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Voorwoord bestuur Stinase

huissense Dag 2023 - dinsdag 1 augustus

Voorwoord burgemeester Lingewaard 

 Lentefeest / Vrijmarkt en spelletjesmiddag Huissen

Van Prins tot koning van Nederland

De aanloop naar  het koningschap 

Programma Oranjecomité Brouwersland-Centrum-Het Zand

aubade 27 april

Programma Wijkvereniging De Zilverkamp

Kingsnight en Koningsdag bij De Buitenpoort

Jaarthema 2023

Dodenherdenking 4 mei

De tuin van de Vrijheid

Bevrijdingsvuur / Historie

  5 mei Vrijheidsconcert met rené van kooten

Het monument

Het bombardement op Huissen

Vrijheidscluster van drie dagen

Begraafplaats Huissen-Stad

Gedicht; De Laatste Wereldvrede

Mijn laatste Oranjeboekje
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Beste inwoner,
Voor u ligt het Oranjeboekje 2023. 

Voorwoord van het bestuur

Wij hebben ons uiterste best gedaan er een 
mooi exemplaar van te maken. Dit om een 
tweetal redenen: ten eerste wil Stinase, net 
als alle voorgaande edities, gewoon een mooi 
Oranjeboekje uitgeven, waaruit u veel 
informatie kunt halen over welke activiteiten 
er zijn in Huissen rond Koningsdag  en 4/5 mei; 
ten tweede, omdat dit waarschijnlijk de laatste 
papieren uitgave is van het Oranjeboekje. 

De huidige tijd vraagt om meer online 
informatie. Ook de stijgende kosten van 
de grondstoffen en drukwerk alsook de 
milieubelasting, hebben bijgedragen aan 
dit besluit.

In deze uitgave als vanouds informatie over 
ons Koningshuis, een stukje geschiedenis 
ondom de tweede wereldoorlog en veel 
informatie over de activiteiten rond 
Koningsdag en 4 en 5 mei.

Op Koningsdag worden diverse evenementen 
georganiseerd in Huissen. Natuurlijk is iedereen 
overal welkom. Speciale aandacht vragen wij 
voor onze Aubade waarbij we een toost  
uitbrengen op de Koning.

Het landelijke thema rondom herdenken en 
vieren is: ‘Leven met oorlog’. Ons aanvullend 
thema is: ‘Kind zijn in oorlogstijd’. Het thema  
is actueler dan ooit. 

We hopen dat u in grote getalen aanwezig  
kunt zijn bij en kunt deelnemen aan onze  
activiteiten. Ook de jeugdige inwoners  
verwelkomen we graag om samen stil te staan 
bij het verleden, het heden en de toekomst.  

Vrede en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend. 
We moeten daar samen, jong en oud, voor gaan 
om dat te behouden.  

Bovenal wensen wij dat het feestelijke dagen 
worden die we gezellig met elkaar vieren.

Wij hopen u te ontmoeten bij een van deze 
activiteiten. En mocht u denken: ‘daar wil ik een 
bijdrage aan leveren door middel van mee 
organiseren of hand- en spandiensten  
verrichten’. Spreek ons aan of neem contact met 
ons op via onze website: www.stinase.nl.

Stinase wil alle adverteerders en alle mensen 
die hebben meegeholpen aan het tot stand 
brengen van het Oranjeboekje, heel hartelijk 
danken voor hun bijdrage.

Tot slot wensen wij u heel mooie activiteiten 
toe en maak er samen gezellige dagen van  
met onze driekleur in top.

Bestuur Stinase.
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STInaSe OrGanISeerT
I.S.m. WeeS eVenTS

huISSenSe DaG OP DInSDaG 1 auGuSTuS

Volgens Stinase is het op ‘de vijfde dinsdag in juli’
altijd groot feest in Huissen.

De jaarlijkse traditionele Huissense Dag staat dan
op de evenementenkalender. Voor de slimme lezer 
is dat dit jaar dus op dinsdag 1 augustus.

De Huissense Dag staat garant voor veel 
gezelligheid voor iedereen. Niet alleen de mensen 
uit Huissen en omgeving, maar ook veel toeristen
komen met name op de grote braderie af.

De start is om 10.00 uur. Dan staan alle kramen
op hun plaats, is de handel uitgestald en zijn de
verkopers klaar om alle bezoekers te ontvangen.
Tussen de kramen met een zeer wisselend aanbod
vinden de bezoekers ook attracties voor kinderen,
standwerkers en niet te vergeten diverse terrassen.

Om ongeveer 17.00 uur is de braderie afgelopen
en maakt men zich in het centrum van Huissen op
voor een grandioze feestavond.

Terwijl de bezoekers lekker wat eten in een  
restaurant of op een terrasje, bouwen vele bandjes 
de podia op.

Vanaf 20.00 uur klinkt er dan veel muziek en dat is
het startsein voor de feestavond die tot 01.00 uur
gaat duren.

Stinase is verantwoordelijk voor de programmering 
op de Markt en het Raadhuisplein. In de line-up staan 
ook landelijk bekende artiesten. Dus komt allen naar 
Huissen om te genieten van de muziek en van een 
hapje en een drankje. Het enige dat Stinase niet kan 
organiseren, is het weer. 

Toch gaat Stinase uit van een zwoele zomeravond. 
Deze verwachting is gebaseerd op de ervaringen in 
de voorbije jaren.
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Voorwoord burgemeester gemeente Lingewaard

Stinase, 
de Stichting voor Nationale 
en Stedelijke Evenementen, 
zet zich ieder jaar in voor 
Koningsdag, Dodenherdenking 
en Bevrijdingsdag in Huissen.

STADSDAM

STADSWAL NOORD

STADSWAL

LANGESTRAAT

LA
NGEKERKSTRAA

WALSTR

VI
CA

RI
ES

TR
.

STADSDAM

TERPWEIDE

KLO
OSTERLA

AN

HELMICHSTR.

TO
UW

SL
AG

ER
SB

AA
N

BU
RCHTG

RAC
HT

VIERAKKERSTR

AAT

D OELENSTRAAT

M
AR

KT

RA
AD

HUISPLEI

1

1

1

2
3

4

5

6

7
8

9

10

10

10

10

10

Dit doet de stichting samen met de vele sport- 
en cultuurverenigingen die Huissen rijk is. Op deze 
dagen herdenken we en vieren we feest.  
Verbondenheid en eensgezindheid staan daarbij 
centraal. Daarnaast organiseert Stinase ieder jaar 
de Huissense Dag. Een fantastisch evenement waar 
heel Huissen en omgeving naar uitkijkt. 

Koningsdag staat op 27 april in het teken van 
vreugde en het oranjegevoel. Deze dag vieren we 
met elkaar feest in Nederland. In onze gemeente 
kleuren de straten oranje en is er een gevarieerd 
programma. In Huissen worden leuke activiteiten 
georganiseerd voor jong en oud. Iedereen is  
welkom om het feest mee te vieren.

Op 4 mei staan we met elkaar stil bij de slacht-
offers van oorlogsgeweld sinds het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog. Bij de herdenking in  
Huissen is dit jaar de Lingewaardse jeugd betrok-
ken. Zij verzorgen onder andere de muzikale  
begeleiding. De jeugd heeft namelijk de toekomst.

Een dag later, op 5 mei, vieren we de bevrijding van 
Nederland in 1945. Sinds die tijd leven we in vrede 
en vrijheid, maar de praktijk toont aan dat we die 
nooit als vanzelfsprekend mogen beschouwen. 

Het is dan ook ontzettend belangrijk dat we blijven 
herdenken en de vrijheid met elkaar vieren. 
Traditiegetrouw is op deze dag ook het 
Herdenkingsconcert in Huissen. Een concert dat 
altijd weer veel bezoekers trekt.

De Huissense Dag is dit jaar op 1 augustus. Een dag 
met heel veel gezellige activiteiten in het centrum. 
Niet alleen inwoners uit Huissen, maar mensen uit 
de hele omgeving komen naar Huissen om deze 
dag te beleven.

Het organiseren van de feestelijkheden en 
herdenkingen kan alleen dankzij de vele vrijwil-
ligers. Ik wil hen graag hartelijk bedanken voor hun 
enorme inzet. Daarnaast een speciaal dankwoord 
voor Stinase. Zij zorgen ieder jaar weer voor een 
succesvol verloop van alle feestelijkheden en  
herdenkingen.

Ik wens u veel plezier!

Nelly Kalfs

Burgemeester gemeente Lingewa
ard
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               WWW.LINGEWAARDVERHUUR.NL

“DE GOEDKOOPSTE IN DE REGIO”

Hortensialaan 4  
6851 TB  Huissen  
026-325 60 77   
info@lingewaardverhuur.nl

Durf te dromen.
Wij regelen
          de rest.

Drukwerk en 

verspreiding
Huis-aan-huis of 

geadresseerd per post

Expeditiedreef 1a  l  Bemmel  
t. 026 325 12 22 

www.verspreidenenzo.nl

Uw persoonlijke makelaar...

Langestraat 48
6851 AS Huissen
 T. 026 325 41 32

www.dingemans.nu



Lentefeest
kbO huissen
aanvang 13.30 uur.
Het feest vindt plaats bij De Buitenpoort, 
Helmichstraat 1, Huissen.

kbO huissen houdt op vrijdag 
21 april  a.s. haar jaarlijkse 
Lentefeest voor de ouderen/
senioren  van huissen.

De muziek wordt verzorgd door 
Eigenreid uit Gendt. De middag wordt 
mede mogelijk gemaakt door Stinase  
en de Stichting Welzijn Ouderen 
Huissen. 

Tijdens de middag is er een verloting. 
De loten worden in de zaal verkocht.

Wij hopen op een goede opkomst.

Eigenreid uit Gendt

Op 27 april kleurt het centrum van Huissen helemaal 
oranje, rood, wit en blauw. Na het succes van de laatste 
editie is het centrum opnieuw gereserveerd, van 13.00 tot 
16.00 uur, voor de Huissense Oranje Vrijmarkt en de 
Hollandse spelletjesmiddag. De straten zijn op Koningsdag 
bezaaid met tweedehands speelgoed, boeken en 
accessoires en worden gevuld met spelende kinderen.

Eerst lekker uitslapen na Koningsnacht om vervolgens naar 
het centrum van Huissen te komen voor een supergezellige 
Koningsdag! In samenwerking met Ondernemersvereniging 
Huissen wordt er deze middag een vrijmarkt en spelletjes-
middag met Oudhollandse spelen en andere activiteiten 
georganiseerd. Dwars door alle winkelstraten zijn kleedjes 
te vinden. De kinderspelletjes vinden dit jaar weer gezellig 
in de winkelstraten plaats. Veel winkels zijn open, dus er kan 
ook volop geshopt worden en diverse horecagelegenheden 
hebben een koninklijk programma samengesteld met eten, 
drinken en muziek. Dit alles sowieso van 13.00 tot 17.00 uur, 
maar sommigen beginnen al eerder en/of gaan nog langer 
door… 

Groot en klein kan zich vóór 25 april aanmelden voor een 
plekje op de vrijmarkt om op Koningsdag huisraad te 
verkopen of talent te tonen aan het Huissense publiek. 
Kijk op inhuissen.nl voor details en om je aan te melden.

Oranje Vrijmarkt en hollandse spelletjesmiddag in huissen
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Bij zijn geboorte kreeg Koning Willem-Alexander 
de titels Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-
Nassau en het predicaat Jonkheer van Amsberg.  
Op 2 september 1967 werd hij in Den Haag gedoopt. 
De doopgetuigen en peetouders waren Prins 
Bernhard, Koningin Margrethe van Denemarken, 
Ferdinand von Bismarck, oud-minister-president 
dr. Jelle Zijlstra en mevrouw Smith-Roell.

Zijn middelbare school startte hij op het Baarns 
Lyceum en vervolgde hij na de verhuizing in 1981 
op het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den 
Haag. Hij sloot zijn middelbare schoolopleiding af 
op het United World College of the Atlantic in 
Llantwit Major in Wales. Daar haalde hij in 1985 
zijn Internationaal Baccalaureaat. 

De Koning vervulde zijn dienstplicht bij de Konink-
lijke Marine van augustus 1985 tot januari 1987. 
Hij volgde een opleiding aan het Koninklijk Instituut 
voor de Marine in Den Helder, en diende vervolgens 
aan boord van de fregatten Hr Ms Tromp en Hr Ms 
Abraham Crijnssen. In 1988 voer hij nog mee als 
wachtofficier aan boord van de Hr Ms Van Kinsber-
gen voor een herhalingsoefening. 

Na zijn dienstplicht schreef de Koning zich in 1987 
in aan de Rijksuniversiteit Leiden bij de Faculteit der 
Letteren voor de studierichting geschiedenis. De 
studie droeg bij aan een brede maatschappelijke 
ontwikkeling voor de Koning met vakken als alge-
mene en vaderlandse geschiedenis, economische 
geschiedenis, staatskunde, staatsrecht, recht van de 
Europese gemeenschappen, volkenrecht, mensen-
rechten en economie. In 1993 slaagde de Koning 
voor zijn doctoraalexamen geschiedenis. Hij sloot 
zijn studie af met een scriptie over de Nederlandse 
reactie op het besluit van Frankrijk (onder president 
De Gaulle) om uit de geïntegreerde commandos-
tructuur van de NAVO te treden. Tijdens zijn studie 
was de Koning lid van de Leidse Studentenvereni-
ging Minerva.
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Foto: RVD

Willem-Alexander Claus George Ferdinand is op 
27 april 1967 als eerste kind van Prinses Beatrix en 
Prins Claus geboren in het Academisch Ziekenhuis 
in Utrecht. 

Foto: Prins Claus/RVD

Koning Willem-Alexander volgde het lager 
onderwijs op de Nieuwe Baarnse School in Baarn.

Foto: RVD

Van Prins tot Koning van Nederland!



Koning Willem-Alexander heeft, voordat hij op 30 
april 2013 zijn moeder opvolgde, een aantal speci-
fieke functies bekleed en op verschillende terreinen 
werkzaamheden verricht, waaruit betrokkenheid 
bleek bij de Nederlandse samenleving. Zijn werk-
zaamheden droegen ook bij aan de voorbereiding op 
het Koningschap. Een aantal gebieden heeft daarbij 
altijd zijn speciale interesse gehad, zoals waterbe-
heer, infrastructuur en ICT, sport en defensie. 

Waterbeheer, infrastructuur en ICT
Van 1997 tot zijn inhuldiging heeft de Koning zich 
bezig gehouden met waterbeheer, zowel in Neder-
land als daarbuiten. In Nederland werd hij eerst lid 
en in 2000 voorzitter van de Commissie Integraal 
Waterbeheer, die in 2004 werd opgevolgd door de 
Adviescommissie Water (AcW). 

Ook internationaal was Koning Willem-Alexander 
actief op het gebied van het waterbeheer. In 1998 
werd hij beschermheer van het Global Water Part-
nership. In 2000 was hij voorzitter van het tweede 
Wereld Water Forum (in Den Haag). 

Tot slot heeft de Koning belangstelling voor inno-
vatie en ICT. Als lid van de Raad van Advies van ECP.
nl bracht hij voordat hij Koning werd regelmatig 
werkbezoeken die hem in contact brachten met 
nieuwe digitale toepassingen in diverse sociale en 
economische sectoren. 

Sport
Sport is een grote passie van Koning Willem-Alexan-
der. Naast zijn eigen actieve sportbeoefening was 
hij lange tijd ook professioneel begaan met sport in 
binnen- en buitenland. Zo was hij van 1995 tot 1998 
beschermheer van NOC*NSF (Nederlands Olympisch 
Comité/ Nederlandse Sport Federatie). Voordat hij 
Koning werd was hij van 1998 tot 2013 lid van het 
Internationaal Olympisch Comité (IOC). De Koning 
legde in 2013 zijn IOC lidmaatschap neer in verband 
met de troonswisseling. In september 2013 werd 
hij in Buenos Aires benoemd tot erelid van het IOC. 
Bij zijn benoeming tot erelid ontving de Koning uit 
handen van toenmalig IOC-voorzitter Jacques Rogge 
de Olympische orde in goud. 

raad van State
Sinds zijn achttiende verjaardag had de Koning als 
Prins van Oranje zitting in de Raad van State. Zo vaak 
als zijn agenda het toeliet woonde hij de wekelijkse 
vergaderingen bij. Sinds de abdicatie op 30 april 
2013 is de Koning van rechtswege voorzitter van de 
Raad van State. 

De aanloop naar het Koningschap

Foto: RVD - De Koning bij de Wierschuur in Oosterend

Foto: KNVB - Bezoek aan wedstrijd Oranje Leeuwinnen

Foto: RVD



Defensie
Koning Willem-Alexander heeft een bijzondere band 
met de Nederlandse krijgsmacht. Naast de rang van 
Commandeur van de Koninklijke Marine Reserve, 
bezat hij tot de troonswisseling ook de rangen 
van Reserve Brigadegeneraal der Infanterie van de 
Koninklijke Landmacht en Reserve Commodore van 
de Koninklijke Luchtmacht. Als Staatshoofd en lid 
van de regering kan de Koning immers geen actieve 
militaire functie vervullen binnen de krijgsmacht. 
Van 1990 tot zijn inhuldiging in 2013 was de Koning 
ook adjudant in buitengewone dienst van Koningin 
Beatrix. 

Luchtvaart
De Koning heeft grote interesse in de luchtvaart. In 
1985 behaalde hij het brevet Privévlieger tweede 
klasse en in 1987 het vliegbewijs B-3. Gedurende zijn 
studententijd haalde hij zijn theoretisch B1/B2. 
In 1989 behaalde Koning Willem-Alexander de aante-
kening op het beroepsbrevet die noodzakelijk is om 
een zwaar meermotorig vliegtuig te mogen vliegen. 
Ook beschikt hij over het groot militair vliegbrevet, 
dat hem in 1994 door Prins Bernhard werd uitgereikt. 

Sinds 2001 is hij in het bezit van het Airline Trans-
port Pilot License (ATPL). Om zijn vlieguren bij te 
houden vliegt hij als gastvlieger bij KLM Cityhopper 
en daarvoor bij Martinair. Dit deed de Koning tot 16 
mei 2017 zowel op het Regeringsvliegtuig PH-KBX 
alsook op een Fokker 70 uit de reguliere vloot zijn. 
Koning Willem-Alexander moet per jaar 150 vlieg-
uren maken. De Koning heeft zich medio mei 2017 
om laten scholen naar de B737 en dit brevet in juni 
2017 behaald. Eind november 2018 heeft Koning 
Willem-Alexander zijn gastvliegerschap bij KLM weer 
voortgezet met het vliegen van een Boeing 737. 

bestuursfuncties
Daarnaast vervulde de Koning in de jaren vooraf-
gaand aan de troonswisseling als Prins van Oranje 
een aantal bestuursfuncties. Zo was hij lid van de 
Raad van Commissarissen van De Nederlandsche 
Bank (1998-2010) en de Raad van Toezicht van het 
Kröller-Müller Museum (1999-2010). De Koning was 
als Prins ook voorzitter van de Stichting Historische 
Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau (2002-
2013) en vertegenwoordigde de Familie bij de Raad 
van Beheer voor het Kroondomein (2002-2013). 

Ontvangsten
Om de betrokkenheid van Koning Willem-Alexander 
en Koningin Máxima bij de samenleving te verbre-
den en te verdiepen worden al jaren tijdens 
regelmatige informele diners op de Eikenhorst 
relevante maatschappelijke thema’s besproken met 
generatiegenoten uit verschillende maatschappelijke 
sectoren. Dit zullen zij blijven doen. Ook ontvangt 
het paar regelmatig een selectie van Nederlanders 
die zich hebben onderscheiden door een bijzondere 
prestatie en daarvoor een prijs of onderscheiding 
hebben gekregen, voor de zogenaamde uitblinker-
slunch op Paleis Noordeinde. 

Bron: koningsfan.nl 
(Lees meer op deze site. Er staan ook mooie foto’s op)

Foto: Natascha Libbert

Foto: Ministerie van Defensie- Koning bezocht bergtraining mariniers in Schotland
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15.000 m2 
woonplezier 

onder 
één dak!

Kijk voor onze actuele 
openingstijden op onze website

(tijdelijke) 
opslagruimte huren?

bartboxx.nl

Openingsti jden showroom
Vrijdag:  09:00 -  20:00 uur

Zaterdag:  09:00 -  15:30 uur

v.  Voorststraat  4  Huissen |       026 -  325 62 03
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Voor een showroombezoek 
verzoeken wij u om een 

telefonische afspraak te maken.

In-Verkoop gebruikte auto’s
Apk keuringen

Diagnose storingen
Onderhoud & reparatie

Aircoservice
Winterbandenopslag

Leutsestraat 29b  angeren  
tel: 0619045254

www.joostvangendt.nl    
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koningsdagprogramma brouwersland - Centrum - het Zand
o.l.v. Oranjecomité brouwers-Centrum

08.30 uur: 
verzamelen van de kinderen op handbalveld de in-
worp aan de kardinaal de jongstraat. Daar worden de 
kinderen ontvangen door Oranje Comité  Brouwers- 
Centrum, Het Zand, Binnenveld en daar worden ook 
de meegebrachte versierde fietsen, steppen, karren, 
kinderwagens enz. beoordeeld.

09.00 uur: 
Start van de optocht met de muzikale medewerking 
van de muziekvereniging De Volharding.

route: Kardinaal De Jongstraat, links af Julianastraat, 
rechtsaf Irenestraat, Links af Margrietstaat, rechtsaf 
van Gelrestraat, rechtsaf van Voorstraat, linksaf Wijn-
gaarden, linksaf Pilgrimstraat, linksaf Korte Loostraat, 
oversteken Bredestraat, linksaf Van Kleefplein, 
rechtsaf van Gelrestraat, oversteken Laurentiusstraat, 
links af Muntstraat, linksaf Kardinaal de Jongstraat.

09.45 uur: 
Aanvang van de kinderspelen op het handbalveld.     

10.30 uur: 
Sluiting van de inschrijving voor de kinderspelen.

12.00 uur:  
Sluiting van de feestelijkheden. Alle kinderen kunnen 
opgehaald worden op het handbalveld. De kinderen 
krijgen na afloop een bon van cafetaria Leenders, met 
deze bon kunnen de kinderen een frietje halen, deze 
bon is alleen geldig tot en met 5 mei 2023.

Iedereen is op deze dag van harte welkom op 
Handbalveld De Inworp. 
Ouders die het Oranje Comité willen helpen op 
deze dag, kunnen een mailtje sturen naar: 
hendriettevanlent@gmail.com of telefonisch 
aanmelden bij Hendriette van Lent tel: 06-42417769. 

Bij slecht weer wordt er alleen de optocht met 
prijsuitreiking gehouden. 

Oranje Comité Brouwers- Centrum, Het Zand, 
Binnenveld dankt alle donateurs financieel voor 
hun steun. 

Medewerkers van Foto Van Eimeren, uit Huissen, 
nemen op deze dag foto’s in opdracht van Stinase. 

Wat een feest, 27 april ben jij van harte welkom met je versierde 
fietsen, kinderwagen, step enz. We maken er weer een gezellige 
ochtend van met leuke spellen. Kom je ook?
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• Compleet aanleggen van containervelden
• Betonplaten leggen m.b.v een vacuumunit
• Diverse soorten graafwerk
• Totaal aanleg van tuinen en straatwerk

• Machinaal inzaaien van gras
• Alle soorten grondverzet
• Egaliseerwerk met laserbediening
• Aanleg van sportvelden

Te kOOP: 
De Huissense vlag is voor veel 
mensen al heel vertrouwd.

neem contact op met:
Kees van der Kwast, 
Zolder 24 in Huissen.
Telefoon: 06 - 526 39 054

Vlaggen kunnen worden 
afgehaald na een telefonische 
afspraak en tegen contante 
betaling.

Vlag Standaard:
100 cm x 150 cm 
Prijs € 35,00 

Vlag Groot:
150 cm x 225 cm 
Prijs € 85,00  

bootvaan 
50 x 100 cm                           
Prijs € 35,00



TOOST mee bIj De aubaDe!

kom naar de arnhemse Poort 
en wees welkom op het feest 
van verbroedering, verbinding 
en saamhorigheid.

De Gilden huissen brengen een 
vendelhulde  en de vlaggen met 
wimpels worden gehesen door 
leden  van voetbalverenigingen 
jonge kracht en rkhVV. 
De muzikale begeleiding is in 
handen van ‘Torkest.

na de aubade is er voor iedereen 
een oranjebitter.

Graag tot ziens op 27 april!

Toost mee op donderdag 
27 april a.s. om 11.00 uur 
aan de Arnhemse Poort 
in Huissen.
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Dan gaan we van Koningsdag weer een 
gezellig feest maken. Samen met onze 
vrijwilligers zijn we op 27 april al vroeg 
bezig met het inrichten van de rommel-
markt en het terrein van de kinderspelen 
die om 10.00 van start gaan. Natuurlijk is 
er ook aandacht voor de allerkleinste met 
de optocht van versierde voertuigen en 
de prijsuitreiking door één van onze 
wethouders. 

Hieronder het programma van uur tot uur.

De rommelmarkt vindt dit jaar weer plaats op  
het plein voor De Kuul en (als van ouds) langs het 
Ot- en Sienpad en de ruimte voor de scholen. 
Plaatsen kunnen uitsluitend per e-mail gereserveerd 
worden door leden van Wijkvereniging  
De Zilverkamp, via koningsdag@zilverkamp.nl. 

Zowel gereserveerde als vrije plaatsen worden aan-
gewezen door de leiding, herkenbaar aan de rode 
polo’s met het witte logo van de wijkvereniging.

Om 9.00 uur verzamelen we op de hoek 
Ot en Sienpad en Wagenweg voor de optocht  
van versierde fietsen, driewielers, bolderkarren, 
kruiwagens, kinderwagens, steps; kortom alle 
ongemotoriseerde voertuigen die met één of meer 
wielen kunnen rijden. Onder muzikale begeleiding 
van Scoutingband Huissen en St. Bavo Angeren 
starten we om 9.15. 

De prijsuitreiking versierde voertuigen wordt gedaan 
op het kinderspellenterrein aan het Ot en Sienpad
Direct na de prijsuitreiking vindt de officiële opening 
van de kinderspelen en de rommelmarkt om 10.00 
uur. Op het plein zijn volop leuke spellen te doen 
voor kinderen van alle leeftijden. Spellenkaarten zijn 
verkrijgbaar aan de ingang van het spellenplein.
Het einde van de rommelmarkt en de kinderspelen is 
om 14.00 uur.

Voor meer informatie over de koningsdagactiviteiten 
van Wijkvereniging de Zilverkamp, de regels van de 
rommelmarkt of voor uw aanbod als vrijwilliger, surf 
naar www.zilverkamp.nl

Medewerkers van Foto Van Eimeren, uit Huissen, 
nemen op deze dag foto’s in opdracht van Stinase. 
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Zijn jullie er klaar voor? 
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De eerste band op het podium: 
“The Tiger Love machine”. Energieke, 
strakke en vooral harde rock in de beste 
grunge-traditie. En dat uit Zwolle. 

Waar The Tiger Love Machine z’n mosterd 
haalt is wel duidelijk. In de (vroege) jaren 
negentig. Niet vreemd, want het was een 
muzikaal zeer creatieve periode. 
Zelf noemen ze hun muziek cowboy grunge. 
Om maar met de deur in huis te vallen, 
je hoort direct dat Nirvana hun grootste 
inspiratiebron is. 

Tja, je komt er niet onderuit. En ze stonden 
een aantal jaar geleden al eens op festival 
“under the milky Way”. 
Net als de tweede band “blond animal”. 
Samengesteld uit “local Heroes” en een 
aantal jaren al vaste afsluiter op de vrijdag 
op dit festival met verschillende tributes. 
Deze Koningsnacht gaan ze nog een 
’n keer voor de Golden Earring. De muziek 
die verschillende generaties aanspreekt. 
Meer dan 40 jaar rock ‘n’ roll-historie van 
eigen bodem. 

Het repertoire is allesomvattend, van 
stampende rocksongs tot en met de mooiste 
ballads en alles wat er tussenin te vinden is. 
Naast de mega-hits als bv “Twilight Zone”, 
“Radar Love”, “Devil made me do it” en “Long 
Blond Animal” komen er ook een aantal LP-
klassiekers voor de echte liefhebbers voorbij.

Komt het zien en vooral horen, als je durft! 

Op woensdag 26 april dus. De zaal is om 
20.30 uur open. Aanvang circa 21.00 uur. 
Kom dus op tijd, want dit wil je niet missen. 
Tickets: € 11,00 via www.debuitenpoort.nl.  
TLH-presents leden hebben gratis entree op 
vertoon van het TLH polsbandje.

kOnInGSnaChT en -DaG
bij de buitenpoort!

De avond voor Koningsdag is bij/in De Buitenpoort 
al jarenlang het podium voor stevige rock. 
Geen avond voor tere zieltjes. 
Dit jaar voor het eerst buitenpoortLive 
in samenwerking met TLh Presents



FLEETWOOD
MAC 

KONINGSDAGKONINGSDAG

TRIBUTEPARTYTRIBUTEPARTY

(BY FLEETWOOD MAX)

DEBUITENPOORT.NL

met o.a. 

27 APRIL

Op koningsdag is er een tribute 
to “Fleetwood mac”. 

De 7-koppige band “Fleetwood Max” neemt je 
mee ‘terug in de tijd’, waarbij de nadruk wordt 
gelegd op het album; Rumours, één van de 
bestverkochte albums allertijden. 

Deze band verzorgt een ca 2,5 - uur durende 
show waarbij de grootste zorg is besteed aan 
het zo-origineel-mogelijk neerzetten van het 
repertoire van Fleetwood Mac. “LiveMusic” 
schreef over Fleetwood Max in een recente 
review “de onvergetelijk mooie muziek van 
Fleetwood Mac wordt met liefde, echt speel-
plezier en door topmuzikanten gebracht”. 
Een ervaring op blues, rock en pop gebied 
met de allermooiste songs van Fleetwood 
Mac zoals o.a: “Don’t Stop”, “Go your own way”, 
“Sara”, “Gold dust woman”, “Rhiannon” en 
natuurlijk uit de beginperiode “Albatross” en 
“Oh Well”. 

Bij het ter perse gaan van deze uitgave was 
het volledige programma op Koningsdag 
nog niet bekend. Hou de site en facebook 
pagina van De Buitenpoort in de gaten. 

Plein is vanaf 13.00 uur open. 



De afstand tot de Tweede Wereldoorlog wordt ieder 
jaar groter, maar bijna iedere Nederlander heeft via 
overlevering van generatie op generatie te maken 
met de Tweede Wereldoorlog of andere oorlogen 
sindsdien.

Voor de eerste generatie is het doorgeven van 
oorlogservaringen vaak een belangrijke vorm van 
verwerking en een manier om hun kinderen en klein-
kinderen te waarschuwen voor het gevaar van oor-
log. Volgende generaties geven een eigen duiding 
aan het oorlogsverleden op basis van de verhalen 
die zij via de eerste generatie hebben doorgekregen 
en gedrag dat voortkomt uit de ervaringen van hun 
(groot)ouders.

Zo zijn de effecten van oorlog nog steeds merkbaar 
in het leven van veel mensen, zowel voor de direct 
betrokkenen als voor hun partners, kinderen, klein-
kinderen en andere familieleden. Jongere generaties 
dragen ook de ervaring van recentere oorlogen met 
zich mee – dichtbij of ver weg. Sommige kinderen en 
kleinkinderen van getroffenen worstelen met vragen 
over de eigen identiteit.

Oorlog, historisch en actueel, heeft grote impact op 
de samenleving. Hoe geven mensen betekenis aan 
ons gezamenlijke verleden? Hoe gaan we om met 
actuele dreigingen van oorlog? En hoe verhouden 
het verleden en het heden zich tot elkaar?

Met het jaarthema ‘Leven met oorlog’ vraagt het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei in 2022-2023 aandacht 
voor de impact van oorlog op individuen, families en 
de samenleving. Het comité richt zich de komende 
tijd met name op het thema van intergenerationele 
overdracht: hoe ontwikkelen herinneringen zich van 
de eerste naar volgende generaties? En wat heeft 
dit voor betekenis voor opvattingen over vrijheid en 
onvrijheid?

Bron: 4en5mei.nl

Jaarthema 
2023 
Ieder jaar kiezen we een thema dat 

inspireert om herdenken en vieren 

aan elkaar te verbinden en om  

de historische gebeurtenissen  

in verband te brengen met de  

actualiteit wereldwijd.‘Leven 
met oorlog’ 



Donderdag 4 mei vindt 
de Dodenherdenking 
plaats

Op 4 mei, de Nationale Herdenking, herdenken wij 

allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk 

der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn 

omgekomen of vermoord; zowel tijdens de Tweede 

Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, 

als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. 

Herdenkingsbijeenkomst begint om 19:00 uur in 
de Stadskerk aan de Lange Kerkstraat te Huissen
Met medewerking van kinderkoor De Stuiterballen 
en het jeugdorkest samengesteld uit leden van 
Stedelijk Orkest Huissen en Muziekvereniging 
Volharding.

het thema luidt: 
Leven met oorlog – kind zijn in 
oorlogstijd.

Het kind staat centraal tijdens de herdenking. 
Aansluitend aan de herdenking gaan we in stille 
tocht naar het Gedenkpark aan de Doelenstraat en 
leggen we bloemen bij het massagraf. The last Post 
wordt gespeeld. 

20:00 uur zijn we twee minuten stil

De muzikale begeleiding op het  gedenkpark wordt 
verzorgd door de slagwerkgroepen van Stedelijk 
Orkest Huissen en Muziekvereniging Volharding.

(vlaggen halfstok vanaf 18.00 tot zonsondergang) DOnDerDaG 4 meI

naTIOnaLe herDenkInG



De Tuin van de Vrijheid:
het 4 mei project van 

Lingewaardse basisscholen

De Tuin van de Vrijheid begon in 2007 in Bemmel. 
Een initiatief van een aantal mensen die meer 
kinderen uit groep 7 en 8 wilden betrekken bij de 
Dodenherdenking. Het oorlogsmonument werd 
geadopteerd, zoals het Nationaal Comité 4-5 mei dat 
voorstaat. Kinderen spraken op 4 mei eigen teksten 
uit en lieten eigen gemaakt werk zien. 

De gemeente zag de waarde ervan, ondersteunde 
met subsidie en vroeg ons om er een Lingewaards 
project van te maken. Dat is gelukt: er is inmiddels 
een Tuin van de Vrijheid in Bemmel, Haalderen, Gendt, 
Angeren en Doornenburg. En nu ook in Huissen! In 
Huissen wordt de Tuin van de Vrijheid gerealiseerd 
in samenwerking met kinderen en leerkrachten van 
basisschool de Abacus.    

Waarom een Tuin van de Vrijheid?
De Tuin vergroot de bewustwording van het grote 
thema ‘vrijheid’, het belang van vrijheid krijgen én 
geven aan een ander. Het gaat om betrokkenheid van 
kinderen bij de lokale geschiedenis en bij alles wat ze 
nu om zich heen zien gebeuren aan (on)vrijheid.
De Tuin sluit in iedere dorpskern aan bij de eigen 
traditie van herdenken. Een tuin, omdat bloemen 

een symbool zijn van vrolijkheid en vrijheid. Een tuin, 
omdat deze om onderhoud en zorg vraagt, zoals ook 
vrijheid onderhouden moet worden. Een tuin, omdat 
onze omgeving zich kenmerkt door vele kwekerijen.

Wat is de opzet?
Bij de start in een nieuwe dorpskern maken de 
kinderen mozaïeken, samen met kunstenaars Myrna 
Rasker en Marian van Steen. Deze mozaïeken krijgen 
een plaats bij het al bestaande bevrijdings- of oor-
logsmonument. Daarnaast krijgen de kinderen van 
groep 7-8 op school (lokale) geschiedenislessen en 
verwerken ze het jaarlijkse thema op een kunst-
zinnige manier. De kinderen laten zich letterlijk 
horen tijdens de Dodenherdenking en hun werk 
wordt getoond.

Wat zijn de reacties?
Ieder jaar horen we van bewoners van Lingewaard 
terug hoe blij ze zijn met de betrokkenheid van de 
kinderen bij 4 mei, en de wijze waarop die zichtbaar 
is tijdens de Dodenherdenking. De kinderen zijn ieder 
jaar weer trots op hun rol en bijdrage. Het aantal 
jonge gezinnen dat naar de Dodenherdenking komt 
is in de kernen aanzienlijk gestegen.



het vrijheidsvuur wordt lopend naar huissen gebracht waarbij onderweg bij vier herdenkingsplaatsen 
wordt stilgestaan en bloemen gelegd. Vroeg in de ochtend komt het vuur aan op de markt in huissen.

De verspreiding binnen de gemeente Lingewaard start om 11:00 uur vanaf de markt in huissen. 
’s avonds wordt het vrijheidsvuur vanaf de markt de Stadsparochiekerk aan de Langekerkstraat 
binnengebracht als start van het vrijheidsconcert.

“Iedereen kan het verschil 
maken voor de vrijheid 
van een ander. “

historie
De Nationale Bevrijdingsvuurestafette is sinds 1948 
een landelijke traditie. Het is een indrukwekkend 
teken van nationale eenheid dat jaarlijks wordt 
georganiseerd. Met alleen al de bezoekers van de 
Bevrijdingsfestivals komen minimaal 700.000 
mensen met het Bevrijdingsvuur in aanraking.

In 1948 werd het Bevrijdingsvuur door 
Montogomery in Portsmouth naar het D-day strand 
in Normandië gebracht. Het Bevrijdingsvuur werd 
vervolgens door Nijmeegse atleten meegenomen 
naar Wageningen. In de Capitulatiezaal van Hotel 
De Wereld droegen zij het Bevrijdingsvuur over aan 
de toenmalige burgemeester Klaassesz van 
Wageningen. Vervolgens verspreidden andere 
estafettelopers het Bevrijdingsvuur via Rhenen naar 
Den Haag en andere plaatsen in het land.

Van 1954 tot en met 1962 haalden leden van de 
Motorclub "de Rijnridders" de bevrijdingsfakkel op 
in Normandië en brachten het Bevrijdingsvuur in die 
jaren naar Wageningen.

Een jaar later, in 1963, liet de Gemeente Wageningen 
speciaal een brander installeren in een ketelhok van 
het Gemeentelijke Gas- en Waterleidingsbedrijf. Op 
deze manier zou het Bevrijdingsvuur eeuwig blijven 
branden.

Tot 1967 droeg de atletiekafdeling van de 
gymnastiekvereniging Houdt Braaf Stand (HBS) zorg 
voor de fakkelloop, zoals de Nationale Bevrijdings-
vuurestafette toen heette, naar Hotel De Wereld. 
Nadat de atletiekafdeling van HBS was opgeheven, 

is Atletiekvereniging Pallas ’67 opgericht. Op 4 mei 
1967 brachten atleten van Pallas’67 voor de eerste 
keer het Bevrijdingsvuur naar Hotel De Wereld. 
Het verspreiden van het Bevrijdingsvuur door heel 
Nederland gebeurd door onder andere atletiek-
verenigingen, 4 en 5 mei comités, scholen, 
Oranjeverenigingen en andere organisaties.

In 2005 hebben bijna 4.000 deelnemers uit 220 
plaatsen het Bevrijdingsvuur als ‘een lopend vuurtje’ 
door het land verspreid. Een indrukwekkend teken 
van nationale eenheid. De aankomst van het 
Bevrijdingsvuur in de eigen gemeente is een 
mooie symbolische uiting bij de plaatselijke 
5 mei activiteiten.

Bij de jubileumviering van de bevrijding in 2015 
werd het Bevrijdingsvuur vanuit Hull ontstoken door 
Tweede Wereldoorlog veteraan Raymond Lord.  
Hij droeg het vuur over op Sword Beach, waar hijzelf 
op D-day aan wal is gekomen en gestreden heeft 
voor de vrijheid van Europa.  
 
Tourclub Wageningen’79 heeft dit Bevrijdingsvuur 
vanuit Normandië opgehaald. Bij de Belgisch-Neder-
landse grens nam de Wageningse atletiekvereniging 
Pallas’67 het Bevrijdingsvuur over, om het vervolgens 
rond middernacht in Wageningen te brengen. 
Vanuit hier werd het Bevrijdingsvuur door 5.000 
deelnemers opgehaald en naar meer dan 200 
gemeenten in Nederland gebracht.

Bron: Wageneningen45.nl
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STeDeLIjk OrkeST huISSen

Het Stedelijk Orkest is sinds 1986 actief. 
Onze thuisbasis is het eigen muziekgebouw, het 
Stedium aan de Muntstraat. Dit gebouw beschikt 
over alle faciliteiten voor een optimale muziek-
beleving met onder meer een grote repetitieruimte 
met uitstekende akoestiek en leslokalen.

Het Stedelijk Orkest heeft expansiedrift en wil graag 
uitbreiden met niet alleen hout- en koperblazers 
maar ook met toets- en snaarinstrumenten.  
Op deze manier willen wij uitgroeien tot een orkest 
met een volle en rijke klankkleur dat in staat is om 
een breed publiek te voorzien van aantrekkelijke en 
goed in het gehoor liggende muziek en waar voor 
iedereen een plek is om muziek te kunnen maken. 

Wij streven een repertoire na met uitdagende 
muziek uit een breed scala van aantrekkelijke 
genres waarmee wij ons publiek willen vermaken.

Onze dirigent en arrangeur Rudy Böhmer staat 
garant voor kwaliteit en gaat vol overtuiging 
samen met ons deze uitdaging aan.

Tijdens ons Bevrijdingsconcert op 5 mei kunt u 
gaan genieten van een speciaal voor dit concert 
samengesteld programma waarin plaats is voor 
het herdenken van het vele verdriet dat de oorlog 
ons heeft gebracht. Maar uiteraard is er op 5 mei 
vooral aandacht voor de vreugde die na de 
bevrijding losbarstte. U zult dus kunnen gaan 
luisteren naar een afwisselend repertoire vol 
weemoed en vrolijkheid. 

Bovendien is het voor ons orkest een grote eer 
om bij dit bijzondere concert samen te mogen 
werken met musicalster, zanger en acteur, 
René van Kooten bekend van onder andere het 
tv-programma Beste Zangers, en de musicals 
Soldaat van oranje, Titanic en Les Misérables. 

Wij hopen dat u met veel luistergenot het 
Bevrijdingsconcert 2023 zult beleven en laat het 
een opstap zijn om ons orkest ook in de toekomst 
te blijven volgen.

Wil jij zelf muziek maken kom dan gerust 
vrijblijvend binnen op onze wekelijkse 
repetitieavond op woensdagavond in Het Stedium 
of neem contact met ons op via ons contactformulier 
dat je kunt vinden op onze website 
www.stedelijkemuziekhuissen.nl of 
bel met 06-21844411.



Dit jaar zal het Stedelijk Orkest Huissen de 
muzikale omlijsting verzorgen. Onder leiding van 
Rudy Böhmer zullen zij mooie melodieën ten gehore 
brengen die zeker bij u bekend zijn. Bij een paar 
nummers doen we ook een beroep op uw zangkunst.

De solist van dit Vrijheidsconcert is René van Kooten. 
René heeft naast zijn solorepertoire ook gespeeld in 
diverse musicals en is hij bekend van TV. 

Op dit moment speelt hij de rol van Jean Valjean 
in de musical Les Misérables. Kortom een veelzijdige 
artiest die u tijdens het Vrijheidsconcert gaat 
verrassen met een geweldig optreden.

Wat dit concert ook bijzonder maakt is dat alle 
nummers die René van Kooten ten gehore brengt, 

Wat dit concert ook bijzonder maakt is dat alle 
nummers die René van Kooten ten gehore brengt, 
muzikaal begeleid gaan worden door het Stedelijk 
Orkest Huissen. Dit geeft een extra dimensie tussen 
de solist en het orkest en daarmee een mooie 
beleving voor u als bezoeker van het concert.

Het concert is gratis toegankelijk. Stinase nodigt 
daarom iedereen uit Huissen en omgeving uit het 
Vrijheidsconcert bij te wonen. Tijdens de pauze wordt 
u een kopje koffie / thee aangeboden.

Dit concert is mede mogelijk door medewerking van 
vele vrijwilligers en de Gemeente Lingewaard.  Als u 
de vrijheidsconcerten een warm hart toedraagt kunt 
u na afloop van het concert een vrijwillige bijdrage 
doen bij de uitgang.
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Met René van Kooten

STInaSe OrGanISeerT Weer heT
VrIjheIDSCOnCerT. 

Het concert 
is gratis 

toegankelijk. 

Foto: Hans Oostrum - Studio Oostrum



De geschiedenis
Het monument aan de Tempelierenstraat 
herinnert de inwoners van Huissen (gemeente 
Lingewaard) aan de wederopbouwperiode die 
volgde op de schade die de oorlog in Huissen had 
veroorzaakt. 

Ook Huissen ontkwam niet ongehavend uit de 
Tweede Wereldoorlog. Na de bevrijding werden 
plannen gemaakt voor de wederopbouw. Eén van 
de ingediende en goedgekeurde vergunningen 
was voor ‘Herbouw door oorlogsgeweld vernielde 
winkelhuis van mej. A.S. Elissen Markt Huissen’. 

Het was een vergunning voor een sigarenwinkel. 
Op de bouwtekening stond ook al de plaats van 
een gevensteen aan de Tempelierenstraat aange-
geven. De eerste steen van de herbouw is op 5 mei 
1948 door Aleide Sophia Elisen gelegd.  

De datum op de gevelsteen luidt juli 1948. Deze 
maand in dat jaar heeft een bijzondere beteke-
nis, aangezien Huissen in juli 1348 stadsrechten 
kreeg. In de bijbehorende feestmaand was er ook 
een tentoonstelling over Oud- en Nieuw Huissen, 
waarin ook optimistisch vooruit gekeken werd. 

De gemeente liet bijvoorbeeld voor het eerste de 
plannen voor de wederopbouw zien tijdens een 
tentoonstelling. Vandaar dat wordt vermoed dat 
de gevelsteen ter eren van de wederopbouw is 
gemaakt. 

De echte feestelijkheden begonnen in de tweede 
week van juli. De precieze datum van de onthul-
ling van de gevelsteen is niet bekend, maar zeer 
waarschijnlijk is dat in de feestweek gebeurd.  

Een andere link met de wederopbouwperiode is 
de maker van de steen, Piet Kurstjens. Hij kwam 
in 1947 als instructeur bij het pas opgerichte 
Ambacht Haalderen. Dit was een scholingsproject 
voor jongeren van 15 tot 20 jaar die als gevolg van 
de Tweede Wereldoorlog geen beroepsopleiding 
hadden kunnen volgen. Het Ambacht maakte 
vooral gebruiksartikelen, maar werkte ook op 
bestelling. De gevelsteen was één van de eerste 
opdrachten.  

In eerste instantie was onduidelijk wie of wat op 
de gevelsteen stond afgebeeld. In 2010 wist Piet 
Kurstjens te vermelden dat het geen vluchtelingen 
waren, maar dat op de gevensteen Diogenes met 
de lamp stond afgebeeld.  

Het monument
Vorm en materiaal
Het monument aan de Tempelierenstraat 
in Huissen (gemeente Lingewaard) is een 
gevelsteen met in reliëf een afbeelding 
van Diogenes met de lamp en een tekst. 
Op de achtergrond is de Gelderse gevel 
van het pand Langestraat 17 zichtbaar. 
Rechtsboven vliegt de adelaar met een 
gebroken hakenkruis in de klauwen.

De tekst op de gevelsteen luidt: 
‘juLI 1948’. 

Symboliek
Diogenes was een Griekse filosoof die op een dag met een lamp in een stad op zoek was naar oprechte 
mensen. De reden dat Diogenes op deze gevelsteen is afgebeeld is onduidelijk, maar het kan betrekking 
hebben op de periode van wederopbouw. De adelaar met gebroken hakenkruis verwijst naar de ondergang 
van de bezetter en van de bevrijding. 

Foto: gevelstenen.net
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Duitse tanks 
zijn het doel
Op 1 oktober zien Britse verkenningsvliegtuigen een aan-
tal Duitse tanks in Huissen. Dan wordt het plan gemaakt 
om de volgende dag met Amerikaanse vliegtuigen de om-
geving van Huissen te bombarderen. Maar op 2 oktober 
zijn de tanks al lang niet meer in Huissen. De oude stads-
kern en het Zand worden zwaar getroffen. De 98 doden 
worden in een massagraf begraven, er is een groot gebrek 
aan hout waardoor er voor alle slachtoffers simpelweg 
geen kist gemaakt kan worden. De ontreddering is groot, 
Huissen ligt in puin. Veel burgers zoeken in de dagen na 
het bombardement dan ook elders een veilig heenkomen.

HUISSEN - Huissen stroomt in de tweede helft van 
september 1944 vol met vluchtelingen uit Arnhem. 
De bevolking is bijna verdubbeld, naast de 6000 
Huissenaren denken maar liefst 4000 evacués in de stad 
een veilig heenkomen gevonden te hebben. Het is er ook 
veiliger dan in Arnhem, tot 2 oktober 1944, een ramp-
zalige dag voor Huissen. Amerikaanse bommenwerpers 
storten aan het begin van de middag dood en verderf 
uit over Huissen en omgeving. 98 mensen komen om het 
leven.

Begin oktober besluiten de Duitsers om de geallieerde 
stellingen in de Betuwe aan te vallen. Er wordt al flink  
over en weer geschoten met granaten, waarvan er ook in 
Huissen terecht komen.

Dagboek Jan Prins, 2 oktober 1944 

‘s Morgens was het vrij kalm en waren 
wij in de keuken juist aan het ontbijten 
toen er achter elkaar vier granaten 
door het huis vlogen, dak en eerste 
verdieping zwaar gehavend, één door 
de bijkeuken en een in de kelder.  
We vluchtten de straat op naar een 
publieke schuilkelder waar we nog 
een 20-tal granaten vlakbij hoorden 
ontploffen. Direct daarna zijn we te 
voet uit Huissen vertrokken, ik natuur-
lijk met fiets plus bagage. We trokken 
richting Arnhem, via Arnhem Zuid,  
dikwijls dekking zoekend, en waren 
nog getuige van luchtbombardemen-
ten op Huissen en Elden, waarvan 
groote branden het gevolg waren.

Schade door het bombardement in de Vierakkerstraat
Historische Kring Huessen

De Huissense kapelaan De Vries 
schrijft op 2 oktober 1944 in  
zijn dagboek:

Op deze maandag tegen een uur of 1  
‘s middags komen plots een serie zware 
bommenwerpers aan de hemel die 
recht op ons af schijnen te koersen.  
We bestormen de hemel met onze 
gebeden. Onmiddelijk hierna werden de 
eerste doffe inslagen gehoord... Het was 
alsof heel Huissen op zijn grondvesten 
schudde. Ondertussen ging onze bunker 
op en neer, terwijl het zand neerregende 
op onze hoofden. Nimmer zijn we 
banger geweest dan op dit moment. Wij 
zaten van angst te rillen onder de grond 
en baden in paniek. Twee formaties van 
6 bommenwerpers deden hun luguber 
werk en wierpen hun dodelijke last uit.

De aanval op tanks die er niet meer waren: 
het bombardement op Huissen 



3, 4 en 5 mei, zullen met op iedere dag bijzondere 
accenten het thema van Vrijheid centraal stellen.
Op 4 mei de Nationale Dodenherdenking en op  
5 mei de Bevrijdingsdag. Dit jaar worden deze beide 
dagen op 3 mei voorafgegaan door een bezoek van 
maar liefst 45 Pipes, Drums en dansers uit Canada. 
De Canadezen hebben een grote rol gehad bij de 
bevrijding van ons land.In april 1945 werd de  
Betuwe gezuiverd van nog aanwezige nazi  
elementen. Het monument van de Shermantank op 
De Heuvel  tussen Bemmel en Huissen herinnert aan 
de geleverde strijd in 1944 en de bevrijding in 1945.

Het RCMP zal ons vereren met een uniek bezoek. 
De Royal Canadian Mounted Police zal met 45 
spelers een bijzonder optreden geven. De Canade-
zen brengen een circa 1 week durend bezoek aan 
Frankrijk, Nederland en Duitsland. Het is via het 
Exoduscomité gelukt dit professionele gezelschap 
in Lingewaard te ontvangen. Men zal o.a.' The Maple 
Leaf Forever' ten gehore brengen. Het optreden is 
even indringend als spectaculair.Het is een ode aan 
de burgers die tijdens de bevrijding vanwege de  
evacuatie elders verbleven. Duizenden Betuwse 
burgers hebben op de Veluwe, zoals Barneveld en 
Apeldoorn de Canadese bevrijders verwelkomd.
 
Dat kan op 3 mei in zekere zin ook.
U bent hartelijk welkom.

PrOGramma
Bemmel van 9.30 - 10.30 uur
Ontvangst gemeentehuis Bemmel en optreden bij 
kasteel. De Heuvel met Kapel en Shermantank  
10.50 - 11.50 uur korte ceremonie en muzikale mars 
door het Herinneringslandschap.

De lunch vindt plaats in voormalig toevluchtsoord 
het Dominicanenklooster te Huissen.

middagprogramma huissen
Tussen 13.15 uur en 16.00 uur zal het gezelschap het 
Massagraf bezoeken. Men zal een aaneengesloten 
optreden verzorgen in het centrum gaande van 
Vierakkerstraat, De Markt en Langestraat.
Bij het Odeon op de Markt zal een muzikale ode aan 
de burgerij plaats vinden.  Bij het monument op de 
Arnhemse Poort wordt een historische foto gemaakt 
na kort optreden aldaar. De ondernemersvereniging 
zal diverse activiteiten organiseren op deze unieke 
woensdagmiddag 3 mei. Leg de datum vast en  
bezoek dit bijzondere evenement.

OP ZaTerDaG 24 junI VInDT De jaarLIjkSe 
eXODuSTOChT PLaaTS. 

Blijf voor beide activiteiten op de hoogte via 
Gemeente Nieuws of www.exodushuissen.nl

Fotomoment bij De Vleugel

VRIJHEIDSCLUSTER VAN DRIE DAGEN



De oude begraafplaats in Huissen-stad 
lag er lange tijd verwaarloosd bij. In 2009 
waren er plannen om te komen tot een 
weg over die oude begraafplaats. Er stond 
toen een groep verontruste burgers op die 
vrijwillig de begraafplaats ging opknappen 
en beheren. Droom was het behoud van 
de oude begraafplaats en het realiseren 
van een gedenkpark in Huissen-stad.

Nu is droom grotendeels werkelijkheid 
geworden. De stichting gedenkpark 
Huissen-stad beheert en onderhoud de 
begraafplaats. In de loop der jaren zijn er 
verschillende monumenten toegevoegd. 
Zoals het monument voor het ongedoopte 
kind, het exodus monument en een eigen 
bid- en gedenkhuisje.

De begraafplaats is inmiddels een waar 
gedenkpark geworden. Het ligt er netjes 
bij, er zijn diverse monumenten onthuld 
en elk jaar vindt dodenherdenking, de 
herdenking van het bombardement op 
Huissen en de zegening van de graven 
plaats.

Afgelopen jaar is het graf van Maria 
Willemsen opgeknapt en in een 
bijzondere herdenking in de aandacht 
gezet. Maria Willemsen is namelijk  
onderscheiden met de Yad-Vashem onder-
scheiding van de staat Israël. In de tweede 
wereldoorlog was deze Huissense betrok-
ken en actief als onderduikadres. Rabbijn 
Awraham Soetendorp heeft daaraan zijn 
leven te denken. In samenwerking met 
de rabbijn is in een bijzondere plechtige 
ceremonie deze gebeurtenis herdacht. Zo 
blijven wij als gedenkpark actief bezig met 
het vorm geven aan herdenken en geden-
ken. Elke week staan de vrijwilligers klaar 
om de begraafplaats op te knappen. 

Mocht je ook willen helpen? 
Neem dan contact op met het bestuur 
via lenie.sluiter@gmail.com.

Begraafplaats Huissen-stad



Waarom draait een groot geschil?
Kijk vannacht eens lang en dood
doodstil vanuit de sterren
naar deze kleine aarde.
Wat blijft eigenlijk van verre
over van onze eigenwaarde?
Niets in de eeuwigheid
om voor te vechten zo gezien en
waar kan een oorlog anders nog toedienen?

Ikzelf was eens in een daarvan gevangen
en zag de eeuwigheid al gapen in de dood-saaie 
eindeloze tijd
van ons hopeloos verslappende verlangen
naar vrijheid of desnoods een kopje chocola
met niets dan eindeloze slaap daarna.

Mensen! Hoe zoet is men geschapen!
Hoe prachtig pas men in elkaar!
Ik ben verliefd op jullie, maar
ik ga met één oog open slapen:
ergens is jullie vreselijkste wapen
vast bijna klaar.

GEDICHT

De Laatste
Wereldvrede
Leo Vroman

Leo Vroman (Gouda, 1915) 
is wetenschapper, dichter en 
illustrator. Hij debuteerde in 
1946 met de bundel 
“ Gedichten”. 

Naast vele prijzen voor zijn 
wetenschappelijke werk en 
schrijverschap, ontving hij in 
1964 de P.C. Hooftprijs voor 
zijn poëtische oeuvre.

Gedicht voorgedragen  
tijdens herdenkings-
bijeenkomst in de Nieuwe 
Kerk, 4 mei 1998.



Na 12 edities, verspreidt over 12 jaar, is er een einde 
gekomen aan het Oranjeboekje.  Ik heb genoten 
van alle boekjes die ik gemaakt heb. Van artikelen 
zoeken, adverteerders benaderen en de opmaak 
verzorgen. 

Ik begon bij Stinase als secretaris maar merkte naar 
een paar jaar dat ik het niet meer goed kon 
combineren met mijn werk. Ik ben er toen uitgestapt 
maar was nog steeds nauw betrokken met het 
Oranjeboekje. Het was ook een beetje ‘mijn kindje’. 
Toch snap ik de keuze van het bestuur. Tijden  
veranderen en daar past dit helaas niet meer bij. 

Maar ik hoef me niet te vervelen!
Al ruim 14 jaar run ik samen met mijn man ons 
eigen bedrijf: Verspreiden Enzo.

De website van Verspreiden Enzo biedt veel 
informatie voor ondernemers en marketing-en 
brandmanagers die zich oriënteren op een 
responsvolle verspreiding van geadresseerd en 
ongeadresseerd drukwerk. 

Ik wil alle vrijwilligers en stichtingen die mij  
hebben voorzien van verhalen en foto’s bedanken 
voor hun bijdrage aan het boekje. Ook de RVD die 
mij de mooiste foto’s stuurden van onze koninklijke 
familie.

Mijn dank is ook groot aan alle adverteerders van 
het Oranjeboekje. Bedankt voor jullie bijdrage in de 
afgelopen jaren. Vast en zeker werden jullie soms 
gek van al mijn mailtjes maar zonder jullie had ik ook 
niet alle mooie verhalen kunnen plaatsen. 

Henk Awater, mijn rechterhand wat betreft het 
corrigeren van de teksten. Al aardig wat boekjes 
samen gedaan. Bedankt voor je steun.

En als laatste wil ik het bestuur van Stinase 
bedanken. Met trots kan ik terug kijken op mooie 
jaren dat ik met jullie heb samengewerkt. Ik ga ons 
contact missen maar weet zeker dat jullie nog jaren 
mooie evenementen gaan neerzetten. Jullie zitten 
op een goed plekje in mijn hart.

Mijn laatste Oranjeboekje:  
‘maar ik hoef me niet te vervelen’!

Liefs Miranda en
 

het gaat 
jullie goed

!

Foto: Pim Ras



Autobedrijf Van Aalten B.V. Huissen

• APK      • Tachograaf ijken      • Onderhoud

• Reparatie van alle merken bedrijfsauto’s en campers

• 24-uurs service      • Verkoop onderdelen      • RDW erkend

• Verkoop lichte en zware bedrijfsauto’s

Gerberalaan 7 • 6851 TA Huissen • Tel: 026 325 05 85
www.autobedrijfvanaalten.nl


