














Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Fragmenten uit een dagboekIJ september 1^44: de hevrijding. Ruim 4,^ jaar hebben we op Neerlandsbevrijding gewacht, en nu op Zondag 17Sept. zal het dan toch gebeuren, waar wenaar zitten te hunkeren. Des morgens was 'terg rumoerig in de lucht. Wolfheze enWageningen waren 't slachtoffer van devuurmonsters, de bommen. Des middags 1uur begonnen de Duitsers, die Renkum enomgeving als inkwartiering hadden gekozen,te vluchten. Angst brak hun uit. Ze merktendat het onveilig begon te worden opNeerlands bodem, dus kozen ze 't hazepad.Na een halfuur was er geen Duitser meer tezien. Naar mijn mening hadden ze toen ophun post moeten blijven. Des middags kwart voor 2 kwam er eenzwerm vliegtuigen, de z.g. zweejvliegers. Zoiets hadden we nog nooit gezien. Met kabelshingen ze aan elkaar, het eerste vliegtuigwas een groot 4 motorig vliegtuig, daarachtereen groot vliegtuig maar zonder motor engeheel van triplex. Ze lieten zich hovenRenkum los, en daalden langzaam opNeerlands bodem. Er

kwamen auto's moto-ren, opvouwbare fietsen, geweren, munitieenz. enz. uit. Iemand die dat niet gezienheeft kan zich onmogelijk voorstellen wat datis. Wij waren er in Renkum trots op dat wijdat alles mochten aanschouwen.... Na de zweefvliegtuigen, volgden de grote 4motorige vliegtuigen geladen met........para-chutisten!! Neen zoiets is niet te geloven! Westonden op een veld tegenover ons huis, metveel mensen die dansten en zongen van ple-zier. Alles schreeuwde door elkaar.'Wij zijnbevrijd, de Tommies zijn er!!!' en 't gingmaar door. De eerste kleuren die daalden op Neer-lands bodem waren rood-wit-blauw. Devliegtuigen waren in groepen van 18 stuks,verder waren de kleuren, groen geel grijs enz.Toen ze eenmaal op de grond stonden werd't rustig. Tot rond half 6 was er niets te bele-ven. Toen kwamen de Tommies in onze stra-ten, ze stonden voor ons huis, we wisten vanblijdschap niet wat we doen moesten. Eenieder groot en klein kwam met van alles Het dagboek van Grada Stuart Om een goed beeld te geven van hoehet was in die dagen volgen hier delen uithet dagboek van

Grada Stuart, toen 23jaar, naaister van beroep, wonend inRenkum. Grada, een levenslustige jongevrouw, vertelt op een positieve manierhaar verhaal. De familie Stuart, vader,moeder en Grada werden na een zwerf-tocht van 30 dagen definitief geplaatst inIJsselstein en bij het gastgezin van PeetVeldhuizen, Julianawijk, ondergebracht.Na 4,5 week werden zij wegens voedsel-gebrek overgeplaatst naar de familie vanSijl, Achtersloot, waar zij tot 23 juni ble-ven. In het gesprek dat ik met haar hadstraalt ze op 73-jarige leeftijd nog dezelf-de levenslustige houding uit. Ze is nogsteeds dankbaar dat ze in IJsselstein was,en ze komt nog regelmatig op bezoek omde contacten met de familie van Sijl le-vend te houden. Bepakt enbeladen ver-trekken deburgers uitArnhem. 250



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Landing vanAmerikaanseparachutis-ten op ly sep-tember ig44in de omge-ving vanRenkum. aanslepen, melk, thee, tomaten, appels,peren enz., de Tommies waren werkelijkgeheel verrast: dat hadden ze niet verwacht.Wij mensen in Nederland hebhen 4,^ jaaronder de verdrukking gestaan der Duitsers,dus men begrijpt de vreugde der Nederlandsebevolking. De Tommies wisten ook wel watwij te kort kwamen, en deelden sigaretten enchocola uit. Hun uniform bestond uit rodemuts, met grote zilveren bros, verder langgrijs-bruin windjack, een soort plusfour in dezelfde kleur. Toen ze daalden hadden ze eengecamoufleerde helm op, met leren riemonder hun kin door. (voor de luchtdruk.) De Tommies stonden met ons te praten,maar wij arme mensen stonden met demond vol tanden en verstonden er echterniets van. Maar al heel gauw werd alles ver-taald door diegene die wel Engels verstonden.Ze vertelden dan dat ze enthousiast warenover de verwelkoming op

Neerlands bodem.Al heel gauw maakten de Engelsen een automet 3 Duitsers buit, verder was er geenDuitser te zien. De buit gemaakte auto werd leeg geplunderd door de Engelsen en onder deNederlandse bevolking verdeeld. Met natuur-lijk verontwaardigde gezichten van de 3krijgsgevangen Duitsers. Tot rond half 10 lie-pen wij dien zondag nog op straat, in plaatsvan zoals de Duitsers ons tergden om 8 uurbinnen te zijn. Het was de gehele avondnatuurlijk vreugde en vertier, de vladen wer-den uitgestoken. Maar helaas, de vreugdevan iedere Nederlander was maar kort. De Engelsen hebben zich 's avonds inge-graven hij de steenfabriek 'Vlamovens' teRenkum en de gehele nacht de hoofdwegonder vuur genomen. De volgende morgen(dus maandag) werden we in de vroegteopgeschrikt door schieten en lawaai, enzagen we tot wanhoop allemaal Duitsersgeheel gecamoufleerd. Nu wisten we het heusniet meer. Men kan zich niet voorstellen watwij toen allemaal meemaakten. Het ging dusschot op schot, de gehele stemming was

ver-dwenen. Er heerste in de lucht ook bedrijvigeactiviteit. De Duitsers waren zo bang enzochten schuilhoekjes bij de Nederlandse W











Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Terug naar huis. Hoe verging het verder Grada Stuarten haar familie? Haar dagboek verteltdaar alles over, maar om het verhaal kortte houden een kleine samenvatting: Ze ondernam twee pogingen om inRenkum te komen, die om diverse rede-nen-zoals geen vergunning om het oor-logsgebied te betreden- mislukten. Op 28mei waagde ze wederom een pogingsamen met dochter des huizes: Tonnyvan Sijl. Op de fiets gingen ze richtingVeenendaal waar de nacht doorgebrachtwerd bij kennissen. De volgende dag heb-ben Grada en Tonny al hun vrouwelijkecharmes in de strijd gegooid om de diver-se controleposten te passeren, wat hundan ook lukte: Ik was zo blij als een klein kind, dat ikweer op Renkumse bodem was, de Waterwegover, Reymerweg en ja hoor: onze straat devan Ingenweg. In de verte zag ik dat onshuis er nog stond. Ik zag niets meer in debuurt. Tonny wist niet wat ze zag, zo ont-zettend veel was er kapot, ieder huis stukvoor stuk had een granaat of voltreffergehad. Hopeloos. Bij ons viel 't op 't

eerstegezicht nog wel mee. Langzaam gingenTonny en ik 't huis binnen, deuren hoefdenwe niet te openen, die stonden los, de keukenwas een mestvaalt, zo'n bende. Daarna dekamer in, 't zelfde, de weckflessen stondenmet 10 cm dikke schimmel op de grond optafel enz. De lamp was afgesneden en lag inde hoek van de kamer, verder alles overhoop.De kelder was geheel uitgehrand, juist waaral 't mooie en kostbare stond. Ik zelf bezitniets meer. Mijn naaimachine is ook hele-maal verbrand, dan nog een grote kist metspullen en 'n grote uittreknaaidoos. Affijn ikschik me erin, er is toch niets aan te doen. Inde voorkamer was 't al net 't zelfde als over-al, onze poes lag dood in de voorkamer. Wehebben hem achter netjes begraven. Bovenop de slaapkamers kun je wel zeggen, datjeje nek brak over de rommel. We hebbengeprobeerd 'n stoffer te vinden, en 'n schop om zo de rommel weg te krijgen. 'n Karrevracht is er uit huis gekomen, jewist niet waar je 't eerst mee beginnen moest. Al gauw was 't kwart voor 5 en om 5 uurmoesten we Renkum weer verlaten hebben.Maar 't was zo hopeloos in

huis, er was noggeen mes om een sneedje brood te smeren,met een briefopener moesten we ons behel-pen, uit een weckfles moesten we water drin-ken, zo ga je maar door. Na alles zo goed mogelijk gesloten te heb-ben zijn we weer op de fiets gestapt. Jammergenoeg regende 't en 't was nog ^^ KM. fiet-sen, dus geen kleinigheid. Enkele straten inRenkum zijn we nog doorgefietst, en toenvlug naar IJsselstein.(.......) Nawoord Op maandag 11 juni 1945 werd Ren-kum vrijgegeven voor de bewoners. 692Woningen waren nagenoeg onbewoon-baar of totaal vernield. De famihe Van Sijlzorgde voor vervoer met paard en wagen.Volgepakt en gezakt met alle soortengebruiksvoorwerpen welke door IJssel-steinse burgers waren geschonken ver-trok men in de vroege morgen. Ook denodige man- en vrouwkracht ging meeom het huis zo snel mogelijk bewoonbaarte maken want ook hier gold: 'vele han-den maken licht werk.' Met veel dank en tevredenheid kijkt defamilie Stuart terug op hun gedwongenverblijf in IJsselstein, en nog meer dankgaat uit naar de familie Van Sijl in deAchtersloot.

Bronvermelding: -Archief gemeente IJsselstein-Dagboek Grada Stuart * Met medewerking van Corien Rietveld-Alsbach. 256


