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Wat heeft bijvoorbeeld de Airborne Taptoe in Ede nu te maken met de Verbin-
dingsdienst? Op het oog niet veel, maar de oorsprong van deze taptoe ligt wel 
degelijk bij ons regiment. Door de jaren heen is de band met de taptoe in stand 
gebleven en nog steeds verwelkomen onze marketentsters de VIP-bezoekers met 
een Leeuwenbitter en behoren de regimentscommandant en -adjudant tot de 
vaste gasten. Ook is inmiddels traditioneel geworden de rol van het Muziek- en 
Tamboerkorps van de Verbindingsdienst bij het binnen brengen van de Edese 
veteranen op het taptoeterrein. In de werkgroep die de taptoe organiseert zitten 
vanaf het begin veel (oud-)militairen van de Verbindingsdienst en bij het wer-
ven van de onmisbare vrijwilligers wordt vaak een succesvol beroep gedaan op 
(oud)-collega’s van de Verbindingsdienst. Zo blijft de Airborne Taptoe Ede een 
verbindingsfeestje, maar er zijn dit jaar meer activiteiten die de kleuren blauw en 
wit een warm hart toedragen.

10 JAAR GESCHIEDENIS TAPTOE
De eerste taptoe in het centrum van Ede 
wordt georganiseerd op vrijdagavond 19 
september 2003 naar aanleiding van het 
5-jarig bestaan van het Historisch Tamboer-
korps van de Verbindingsdienst. Als locatie 
wordt gekozen voor het Raadhuisplein, dat 
met hekken wordt afgezet. De organisatie 
is evenals een jaar later in handen van het 
Regiment Verbindingstroepen, het Regio 
VVV, de Gemeente Ede en het OVEC. In 
2004 wordt zelfs gebruik gemaakt van twee 
locaties; de vijf muziekkorpsen geven ieder 
hun show op het Raadhuisplein en de ge-
zamenlijke finale wordt gehouden op het 
Museumplein. In 2005 wordt de organisa-
tie ondergebracht bij de Stichting promotie 
Ede en de taptoe krijgt nu de naam Airborne 
Taptoe Ede. Voor de laatste keer wordt ge-
bruik gemaakt van het Raadhuisplein, waar 
zes muziekkorpsen optreden.

DE BAND TUSSEN EDE EN DE VERBINDINGSDIENST

Luitenant-kolonel b.d. Ed van Seters

In 2006 zijn er grote veranderingen en groeit 
de taptoe naar een volwassen evenement. 
Op 15 september dat jaar wordt op het 
nieuwe evenementenplein van de gemeen-
te Ede (de Markt) voor het eerst een grote 
tribune met 1180 zitplaatsen gebouwd. 
Samen met Defensie wordt dat jaar ‘100 
jaar garnizoen Ede’ gevierd met deelname 
van 2 officiële militaire muziekkorpsen. De 
Gemeente Ede nodigt in het kader van het 
veteranenbeleid alle Edese veteranen uit, 
waarvan 400 (ex-)militairen gebruik maken. 
Voorafgaand aan de taptoe organiseert De-
fensie voor de officiële gasten in het restau-
rant Buitenzorg een smakelijke ontvangst.  
Gezien het succes van de taptoe in 2006 
wordt besloten om op dezelfde wijze de 
taptoe in 2007 te organiseren. Het bestuur 
besluit om de Airborne Taptoe stapje voor 
stapje uit te laten groeien tot een regionaal 
evenement. Er wordt samenwerking ge-
zocht en gevonden met de airborne eenheid 
van Nederland, 11 Luchtmobiele Brigade 
uit Schaarsbergen. Ook lukt het om de Band 
of the Parachute Regiment uit Engeland 
als vaste deelnemer te interesseren voor de 
taptoe. Voor PR activiteiten wordt samen 
opgetrokken met de Airborne herdenking 
op de Ginkelse Heide. Met de Gemeente 
Ede worden in het kader van continuïteit 
afspraken gemaakt over een driejarige finan-
ciële steun.

Helaas lukt het in 2008 niet om weer een 
hoofdsponsor te vinden. Wel worden door 
de gemeente Ede nu de veteranen met part-
ner uitgenodigd, die kunnen genieten van De heidehoogheden en de marketentsters van het Regiment Verbindingstroepen

Koor en orkest in 2007
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en een flinke onweersbui aan het begin van 
het programma blijven de vele bezoekers op 
de tribunes het ruim 2,5 uren durende pro-
gramma volgen. De tribunecapaciteit met 
2400 zitplaatsen is voor ruim 90% bezet, 
terwijl ook de gratis staanplaatsen goed bezet 
blijven. In totaal zijn er zeker meer dan 3500 
bezoekers. De Lokale Omroep Ede zendt dit 
jaar wederom de Airborne Taptoe integraal 
uit, zodat bovendien vele Edenaren thuis 
naar dit evenement kijken.

Op vrijdagavond 21 september 2012 vindt 
op de Markt in Ede de tiende Airborne Tap-
toe plaats. Deze traditioneel militaire taptoe 
wordt altijd gehouden in het Airborne week-
end, waarin veel evenementen plaatsvinden 
met een relatie tot de operatie Market Gar-
den in 1944. Dit jaar zal de tribunecapaciteit 
stijgen naar bijna 2700 zitplaatsen, doordat 
alle tribunes nu 15 rijen hoog worden. Hier-
mee wordt de ideale tribuneopstelling voor 
de komende jaren bereikt.
 
AIRBORNE TAPTOE 2012
Deze jubileumeditie belooft een heel bij-
zondere te worden, want als thema is Ge-
legerd in Gelderland gekozen. In de zomer 
van 2012 staat Gelderland in het teken van 
Gelegerd in Gelderland, een drie maanden 
durend erfgoedfestival met volop aandacht 
voor het militaire verleden van de provincie.  
Aangezien de Airborne taptoe 10 jaar ge-
leden is ontstaan ter gelegenheid van het 
5-jarig bestaan van het Tamboerkorps van 
de Verbindingsdienst, zal de initiatiefnemer 
van toen de majoor b.d. Wim Vastenhoud 
de openingsfanfare Highland Cathedral di-
rigeren. Hieraan werken mee het Muziek- 
en Tamboerkorps van de Verbindingsdienst, 
de Dutch Military Pipes and Drums ‘Blue 
Guards’ en het Enka mannenkoor.

Het taptoeprogramma begint historisch 
met het fanfarekorps van de schuttersgilde 
Sint Sebastianus uit Gendt. De schutterijen 

nemen namelijk een belangrijke positie in 
bij het militaire verleden van Nederland. 
Schutterijen en tamboers horen al eeuwen 
bij elkaar. Een tamboer uit die tijd maakte 
gebruik van een diepe trom. Die diepe trom 
was afgeleid van de legertrom. In het leger 
werd de trom gebruikt om de maat aan te 
geven om de soldaten in dezelfde pas te laten 
lopen. Als onderdeel van het optreden van 
St Sebastianus zullen ook vendelzwaaiers 
optreden. Het is bekend dat rond 1480 het 
woord ‘vendel’ werd gebruikt als benaming 
voor een legereenheid, aan het hoofd van 
zo’n vendeleenheid was een ‘vaandrig’ ge-
plaatst die als herkenningsteken een grote 
vlag hanteerde, met deze vlag werden beve-
len zoals, verzamelen, aanvallen, hergroepe-
ren doorgegeven, deze grondslagen schijnen 
gebaseerd te zijn op eeuwenoude regels. Dit 
moet het allereerste begin zijn geweest van 
een spel, dat wij thans het vendelen noemen.
Na dit optreden volgt een historisch defilé 
van een aantal militaire groepen. Het start-
schot van het defilé zal verzorgd worden 
door een getrokken 6-Veld van de histo-
rische veldartillerie. Daarna marcheren de 
troepen binnen onder muzikale begeleiding 
van het Tamboerkorps van de Verbindings-
dienst, dat voornamelijk militaire marsen zal 
spelen. Het Enka-mannenkoor zal het defilé 
afsluiten met enige bekende soldatenliedjes. 

Hierna volgt het Airborne blok, waarin 
begonnen wordt met de massed Pipes and 
Drums bestaande uit de Royal Air Force 
Waddington uit UK, Pegasus Pipes and 
Drums en Inter Scaldis Pipes and Drums. 
Dit massale optreden wordt gevolgd door 
het Nederlandse Fanfarekorps der Natio-
nale Reserve, één van de weinige militaire 
orkesten van de Koninklijke Landmacht. Na 
de Nederlanders komt de militaire band uit 
Krakau, de oudste militaire band van Polen. 
Het taptoeprogramma wordt traditioneel af-
gesloten met een gezamenlijke finale, waarin 
zeker de drie volksliederen maar ook Sunset 
en de Last Post te horen zullen zijn. 
Voor de laatste informatie zie 
www.airborne-taptoe-ede.nl 

GELEGERD IN GELDERLAND
In het verlengde van de taptoe wordt op 
zaterdag 22 september de slotmanifesta-
tie Gelegerd in Gelderland op de Ginkelse 
Heide in Ede georganiseerd. Nog één keer 
kunnen bezoekers gratis genieten van het 
militaire verleden van Gelderland. Van de 
Romeinen tot de Middeleeuwen, van het 
beleg van Huissen tot de dienstplichtigen op 
de Veluwe. Niet alleen is er veel te zien, er is 
ook van alles te beleven zoals demonstraties 
van historische veldartillerie en de Slag om 
Grolle. Natuurlijk ontbreekt de Airborne 
niet, de verloren Slag om Arnhem. Bijna 
1000 para’s zullen net zoals in 1944 sprin-
gen boven de Ginkelse Heide.

een volwaardig programma met zes muziek-
korpsen. Gezien de geweldige belangstel-
ling van het bedrijfsleven voor de sponsor-
pakketten kunnen er zelfs extra tribunes 
gebouwd worden. Het aantal zitplaatsen 
stijgt daardoor naar ruim 1900. Wel blijft 
het uitgangspunt dat één zijde beschik-
baar moet blijven voor gratis staanplaatsen. 
De Airborne Taptoe Ede wordt een vast 
onderdeel van Airborne Feelings in Ede. 
In 2009 verandert de opstelling van het 
square en komt de hoofdtribune te liggen 
langs de Molenstraat met twee zijtribunes, 
zodat er ruim 2100 zitplaatsen zijn. Voor het 
eerst wordt succesvol gestart met de verkoop 
van ruim 400 tribunekaarten. Er wordt in 
het kader van 65 jaar Airborne Herdenking 
wederom samengewerkt met Airborne Fee-
lings. De LOE zendt op 18 september de 
taptoe integraal live uit. Dit jaar verschijnt 
er voor het eerst een gedrukt programma-
boekje dat gratis wordt verspreid onder de 
ruim 3500 bezoekers.

Op 10 juni 2010 wordt de Rabobank hoofd-
sponsor voor de komende drie jaren en ook 
de gemeente Ede blijft steunen, doordat 
de lokale veteranendag nu vast gekoppeld 
wordt aan de Airborne Taptoe. Bij de achtste 
editie zijn er opnieuw extra tribunes nodig 
om nog meer mensen te laten genieten van 
de prachtige muziek. Helaas moet de En-
gelse Band of the Parachute Regiment afzeg-
gen, maar dat verlies wordt gecompenseerd 
door het Poolse Orkiestra Garnizonowa 
Szczecina.

De belangstelling voor de Airborne Taptoe 
is onverminderd groot en gelukkig blijven 
veel sponsoren ons trouw, zodat in 2011 
wederom een kleine verbeterslag doorge-
voerd kan worden. Door het sluiten van 
de kazernes in Ede verplaatst de generale 
repetitie zich naar de Markt in het centrum 
van Ede en wordt Cultura het centrale punt 
voor de muziekkorpsen. Ondanks de kou 

Airborne Taptoe 2010 op de Markt
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geschiedenis? Wij vragen u deze zaken te 
schenken aan het platform. Indien het tevens 
om duidelijke archiefstukken voor de ver-
bindingsdienst gaat zullen wij dat uiteraard 
doorspelen aan de Historische Collectie van 
de Verbindingsdienst in Amersfoort. Met de 
huidige digitale technieken kunnen foto’s 
en documenten eenvoudig gedeeld worden. 
Uw bijdragen kunnen wij gebruiken om de 
geschiedschrijving te completeren of ten-
toonstellingen te verbeteren. 

Het platform geeft periodiek nieuwsbrieven 
uit. U kunt zich hier via de website www.
platformmhe.nl op abonneren. 
Bereikbaarheid platform: E. van Seters, 
Saffierstraat 12, 6713 TC Ede, 
info@platformmhe.nl  

en uit te dragen. Dit gaat in de vorm van 
exposities, lezingen en battlefieldtours. Het 
platform werkt nauw samen met het Ge-
meente Archief en het Historisch Museum 
Ede. Er komen in Ede steeds meer foto’s en 
materialen tevoorschijn uit oude schoenen-
dozen. Niet zelden verdwijnen die stukken 
bij het vuilnis, omdat nabestaanden minder 
geïnteresseerd zijn in het verleden en er geen 
plaats voor hebben. Dit gebeurt echter niet 
alleen in Ede, maar ook op andere plaatsen 
in Nederland.

Daarom een oproep aan verbindelaren, die 
gediend hebben in Ede of de Harskamp. 
Heeft u nog foto’s of andere zaken uit uw 
militaire verleden nog thuis liggen en heeft 
dat een duidelijke relatie met de Edese 

En de verbindingsdienst? Vanaf 1952 is het 
2e Regiment Verbindingstroepen gelegerd 
geweest in Gelderland. Het 1e Regiment 
verbleef toen nog in Utrecht. Op 1 juni 
1953 werd in Ede het Depot Verbindings-
dienst opgericht onder leiding van luitenant-
kolonel J.W.E. Mulder. Hierin werden 
beide regimenten opgenomen en in 1954 
samengevoegd tot één Regiment Verbin-
dingstroepen. De School Verbindingsdienst 
werd eveneens bij het depot ingedeeld. Te-
genwoordig is de Verbindingsdienst weg uit 
Ede, maar nog volop aanwezig in Garderen 
en Eibergen. Op de slotmanifestatie zullen 
dan ook 101 CISbat en het CISBn in sa-
menwerking met de Historische Collectie 
Verbindingsdienst laten zien wat groene 
ICT heden ten dage en in het verleden voor-
stelt. De manifestatie begint om 09.30 uur 
en duurt tot 15.00 uur voor het publiek.  
 
UITNODIGING
Geïnteresseerden worden uitgenodigd om 
dit septemberweekend naar Ede te komen 
om aanwezig te zijn bij één van de nog 
weinige Nederlandse militaire taptoes in de 
openlucht. De kaartverkoop is bij Cultura, 
Molenstraat 45 in Ede (0318 672 800).  
Ook is iedereen een dag later van harte wel-
kom op de Ginkelse Heide. Dit evenement 
is voor het publiek gratis, maar u kunt ook 
deze dag en het slotfeest bijwonen als spe-
ciale gast van Gelegerd in Gelderland. Meer 
over Gelegerd in Gelderland op www.gele-
gerdingelderland.nl  

PLATFORM MILITAIRE HISTORIE 
EDE
Na het sluiten van de Simon Stevinkazerne 
en de Elias Beeckmankazerne eind 2010 ver-
dwenen de militairen uit de geschiedenis van 
de gemeente Ede. De gemeente kent een 
rijke militaire geschiedenis, zeker als groot-
ste garnizoensplaats van Nederland met de 
vele dienstplichtigen die hier zijn opgeleid 
en hebben geoefend. Daarnaast speelde Ede 
ook in de Tweede Wereldoorlog een mar-
kante rol zoals bijvoorbeeld bij de massale 
luchtlandingen op de Ginkelse Heide en de 
operatie Pegasus waarbij meer dan 100 Britse 
soldaten en piloten over de Rijn ontsnapten 
uit bezet gebied.
Het Platform Militaire Historie Ede heeft 
tot doel deze rijke geschiedenis te bewaren 

Logo van de Taptoe 2012

Burgemeester van Ede de heer Cees van der Knaap 2010

Ontvangst bij Buitenzorg 2011


