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Bestuur 

2018 was een rustig jaar zonder grote veranderingen voor Stichting Joods Monument Ede. Sinds eind 

2017 staat het bestuur onder voorzitterschap van Eric Mackay: hij nam het stokje over van Pieter 

Renkema. Pieter Renkema en bestuurslid Judith Bosman traden in december 2017 uit het bestuur, 

begin 2018 heeft het bestuur  persoonlijk afscheid van hen genomen.  Beiden waren in 2012 

initiatiefnemers bij de oprichting van het monument : hun inzet en betrokkenheid bij de 

instandhouding ervan kan dan ook niet onderschat worden.  

 

Holocaustherdenking 

In samenwerking met de gemeente Ede organiseert Stichting Joods Monument Ede jaarlijks een 

herdenkingsbijeenkomst waar met genodigden en belangstellenden wordt stilgestaan bij de Joden 

die in de gemeente Ede slachtoffer zijn geworden van de nazi’s. De herdenking bij het Joods 

monument in het Memorial park in Ede vond in 2018 plaats op 28 januari. De nieuwe burgemeester 

René Verhulst was verhinderd, daarom werden, net als vorig jaar, de honneurs waargenomen door 

locoburgemeester en wethouder Leon Meijer die een toespraak hield. Daarna werden kransen 

gelegd namens de stichting en de gemeente Ede. Het was de zesde herdenking sinds de oprichting 

van het monument in 2012. Een grote groep belangstellenden en betrokkenen woonde de 

plechtigheid bij.  

Educatie 

De stichting vindt het van groot belang jongeren te betrekken bij de Holocaustherdenking en zo de 

nagedachtenis van de uit Ede weggevoerde joden door te geven aan een volgende generatie. 

Daartoe is al voor de oprichting van het monument contact gezocht met het Marnix College in Ede. 

http://www.stichtingjoodsmonumentede.nl/
mailto:info@stichtingjoodsmonumentede.nl


 

2 
 

Dit contact heeft geresulteerd in een jaarlijkse bijdrage aan de herdenkingsbijeenkomst door 

leerlingen van de school. Zij lezen daar de namen van de slachtoffers voor. Ook dit jaar is dat 

gebeurd. Om de scholieren voor te bereiden op de herdenking in januari organiseert de stichting in 

samenwerking met de school ieder jaar een gastles over WOII en het joods monument Ede (het 

betreft een persoonlijk verhaal van een overlevende van de oorlog die ondergedoken zat in Ede). 

Eind januari, drie dagen voor de herdenking, vertelde Paul Hellmann twee keer op dezelfde dag aan 

twee groepen leerlingen zijn onderduikverhaal. Helaas hadden dit jaar voor het eerst heel weinig 

leerlingen ( 4 à 5) zich aangemeld om de namen voor te lezen bij de herdenking. De stichting heeft 

toen in eigen kring jongeren gevraagd om bij te springen.  

Na de moeizame werving van leerlingen van het Marnix begin dit jaar is in overleg met de school 

besloten de gastlessen voortaan niet vlak voor de herdenking te houden maar al eerder (in 

december), zodat leerlingen meer tijd hebben om na te denken over deelname. Ook werd besloten 

meer klassen uit te nodigen voor de gastles. Daarom gaf Paul Hellmann in december 2018 alvast 

twee gastlessen ter voorbereiding van de herdenking in januari 2019. Ditmaal hield hij zijn verhaal in 

de aula van het schoolgebouw voor in totaal ruim 200 leerlingen (alle 3 havo- en 3 vwo-leerlingen).   

                                                                

4 mei 

Enkele bestuursleden van de stichting hebben de Nationale Dodenherdenking in het park bijgewoond 

en eerder die dag een krans gelegd bij het eigen monument. De Stille Tocht liep langs het Joods 

monument waar leden van de Edese scouting de wacht hielden.  

Digitaal monument 

Op initiatief van het gemeentearchief Ede en Stichting Joods Monument Ede doet een projectgroep 

onderzoek naar  Joden die in de oorlog zijn weggevoerd uit Ede. De verzamelde gegevens worden 

ondergebracht in een database. Het project vordert gestaag: er zijn enkele namen toegevoegd aan 

dit digitale monument. Het digitale monument is een uitbreiding van het stenen monument aan de 

Vossenakker en is te raadplegen op de site van de gemeente Ede.  

Financiën 

Eind 2018 had de stichting een batig saldo van ruim € 2000,- Afgezien van een kleine schenking was 

er opnieuw een gift van de gemeente Ede. Het koor van Christelijke Hogeschool Ede heeft ook dit 

jaar gratis opgetreden tijdens de Holocaustherdenking in januari.  

 


