nu). Denk bijvoorbeeld aan de Belgische vluchtelingen die werden  
opgevangen in Ede tijdens WOI.

•   erfgoed in de eigen omgeving te koppelen aan onderwerpen in de regionale en  
nationale geschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan Operatie Market Garden in Ede tijdens 
WO II.

Attitude
•   in dialoog respect te tonen voor de mening van een ander over de waarde van  

erfgoed. Denk aan de mening van een medeleerling, docent of medewerker van een 
erfgoedinstelling in Ede.

•   aanwijzingen op te volgen hoe met erfgoed in een specifieke situatie om te gaan. 
Denk aan huisregels bij rondleidingen in musea of het bezoek aan erfgoed.

•   zijn/haar eigen verbondenheid met erfgoed te vertalen in het zorgdragen voor  
het behoud van erfgoed. Denk aan het adopteren van een monument in de gemeente 
Ede of het deelnemen aan een herdenking.

Kerndoelen

Nederlands
Mondeling taalonderwijs
1.   De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die 

informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
2.  De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen 

van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en 
bij het discussiëren.

3.  De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat 
informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren. 

Schriftelijk taalonderwijs
4.  De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, 

waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

1

Deze reader, samengesteld voor leerkrachten, wordt aangeboden bij het  
thema MILITAIR ERFGOED uit de Erfgoedleerlijn Ede. Leerlingen gaan tijdens 
de behandeling van dit erfgoedthema dieper in op termen als oorlog en vrede, 
kazernes, vluchtelingen, garnizoensstad, WOI en WOII en vroeger en nu.  
Het militair erfgoed in de Gemeente Ede is hierbij voorbeeld en uitgangspunt.
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5.  De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende  
functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.

6.  De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en 
studieteksten en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, 
waaronder digitale.

7.  De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in  
verschillende teksten.

9.  De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde  
verhalen, gedichten en informatieve teksten. 

Taalbeschouwing, waaronder strategieën
12.  De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het  

begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook  
begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

Oriëntatie op jezelf en de wereld 
Mens en samenleving
36.  De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde  

waarden en normen.
37.  De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse 

multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te 
gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

Ruimte
47.  De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken 

met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven 
landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levens- 
beschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van 
de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid worden / werden, de Verenigde 
Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

50.  De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van 
Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds  
geografisch wereldbeeld.

Tijd
51.  De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals 

aanwezig in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling 
te hanteren.

52.  De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers 
en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers 
en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachi-
nes; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. 

53.  De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen 
uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de 
wereldgeschiedenis.

Kunstzinnige oriëntatie
54.  De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er 

gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56.  De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten  

van cultureel erfgoed.
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Voor elk thema in de leerlijn voor groep 5 t/m 8 is een reader met  
achtergrondinformatie, lessuggesties en tips & tricks voor differentiatie en  
verdieping ontwikkeld. De leerkracht kan gebruiken wat het beste past bij zijn of 
haar klas.

Het thema MILITAIR ERFGOED in Ede is onderdeel van een reeks erfgoed thema’s 
voor groep 5 tot en met 8.
De overige thema’s waaruit gekozen kan worden, zijn:
• VERZAMELEN EN BEWAREN
• MONUMENTEN
• ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN

Hoe gebruik ik deze reader?
Deze reader met bijlagen is samengesteld voor leerkrachten en wordt ter verdieping 
aangeboden bij het thema MILITAIR ERFGOED uit de erfgoedleerlijn Ede. Zo beschikt de 
leerkracht over voldoende achtergrondinformatie om het thema zelfstandig in de klas te 
behandelen. In deze reader zijn bovendien links naar bruikbare filmpjes, lessuggesties en 
relevante canonvensters opgenomen.

Het bijbehorende lesmateriaal is door de Edese erfgoedinstellingen zélf ontwikkeld.  
In de gemeente Ede zijn verschillende erfgoedinstellingen die goed aansluiten bij het 
thema MILITAIR ERFGOED voor groep 5 t/m 8. 

Het lesmateriaal van de erfgoedinstellingen bestaat steeds uit:
• een voorbereidende les die op school wordt gedaan om voorkennis te activeren,
•  een kernles, waarin leerlingen erfgoed ervaren en beleven op locatie (een bezoek

aan de erfgoedinstelling),
•  een afsluitende les die op school wordt gedaan om te reflecteren op het onderwerp

en het geleerde samen te vatten.

Bekijk het educatieve aanbod van de erfgoedinstellingen in het hoofdstuk OP BEZOEK! 
van deze reader. Via www.edetoenennu.nl wordt u op de hoogte gehouden over het 
meest recente aanbod van de erfgoedinstellingen.

Heeft u besloten welk onderwerp bij dit thema u wilt behandelen en welke erfgoed- 
instelling u met uw klas wilt bezoeken? Neem dan contact op met CultuurPunt Ede via 
leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl om uw bezoek te plannen en het bijbehorende  
lesmateriaal op te vragen. 
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AANPAK
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Stappenplan
1.  Bekijk het educatieve aanbod van de instellingen. Welke instelling wilt u  

bezoeken in het kader van het thema MILITAIR ERFGOED in Ede?
2.  Vraag het lesmateriaal op van de erfgoedinstelling van uw keuze en plan het 

bezoek via leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl .
3.  Behandel de voorbereidende les uit het lesmateriaal van de erfgoedinstelling 

van uw keuze.
4.  Ga op bezoek bij de erfgoedinstelling van uw keuze.
5.  Behandel de afsluitende les uit het lesmateriaal van de erfgoedinstelling van 

uw keuze. 
6.  Gebruik bij stap 3 t/m 4 deze interactieve reader voor verdieping, informatie 

en inspiratie.

Interactieve reader
Deze reader is interactief en wordt bij voorkeur online gebruikt. Mocht u een geprint 
exemplaar hebben, bezoek dan voor de online versie de website www.edetoenennu.nl . 
Online kunt u vanuit deze reader via de links doorklikken naar externe websites,  
beeld- en filmmateriaal en bijlagen. Deze zijn naar eigen inzicht te gebruiken bij de 
behandeling van het thema in de klas.
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DE VOORBEREIDING 
MILITAIR ERFGOED � IN DE KLAS!

Heeft u al besloten welk onderwerp bij dit thema u wilt behandelen en welke 
erfgoedinstelling u met uw klas wilt bezoeken? Heeft u hierover al contact gehad 
met CultuurPunt Ede? Zo ja, dan beschikt u inmiddels over het lesmateriaal van de 
erfgoedinstelling van uw keuze.

Stap 1:
Behandel de voorbereidende les uit het lesprogramma van de erfgoedinstelling van 
uw keuze.

EXTRA in de klas 
U kunt het thema MILITAIR ERFGOED uitbreiden door in de klas gebruik te maken van 
de informatie in het hoofdstuk EXTRA INFORMATIE EN INSPIRATIE uit deze reader.
Of lees de Tips & Tricks bij dit hoofdstuk voor extra lessuggesties, differentiatie en  
verdieping.

MILITAIR ERFGOED in Ede

TIPS & TRICKS 
DIFFERENTIATIE EN VERDIEPING
•  Nodig iemand van het Platform Militaire

Historie Ede uit in de klas. Medewerkers
van het Platform komen graag in de klas
vertellen over onderwerpen die te
maken hebben met het MILITAIR 
ERFGOED in Ede.

•  Laat leerlingen tijdens de duur van het
project verschillende herdenkings- 
monumenten in Ede opzoeken. De leer-
lingen fotograferen zelf een monument
naar keuze. Ze nemen de foto mee naar
school en vertellen in de klas wat er met
‘hun monument’ herdacht wordt.
Aan het eind van het project is er beeld-
materiaal van verschillende herdenkings-
monumenten in Ede aanwezig in de klas.
De leerlingen hebben bovendien kennis
gemaakt met verschillende aspecten en
redenen van herdenken.

•  Betrek de actualiteit bij het thema
MILITAIR ERFGOED in Ede, vluchtelin-
gen, verzet, oorlog en vrede zijn van alle
tijden.

•  Via www.4en5mei.nl en oorlog-en-vrede.
startpagina.nl is een grote hoeveelheid
les- en educatief (film)materiaal beschik-
baar over oorlog en vrede. Veel materiaal
is direct bruikbaar in de klas.

'Op 17 april 1945 
werd Ede door 

de geallieerden 
bevrijd.'

'Cavalerie is 
van oudsher 

de naam voor de 
militairen die te 
paard vechten.'

'Artillerie is het 
wapen dat steun 

geeft aan de eigen 
troepen tijdens 

gevechten.'

'Janny Laupman is 
een bekende Edese 

verzetsvrouw. Zij werkte 
in het gemeentehuis en 

kon daar zowel belangrijke 
inlichtingen verkrijgen als 

gegevens vervalsen.'

‘Infanterie zijn de 
militairen die te voet 

vechten. Ook wel  
de grondtroepen  

genoemd.'
EDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede
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1.
Instelling:  Museum Vliegbasis Deelen
Onderwerp:   WOII 
Kernles: Rondleiding Vliegbasis Deelen 
Opmerkingen:  Lesprogramma beschikbaar medio 2017

2.
Instelling:    Platform Militaire Historie Ede
Onderwerp: Ede als Garnizoensstad (Vrede en Vrijheid)
Voorbereidende les:  Bezoek in de klas van het Platform Militaire Historie Ede
Kernles: 
Afsluitende les: 
Opmerking 1:   

Opmerking 2: 

Tablet-opdracht op de Elias Beeckmankazerne
 Bezoek in de klas van het Platform Militaire Historie Ede
 Het hele programma wordt begeleid door medewerkers van het 
Platform Militaire Historie Ede
Alleen geschikt voor  groep 7 en 8

6

OP BEZOEK! 
Als u de voorbereidende les in de klas heeft behandeld, is het tijd om op bezoek 
te gaan bij de erfgoedinstelling van uw keuze. Om uw afspraak te plannen heeft u  
contact gehad met CultuurPunt Ede.

Hier vindt u een overzicht van de beschikbare lesprogramma’s (in de klas en op  
locatie) die aansluiten bij het thema MILITAIR ERFGOED in Ede voor groep 5 t/m 8. 

VERZAMELEN EN BEWAREN 
MILITAIR ERFGOED IN EDE � 
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3.
Instelling:  
Onderwerp:   
Voorbereidende &  
Kernles:

Afsluitende les: 

Opmerking 1: 

Opmerking 2: 

Platform Militaire Historie Ede
Operatie Market Garden tijdens WOII (vluchtelingen) 

De Voor bereidende les en de kernles worden gecombineerd in 
een ‘Battlefield fietstour’ (17 km) rond de Ginkelse heide. Dit staat 
onder leiding van het Platform Militaire Historie Ede
 De afsluitende les vindt gelijk na het voorafgaande programma 
plaats in het gebouw van het Platform Militaire Historie Ede  
Het hele programma wordt begeleid door medewerkers van het 
Platform Militaire Historie Ede. Het totale programma beslaat een 
dagdeel.
Alleen geschikt voor  groep 7 en 8

7

Operatie Market Garden tijdens WOII 

MILITAIR ERFGOED in Ede

ENKA in Ede
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‘De Erebegraafplaats in 
Ede, ook wel het 

mausoleum genoemd is 
neergezet ter nagedachtenis 

aan gesneuvelde verzets- 
mensen uit WOII'

'Het Airborne- 
monument op de  

Ginkelse heide herdenkt 
de parachutisten die bij 

de Slag om Arnhem  
in 1944 sneuvelden.’

TIPS & TRICKS 
DIFFERENTIATIE EN VERDIEPING
•  Laat leerlingen een werkstuk maken over

een herdenkingsmonument bij hen in de
buurt. Wat is het voor een monument?
Wie of wat wordt er herdacht? Welke
verhalen zijn er bekend over het monu-
ment?

•  Kennen de leerlingen nog mensen in hun
omgeving die herinneringen hebben aan
WOII? Mogen ze die interviewen?

•  Kennen de leerlingen misschien mensen
in hun omgeving die gevlucht zijn uit
een ander land vanwege oorlog? Mogen
ze die interviewen?

DE AFSLUITING 
MILITAIR ERFGOED � IN DE KLAS!

Bent u met uw klas op bezoek geweest bij een erfgoedinstelling? Of heeft u een  
erfgoedlocatie bezocht met de leerlingen? Zo ja, dan bent u toegekomen aan de  
afsluiting van het thema MILITAIR ERFGOED. In het lesprogramma van de  
erfgoedinstelling van uw keuze is een afsluitende les opgenomen. Een les waarmee 
u het thema en het bezoek kunt samenvatten en evalueren.

Stap 1:
Behandel de afsluitende les uit het lesprogramma van de erfgoedinstelling van uw 
keuze. Zie hoofdstuk OP BEZOEK! uit deze reader.

EXTRA in de klas
Bereid eventueel het thema MILITAIR ERFGOED uit door in de klas gebruik te maken 
van de informatie in het hoofdstuk ACHTERGRONDINFORMATIE EN INSPIRATIE uit  
deze reader.
Of lees de Tips & Tricks bij dit hoofdstuk voor extra lessuggesties, differentiatie en  
verdieping.

MILITAIR ERFGOED in Ede

'Het Belgenmonument op 
de Edese heide is een 

gedenksteen ter 
nagedachtenis aan de 

Belgische vluchtelingen die 
van 1915 tot 1918 in 

het vluchtelingenkamp 
in Ede woonden.'

'De Canadese tank 
op de Langenberg 

herinnert ons aan de 
bevrijding van Ede  
op 17 april 1945.'

EDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede



MILITAIR ERFGOED?
Militair erfgoed verwijst naar objecten, gebouwen of gebieden die herinneren aan  
een militaire functie. Het kunnen forten, bunkers, kazematten en kazernes zijn maar  
bijvoorbeeld ook vestingsteden, inundatiegebieden of objecten en terreinen uit de 
Koude Oorlog. Ook in Ede zijn duidelijke sporen van militair erfgoed aanwezig. 

Zo is er in Nederland geen plaats met zo’n unieke verzameling kazernes als in Ede, 
waar maar liefst zeven kazernes naast elkaar liggen aan de Nieuwe Kazernelaan.  
De kazernes lagen aan de rand van Ede, dichtbij het station en daar waar de hei begint. 
Hierdoor konden de militairen snel hun oefenterrein bereiken en hadden de Edese bur-
gers zo weinig mogelijk overlast. Bij het uitbreken van de wereldoorlogen in augustus 
1914 en augustus 1939 leek Ede het militaire centrum van Nederland. Uit het hele land 
verzamelden duizenden opgeroepen soldaten zich in Ede om te worden doorgestuurd 
naar hun posten in de linies. 

In 1944 landden parachutisten op de Ginkelse heide vanwege de grootse actie van de 
geallieerden om de Duitsers terug te dringen: Operatie Market Garden. Er werd toen op 
de Ginkelse heide flink gevochten. Tijdens Operatie Market Garden op 17 september 
1944 werd Ede per ongeluk drie keer gebombardeerd door Engelse en Amerikaanse 
toestellen. Hierbij vielen onder de burgers 69 doden en ca. 100 gewonden. Een groot 
aantal voor de kleine gemeenschap die Ede toen was.
 
Op de Eder Heide werden eerder, tijdens WOI, Belgische vluchtelingen opgevangen in 
een kamp: het Belgische Vluchtelingen kamp. Nederland was neutraal tijdens WOI en 
bleef buiten deze oorlog. België echter werd als gevolg van een Duitse invasie vier jaar 
lang frontgebied. Veel Belgen verlieten huis en haard en trokken voor hun veiligheid 
naar Nederland. 

EXTRA INFORMATIE 
EN INSPIRATIE 

9

Gebruik de verhalen uit het Verhaal van Ede via www.regiocanons.nl en 
www.mijngelderland.nl tijdens het behandelen van erfgoedthema’s in  
de klas.
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Black Sunday, 17 sept 1944Belgische vluchtelingenkamp

OFFLINE

http://www.regiocanons.nl/gelderland/ede
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Ede kent ook verzet van verzetsmensen als Janny Laupman die, werkzaam bij de  
gemeente, tijdens WOII documenten vervalste voor onderduikers. Of Henk Wildenburg 
die geallieerde piloten hielp vluchten en onderduikadressen regelde. 
Het plaatselijke verzet was ook nauw betrokken bij de grote ontsnappingspogingen 
Pegasus om geallieerde militairen over de Rijn terug te krijgen. 

Tijdens het behandelen van lokaal militair erfgoed in de klas ontdekken leerlingen dat 
sporen van oorlog in hun directe omgeving aanwezig zijn. Doordat leerlingen een bezoek 
brengen aan een locatie zoals de kazernes of de Ginkelse heide worden ze direct  
geconfronteerd met de verhalen van oorlog en vrede in hun eigen leefomgeving.  
De leerlingen maken kennis met gewone mensen zoals zijzelf die in oorlogstijd voor  
dilemma’s kwamen te staan. 

MILITAIR ERFGOED in de Gemeente Ede  
Achtergrondinformatie, Links en Canonvensters
In de gemeente Ede is veel militair erfgoed aanwezig. Een paar aansluitende 
onderwerpen worden hier genoemd. 

1. Ede als garnizoensstad
Een garnizoensstad is een stad van militair belang, waar één of meer legerafdelingen 
gevestigd zijn. Soms zijn er in een garnizoensstad arsenalen, kazernes en vesting-
werken of kampen en oefenterreinen.
Ede is een belangrijke garnizoensstad geweest. In 1904 werden aan de Stationsweg in 
Ede de eerste kazernes gebouwd: de Maurits- en Johan Willem Frisokazerne. Andere 
bekende kazernes waren de Simon Stevin- en de Elias Beeckmankazerne aan de 
Arnhemseweg en de Nieuwe Kazernelaan. Allerlei onderdelen zijn in de loop der 
jaren in Ede gelegerd geweest: van wielrijders tot veldgeschut, van de 'Sectie Stiekem' 
(School Militaire Inlichtingendienst) en Verbindingsdienst tot Luchtdoelartillerie.

10

Bij het uitbreken van de wereldoorlogen in augustus 1914 en augustus 1939 leek  
Ede het militaire centrum van Nederland. Uit het hele land verzamelden duizenden  
opgeroepen soldaten zich in Ede om te worden doorgestuurd naar hun posten in de 
linies. Op de hei werd tijdens WOI door de in Ede gemobiliseerde Nederlandse militairen 
flink geoefend. De contouren van loopgraven op de Ginkelse heide zijn de overblijfselen 
van dergelijke oefeningen.

Lees meer in Het Verhaal van Ede via Mijn Gelderland of bekijk het filmpje 
‘Garnizoensstad Ede’ van Beleef mijn Gelderland. 
Lees in het artikel ‘Herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog op de heide bij Ede’ over  
jeugdherinneringen aan de loopgraven op de Ginkels heide.

2. Ede tijdens WOI - Belgische Vluchtelingen
Op de Ginkelse hei, vlakbij restaurant Juffrouw Tok en de schaapskooi, liggen enkele 
gedenkstenen en wat funderingen. Dit zijn herinneringen aan een 'vluchtoord' waarin 
ruim drieënvijftighonderd Belgische vluchtelingen woonden tijdens WOI.

Toen in 1914 WOI uitbrak, bleef Nederland neutraal. België raakte wel betrokken bij de 
oorlog en werd grotendeels door het Duitse leger veroverd. Daarbij werden burgers en 
hun bezittingen niet gespaard. Om die reden trokken heel veel Belgen naar het  
veilige Nederland. Na de val van Antwerpen op 10 oktober 1914 waren er ongeveer één 
miljoen Belgen in Nederland. Hoewel een groot deel snel terugkeerde, bleven meer dan 
honderdduizend van hen in ons land achter. Zij die geld hadden, zochten zelf ergens 
onderdak, maar voor de armen zocht de regering een oplossing in 'oorden'.  
Dat in Ede een groot oord kwam, had te maken met de ruimte op de heide en de  
vervoersmogelijkheden via het spoor. De gemeenteraad reageerde eerst terughoudend. 
Er waren al achtduizend militairen uit het hele land in Ede gelegerd en nu kwamen er 
ook nog Belgen.  
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Het vluchtoord bestond uit de woondorpen Maasdorp, Scheldedorp en Leyedorp.  
Ieder dorp had een eetzaal waarin duizend mensen konden eten en een aantal slaap- 
zalen. De slaapzalen waren verdeeld in wooneenheden, gescheiden door gordijnen.  
In elke wooneenheid konden maximaal vijf personen wonen. Er waren recreatie- 
voorzieningen, een schooltje, een kraamkliniek en een kerk. In 1917 werd het oord 
gesloten.

Lees meer over de Belgische vluchtelingen in het Verhaal van Ede via Mijn Gelderland of 
lees het artikel ‘Wonen op de hei: Belgische vluchtelingen in Vluchtoord Ede'. Koppel het 
landelijke canonvenster 'De Eerste Wereldoorlog’ aan dit onderwerp.

3. Ede tijdens WOII - Operatie Market Garden
In 1944 bedacht de Engelse commandant Montgomery een gedurfd plan met de code-
naam Market Garden. Als geallieerde parachutisten de bruggen over de rivieren in
Nederland zouden veroveren op de Duitsers, konden tanks oprukken en via
Noord-Duitsland de aanval op Berlijn inzetten. Dit zou het einde van de oorlog kunnen
betekenen. Amerikaanse parachutisten moesten de Maas- en Waalbruggen voor hun
rekening nemen, terwijl Britten en Polen de bruggen over de Rijn zouden veroveren.

De operatie duurde van 17 tot 26 september 1944. Hoewel alle bruggen werden 
veroverd, kon die bij Arnhem niet behouden blijven. Hierdoor mislukte het plan. 
Voornaamste oorzaak van het falen was dat bij Arnhem twee ervaren SS-divisies  
met zwaar materieel waren gelegerd, waar de parachutisten niet tegenop konden.  
Bovendien duurde het te lang voordat de tanks uit het zuiden bij de Rijn aankwamen.

De heidevelden van Ede, Renkum en Wolfheze waren de landingszones van de Britse 
parachutisten. De landing was gepland op zondag 17 september rond 13.00 uur. In de 
ochtend en middag voerden geallieerde bommenwerpers twee bombardementen uit. 
De doelen waren onder meer vliegveld Deelen en de kazernes en spoorlijnen in Ede. 
Daar zaten Duitsers die de parachutisten zouden kunnen tegenhouden. Er werd alleen 

11

van te grote hoogte gebombardeerd. In Ede werden het oude centrum en het gebied 
rond de Parkweg zwaar getroffen. De Twijnstraat werd bijna helemaal weggevaagd. 
Er waren negenenzestig burgerslachtoffers. 
De kazernes en spoorwegen waren nauwelijks getroffen.

Nadat in Renkum de eerste landing goed was verlopen, trokken de meeste parachutis-
ten naar Arnhem. Op zondagavond vielen de Duitsers en Nederlandse SS-ers vanuit Ede 
de Ginkelse heide aan. Deze werd verdedigd door een Schots bataljon. Toen maandag 
18 september de tweede landing plaatsvond, was de slag om de hei in volle gang. Van 
de tweeduizend parachutisten werd ongeveer tien procent uitgeschakeld, maar de hei 
bleef in geallieerde handen. In de loop van de avond verlieten het Schotse bataljon en 
de tweede lichting parachutisten de hei om de aanval op Arnhem te ondersteunen.

Op de Ginkelse heide is in 1960 het Airborne-monument onthuld met een nieuwe  
luchtlanding van Britse parachutisten. Op een enkele onderbreking na worden de lucht-
landingen sindsdien herdacht op de derde zaterdag van september met het droppen 
van groepen militaire parachutisten. Jaarlijks trekt dit veel publiek.

Lees verder over Operatie Market Garden via Mijn Gelderland . Meer informatie over WOII in 
Ede is onder andere te vinden via www.spannendegeschiedenis.nl en Mijn Gelderland . 
Op YouTube staat een nieuwsbericht over een vondst uit WOII in Nationaal Park De Hoge 
Veluwe. En over de Canadese tank op de Langenberg is meer te lezen via Wikipedia. 
Koppel aan dit onderwerp de landelijke canonvensters Anne Frank en 
De Tweede  Wereldoorlog .

4. Ede tijdens WOII - Verzet
Ook Ede kende tijdens WOII verzetsgroepen. Op verschillende plekken in de gemeen-
te waren ze actief. Zo hielp Henk Wildenburg uit Ede bij het vluchten van geallieerde 
piloten en het regelen van onderduikadressen. Janny Laupman hoorde bij dezelfde 
verzetsgroep als Henk Wildenburg. Zij werkte in het gemeentehuis en kon daar zowel
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belangrijke inlichtingen verkrijgen als gegevens vervalsen. Andere bekende verzets-
helden waren Bart van Elst, Johannes Kelderman, Herman Roelofsen en de gebroeders 
Willem en Hendrik van der Mheen. 
De Erebegraafplaats Ede ook wel het Mausoleum op de Paasberg is de laatste rustplaats 
voor 30 gesneuvelde Nederlandse verzetsmensen uit WOII.

Lees meer over het verzet in Ede via Mijn Gelderland , over de Erebegraafplaats in Ede via 
Wikipedia. Over verzetsvrouw Janny laupman lees je meer via de Anne Frank stichting,  
over verzetsman Jan van Buuren via het Verhaal van Ede.
Koppel aan dit onderwerp de landelijke canonvensters Anne Frank en 
De Tweede  Wereldoorlog .

De beeldbanken van het gemeentearchief zijn erg de moeite waard 
om in de klas te gebruiken. Zoek oude foto’s met behulp van zoek- 
termen via www.archieval.nl . Op de website www.edeopdekaart.nl  
worden cultuurhistorische gegevens van de Gemeente Ede  
gepresenteerd op een kaart. 
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1. Filmpjes voor in de klas
Garnizoensstad
•   Beleef mijn Gelderland Garnizoensstad Ede Op grote terreinen in Ede hebben meer 

dan honderd jaar militairen gewoond en gewerkt. De kazernes lagen aan de rand van 
Ede, daar waar de hei begint. Hierdoor konden de militairen snel hun oefenterrein 
bereiken en hadden de Edese burgers zo weinig mogelijk overlast. Eind 2010 kwam  
er een einde aan de militaire aanwezigheid in Ede.

WOI
•   SchoolTV De eerste wereldoorlog Deze gruwelijke oorlog veranderde de oorlogsvoe-

ring voorgoed. Zij werd totaal. Niet alleen een zaak voor de soldaten aan het front; 
ook de economieën werden ondergeschikt aan de oorlogsbehoeften.

•   SchoolTV Het Klokhuis – de 1e wereldoorlog. Het Klokhuis maakt geschiedenis.  
De vorige eeuw kende twee wereldoorlogen. WOI duurde vier jaar, van 1914 tot 1918. 
Dolores bezoekt het voormalige slagveld in België.

•   SchoolTV Het Klokhuis – canon 1e wereldoorlog. WOI duurde van 1914 tot 1918.  
Er kwamen twintig miljoen mensen om. Door brieven van de Engelse soldaat John 
Gamble komt Dolores alles te weten over deze vuile loopgravenoorlog.

WOI en Belgische vluchtelingen
•   YouTube 1914 augustus – Filmpje over de Belgische Vluchtelingen die de grens over  

komen en opgevangen worden.

WOII
•   Platform Militaire Historie Ede TUSSEN DE LINIES, EDE 1935 – 1945 Op de zolder van  

de familie Baan aan de Zonneoordlaan is een kleine schat aan filmmateriaal uit de  
periode 1942-1945 gevonden. De kippenfokker Baan had niet alleen een camera en 
voldoende film om het dagelijks leven in die bijzondere periode vast te leggen, maar 
ook een scherp oog voor detail en een korte opleiding van een professionele camera-
man genoten. Deze beelden zijn in de film TUSSEN DE LINIES. EDE 1935-1945 gebruikt 
om de verhalen van de mensen die het allemaal hebben meegemaakt te illustreren. 

EXTRA INFORMATIE 
EN INSPIRATIE 
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Van gewone mensen die probeerden te overleven, van mensen die op basis van hun 
principes verzet boden en van mensen die ondergedoken zaten en probeerden het 
vege lijf te redden.

•  SchoolTV 13 in de oorlog - Arnhem In deze aflevering beschrijft Lisa Wade de gevolgen
van het mislukken van de slag om Arnhem. Samen met zijn opa houdt Joost (10 jaar,
Arnhem) nauwgezet de razendsnelle opmars van de geallieerden bij. Wanneer
duizenden parachutisten bij Arnhem landen zal Nederland toch ook snel bevrijd
worden, hopen ze. Maar dat loopt helaas anders want de belangrijke slag om Arnhem
wordt verloren.

•  SchoolTV Arnhem september 1944, een ooggetuige vertelt In 1944 was Jan Eykelhoff 24
jaar. Hij hoorde bij een Nederlandse verzetsgroep en maakte de slag om Arnhem mee.
Luister naar zijn verhaal.

•  SchoolTV Vroeger & Zo – Een brug te ver De brug over de Rijn bij Arnhem heeft een
grote rol gespeeld bij de bevrijding van Nederland. Het is 1944. Onze bevrijders,
de Amerikanen en Engelsen, wilden deze brug innemen, maar het is niet gelukt.
De Duitse verdediging was te sterk.

WOII en operatie Market Garden
• SchoolTV Operatie Market Garden. Een dapper plan mislukt De bevrijding van Neder-

land wordt tot staan gebracht als Operatie Market Garden mislukt. De Duitsers zijn
te sterk voor de geallieerde parachutisten en troepen.

WOII en Anne Frank
• SchoolTV Het Klokhuis – Canon Anne Frank, deel 1 Het dagboek dat zij tijdens WOII 

heeft geschreven is over de hele wereld bekend. Anne heeft de oorlog niet overleefd. 
Haar beste vriendin Hanneli leeft nog wel. Margreet praat met haar over Anne's leven.

• SchoolTV Het Klokhuis – Canon Anne Frank, deel 2 Anne Frank zat tijdens WOII meer 
dan twee jaar ondergedoken in het Achterhuis. Daar schrijft ze haar wereldberoemde 
dagboek. Uiteindelijk belandt ze toch in een concentratiekamp, waar ook haar 
vriendin Hanneli gevangen zit. Anne komt in het kamp om. Hanneli vertelt aan 
Margreet wat een nare tijd zij en Anne in het kamp hadden. 
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2. (Voor)lezen in de klas
•   Via www.leesplein.nl worden kinderboeken aangeraden die thema’s behandelen die 

terugkomen in de geschiedenis canon
•   Arend van Dam & Alex de Wolf – Lang geleden… De Geschiedenis van Nederland in 

vijftig voorleesverhalen. Van Holkema & Warendorf
•   Edese stripboeken van Nico Schuurman:
 •   Ede 1944 en Market Garden Het in kleur en harde kaft uitgevoerde boek kost €14,95 

en is verkrijgbaar bij Boek en Buro, het Paard van Troje en Frits Hardeman.  
Gesigneerde exemplaren kunnen worden afgehaald in het MHIP.

 •    Grebbelinie 1940, bloedspoor Het boek Grebbelinie 1940, bloedspoor (ISBN nummer 
978-94-6206-400-3) verschijnt in een paperback A4, kost €15,95 en is te bestellen bij 
www.boekscout.nl .

3. Pinterest
Op de speciale Pinterest pagina Erfgoed educatie EDE. Is veel verschillend  
beeldmateriaal verzameld over monumenten in Ede. 

4. Onderwijs
Via www.tweedewereldoorlog.nl is veel gratis lesmateriaal beschikbaar dat ter  
uitbreiding van het thema MILTAIR ERFGOED in de klas gebruikt kan worden.
Het Gemeentearchief Ede biedt digitale lesbrieven aan waaronder:
•   Voor altijd een herinnering: over oorlogs- en herinneringsmonumenten in Ede
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Pinterest pagina Erfgoedleerlijn Ede

http://www.leesplein.nl/LL_plein.php?hm=3&leefcat=9-12&query=&id=137&forward=1
https://nl.pinterest.com/cultuurpunt/thema-militair-erfgoed-groep-5-tm-8/
http://www.tweedewereldoorlog.nl/
http://www.mijngelderland.nl/inhoud/educatie/ede/wereldoorlogen-in-ede/oorlog-in-de-klas-van-ede
https://www.boekscout.nl/
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CONTACT / COLOFON / DISCLAIMER

Met dank aan:
Scholen:
School met de Bijbel de Valk
School met de Bijbel ‘Ruitenbeek’
Stadhouder Willem III School
Koning Davidschool
CNS de Caleidoscoop
 
Erfgoedorganisaties:
Buurt Ede-Veldhuizen
Concordiamolen
Voormalig Historisch museum Ede
Geldersch Landschap en Kasteelen
Gemeentearchief Ede
Gemeente Ede, archeologie
Het Nationale Park de Hoge Veluwe
Keetmolen
Kijk- en Luistermuseum Bennekom
Kröller Müller Museum
Kruidenierswinkel Lammert van de Bospoort
Museum Oud-Lunteren
Museumvliegbasis Deelen
Nederlands Tegelmuseum Otterlo
Platform Militaire Historie Ede

© Ede 01 / 2016

Dit project is (mede) mogelijk 
gemaakt door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie.

Auteurs- en beeldrecht 
Het auteursrecht op de site en dit educatieve product 
berust bij CultuurPunt Ede. 
We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk beeld-
rechteigenaren te achterhalen en hen om toestem-
ming gevraagd. In enkele gevallen was het niet moge-
lijk de eigenaren te vinden. Mocht u menen rechten te 
hebben op beeldmateriaal, neem dan contact op via 
leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl .
 

Beeldmateriaal
De meeste foto’s in de handleidingen en bijlagen zijn 
beschikbaar gesteld door het Gemeentearchief Ede.

Inhoud 
Aan de samenstelling van de website en het educa-
tieve product wordt veel zorg besteed. Toch kan het 
voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is. 
Heeft u fouten of tekortkomingen ontdekt, neem dan 
contact met ons op via leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl . 
De informatie kan zonder vooraankondiging wijzigen. 
Hierdoor kunnen aan de website geen rechten  
worden ontleend. 

Hyperlinks 
De website en de handleidingen bevatten diverse 
hyperlinks naar sites die buiten het domein van  
CultuurPunt Ede liggen. Deze hyperlinks zijn op- 
genomen als extra service en geven vaak meer infor-
matie over het betreffende onderwerp. CultuurPunt 
Ede is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van deze sites. 

Mogelijk gemaakt door 
De erfgoedleerlijn Ede is financieel tot stand gekomen 
met behulp van het Fonds voor Cultuurparticipatie en 
de Gemeente Ede.

CultuurPunt Ede
E: leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl
T: 0318 672 810

Uitvoering 
Opzet en advies leerlijn: 
Onderwijskundigen Zeeman & de Regt, 
www.zeemanderegt.nl
Ontwikkelen en uitvoer leerlijn / advies en begeleiding 
culturele instellingen:  
Sarah van Veldhuizen – museumeducatie, 
www.chromeyellow.nl
Website: Geralda van Ginkel (vormgeving), Jan ten 
Hoopen (bouw), Sarah van Veldhuizen (inhoud)
Vormgeving: Geralda van Ginkel | grafisch ontwerp
www.vanginkelgrafischontwerp.nl
Redactie: Peter van Beek, Machteld Harings, 
Sarah van Veldhuizen

GERALDA VAN GINKEL | 
GRAFISCH ONTWERP 
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