HUISSEN in de FRONTLIJN

vergeet de oorlog en je hebt geen vrede....
vergeet de dood en je hebt geen leven....
©www.exodushuissen.nl

Start: Dominicanenklooster, Stadsdam 1, 6851 AH Huissen
RA

om het gebouw heenlopen tot het Kloosterpaneel; daarna
WOII kloosterpaneel
Rond het midden van de 19e eeuw werd
een herenhuis, in de volksmond ‘Het
Kasteel van Huissen' genoemd, verbouwd
tot klooster voor de paters Dominicanen.
Eind september / begin oktober 1944 lag
Huissen zwaar onder vuur. Veel mensen
vluchtten naar het klooster. Daar was
een noodziekenhuis ingericht waar
operaties werden verricht maar waar
ook kinderen werden geboren.
Eind oktober 1944 moesten alle mensen
die nog in het klooster waren onder
hevig artillerievuur met behulp van het
Rode Kruis evacueren.
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via het hek naar de straat lopen; hier
Kloosterlaan uitlopen, aan het eind
Vierakkerstraat; eerste straat
Doelenstraat; aan het eind van de straat
Entree Begraafplaats / Gedenkpark

Links van het hek ziet u
Luisterkei 42, onderdeel
van de Liberationroute. Op
deze kei is een plaquette
bevestigd met een
telefoonnummer. Als u dit
nummer belt, hoort u wat
zich hier tijdens en na het
2 oktoberbombardement
heeft afgespeeld.

RD

Loop de Begraafplaats op. Tegen de heg aan staat het Massagraf
waarin na 2 oktober 1944 alle rooms-katholieke slachtoffers van het
bombardement zijn begraven.

Het Massagraf
Nadat duidelijk werd dat Operatie Market Garden mislukt was, werd de
Betuwe de plek waar de strijd in alle hevigheid losbarstte. Toen geallieerde
vliegtuigen rond 1 oktober 1944 Duitse tanks spotten in de straten van
Huissen, kwamen ze op 2 oktober terug om de boel te bombarderen. De tanks
stonden er al niet meer, de inwoners zochten zo snel mogelijk hun toevlucht in
de schuilkelders. Het bombardement was zo hevig dat 85% van het stadje in
puin gelegd werd. Er vielen meer dan 160 doden - zowel Huissenaren als
evacués uit Elden, Arnhem en Nijmegen - talloze mensen waren gewond. De
gewonden werden onder andere naar het klooster vervoerd om verzorgd te
worden.
Het apart begraven van zoveel doden was het niet mogelijk. In allerijl werd
een groot graf gedolven met gevaar voor het leven van de grafdelvers want
de granaten vlogen hun om de oren. Soms moesten ze zelfs het graf
invluchten. Alle rooms-katholieke doden werden, nadat ze geïdentificeerd
waren, in dit massagraf begraven. De protestantse doden kregen een eigen
plek op het protestantse gedeelte van de begraafplaats.
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In de rand om het Massagraf staan de namen van de mensen die er
hun laatste rustplaats gevonden hebben.
Een paar meter verderop staat een Exodusmonument

Op 21 oktober 1944 stonden op De
Praets in Arnhem/Elden honderden
vluchtelingen te wachten om overgezet
te worden. Die dag waren de
overzetdiensten van de Duitsers zeer
beperkt.
Drie Huissenaren vonden in de buurt
van de steenfabriek een bootje,
waarmee zij hun gezinnen over de Rijn
zetten. Daarna hielpen ze andere
vluchtelingen over te steken.Tijdens de
laatste overtocht kantelde hun zwaar
beladen boot en verdronken zij voor de
ogen van de familie. Er is nooit meer
iets van de dappere mannen teruggevonden.
iets van de dappere mannen terugOp 17 april 2010 werd een gedenkteken onthuld voor deze drie mannen.
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Teruglopen naar de straat en
Mariaplein in, ga met de bocht (rechts) mee tot de
Langekerkstraat; oversteken en na 25 meter
Vicariestraat in; langs het grasveld lopen tot de opening in de heg.
Hier ziet u een zogenaamd 'walk around-monument', De Klok

Monument De Klok
Op 2 oktober 2014 is
monument ‘De Klok’ onthuld,
de enig overgebleven kerkklok
van de stadskerk. Grote
bronzen klokken werden
meestal door de bezetter mee
naar Duitsland genomen om
daar omgesmolten te worden
voor oorlogsdoeleinden. De
klok is wel beschadigd. Hij ligt
symbolisch in het puin van de
stad. Huissen werd door de bombardementen in 1944 voor het grootste
gedeelte vernield. Aan de zijkanten zijn plaquettes met teksten aangebracht,
in alle windrichtingen een. Deze teksten vertellen het verhaal van D-Day,
Market Garden, het bombardement op Huissen en van de klok zelf.

