Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Op 3 april werd een oproep gericht aan deburgers van IJsselstein, per aanplakbiljet. De verwachting van de hoofdingenieur,dat de bevolking uit welbegrepen eigenbe-lang hieraan zou meewerken, bleek al telichtvaardig. De plannen van de Duitsersom het Nederlandse volk ten behoeve vande Duitse verdediging graafwerk te latenverrichten, stuitten door het hele land opheftig verzet. 'Spitten voor de Moffen', zowerd geredeneerd, betekent meewerkenaan de vijand. 'Wie graaji, graaji zijn eigengraf, zo schreef het illegale blad 'Trouw'begin februari. En het illegale blad 'HetParool schreef; 'Als de Duitser polderjongens nodig heeft,laat hij dan de bandieten van de Landwacht,de NSB en de SD maar aan het graven zet-ten' (De Jong, dl 7,1290). Zoals overal elders in Holland,Zeeland en Utrecht negeerden deIJsselsteiners de oproep. Dit was natuur-lijk mede ingegeven door het feit, dat hetbevel was uitgegaan van de gehate NSB-burgemeester Moot. En wat die

aangekon-digde straf aangaat meende men, dat hetzo'n vaart niet zou lopen. Na vier dagenkwam er opnieuw een bevel; nu aange-vuld met strafmaatregelen (zie illustratie 2). Opnieuw bleef een positieve reactie vande bevolking uit. Alleen het polderbestuurmet vaste medewerkers en de boeren uithet bedreigde gebied begonnen op eigenbeweging alvast met voorbereiding van dewerkzaamheden. Zij zagen de ernst vande situatie in, zij waren er ook het meestmee gebaat; hun land lag beneden de zee-spiegel - op sommige plaatsen meer dan175 cm beneden N.A.P. - en was dus directgebaat bij bescherming door kaden. Maarvoor de burgers speelde dat probleemniet; IJsselstein binnen de stadsgrachtenligt boven N.A.P. Velen deden een ver-zoek om ontheffing, hetzij met inschake-ling van de huisarts, hetzij wegens onmis-baarheid bij de werkgever. BurgemeesterMoot was echter onvermurwbaar enmaakte op 10 april een regeling van dewerktijden bekend. zal worden beperkt, wanneer de bevolkingeen kade aanbrengt, die het

inundatiewatertegenhouden. Indien de bevolking deze niettot stand brengt, zal een zeer veel groteroppervlak onder water worden gezet.Ik ben van oordeel, dat in het belang derbevolking het vormen der benodigde kadenzoveel mogelijk dient te worden bevorderd.Hiertoe zal behalve door de streek te leverenwerkkrachten allerlei materiaal als hout enrijshout nodog zijn. Met de meest betrokken Burgemeesters enWaterschapsbesturen heb ik voorlopigebesprekingen gevoerd, deels ter inlichting,deels ter voorbereiding van de te verrichtenwerrkzaamheden'. De Hoofdingenieur van den ProvincialeWaterstaat..................... Verzet Het onderhoud van ProvincialeWaterstaat met de plaatselijke overheidom een en ander te regelen liep inIJsselstein over de sinds 23 februari infunctie zijnde N.S.B.-burgemeester Moot. LASTGEVING De Burgemeester van IJsselstein gelast om ingaande 4 April a.s. arbeid te verrichten bij het aanleggen van kaden in verband met het onder waterzetten van een gedeelte van de gemeente IJsselstein. De opgeroepene moet

zich voormelden dag des voormiddags 8 uur melden bij het pand van de Weduwe van Kats, te Benschop, Benedeneind 82. Mede te brengen: spade en riek en mondvoorraad. 111. I Hu DIE AAN DEZE LASTGEVING NIET VOLDOET, De eerste oproep tot het verrichten van 'kaai- werkarbeid'. STELT ZICH AAN STRAFVERVOLGING BLOOT. IJsselstein, den 3 april 1944 De Burgemeester voornoemd, (getekend Moot) 268

Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 111.5 In optochttoog men aande slag.Voorgegaandoor tromme-laars van demuziekver-enigingentrok mennaar deAchtersloot.We zien dekaaiwerkershier buiten deBenschopper-poort, nabijde RK kerk. (foto: A. Berkier) ikzelf heb ondervonden. In het beginwaren de scholen voor halve dagen geslo-ten, de jeugd had er best plezier in. Na een moeizaam begin groeide deinundatiekade zienderogen van dag totdag. Aan het einde van de maand aprilwas de grootste klus geklaard. Er wasalleen nog behoorlijk wat werk te verzet-ten voor de boeren met hun wagens. Detoenmalige wethouder G. Aelbers moester tenslotte nog toe over gaan om 30 paar-den en karren te vorderen. Eind april was de inundatie in uitvoe-ring. Aan de Knolmanshoek werden desluizen van de Hollandse IJssel openge-zet; het water begon zijn werk te doen.Voor de boeren zou het een verloren jaarworden. Ze hadden het land al bewerkten/of ingezaaid. Het ging allemaal verlo-ren. Niet alleen voor hen trouwens,

devoedselvoorziening zou in het komendjaar een nijpend probleem worden; deinundatie heeft dat alleen maar grotergemaakt. In de winter van i944/'45 dreig-de nog een watersnood in de omgeving.De energievoorziening van de polderge-malen bleek ontoereikend, waardoor hetafwateringssysteem werd ontregeld. Er istoen nogal wat land op natuurlijke wijze moerassig geworden. Achteraf bezien is het nog meegevallenin de Lopikerwaard. Met een beetje extra-hoge waterstand was het op een ramp uit-gedraaid. Alleen de stad zelf zou redelijkveilig zijn geweest.Aan het eind van 1944werd de wateroverlast elders in de provin-cie vergroot, doordat de Duitsers, onaan-gekondigd, alsnog overgingen tot inunde-ren van grote gebieden. Ondanks deinspanningen van vele mensen die dekaden hadden opgeworpen gingen nogeens 17.750 ha land onder water. Het tota-le inundatiegebied in de provincie Utrechtbedroeg tenslotte 21.250 ha, dat is 23%van de cultuurgronden. Alleen Zeelandscoorde hoger met 31% . Al dat land heeftmeer dan een jaar onder water

gelegen. Inaugustus 1945 kwamen de gemalen weeronder stroom. Toen was het leed snel ver-holpen. Al bij al hebben de boeren in deondergelopen gebieden twee jaar lang nietkunnen oogsten. Nog meer verdedigingswerken Door de inundatie veranderden de pol-ders ten westen van IJsselstein in eenmoerasgebied. Alleen de doorgaandewegen waren droog gebleven. Om dezen 272
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Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 111.8 Tijdens de rust op de foto. Vlnr. zittend: R. Berculo, N. Belo. Staand vlnr: J.Hazendonk, H. Comelisse, L. van Kooten, ?,P. Westland en]. Timmer. 111.9 Het voetbalelftal van 'kaaiwerkers'. In witte shirts zitten vlnr: Cor Stoker, Toon van Doom enRies van Doom, staand: Huih Hoogendoom, Co van Elteren, Ton van Doom, Dik Stoker en Gerard de Kuijer. Op de grond: Gijs Miltenburg, Theo van Doom en ?. Geheel links knielend: Gos V. Doom sr. 274

Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Hogebiezen naar het kruispunt Hogebie- 111. lo zen/provinciale weg. Van dit punt uit

Geallieerde werd de provinciale weg gevolgd in de

luchtfoto van richting van 't Hemeltje'. Ongeveer ter

bezet gebied in hoogte van de tegenwoordige ijsbaan ging

april 1945;ge- hij in een grote bocht over de Benschop-

nomen op een perweg en de Groenendijk naar de Achter-

hoogte van sloot ter hoogte van de huidige trambaan,

ongeveer 8000 om tenslotte bij het Eiteren de Hollandse

nuter. IJssel te bereiken. Op de Lagedijk en de

Rechts: vaag Hogebiezen waren bovendien luchtdoel-

IJsselstein met batterijen opgesteld, ter verdediging van

de polders en de Lek en het zendercomplex. De Lekbrug

links het onder zelfheeft de oorlog niet overleefd. Deze is

water gezette op 5 januari 1945 bij een geallieerd bom- gebied.bardement in de rivier verdwenen. DeDuitse weermacht had van IJsselstein enomgeving een behoorlijke vesting ge-maakt. Het is allemaal

niet nodig geweest.De geallieerde bevelhebbers wisten onder-tussen, dat een bewegingsoorlog met zwa-re voertuigen in de laag gelegen poldersonuitvoerbaar was. Zo is IJsselstein eenramp bespaard gebleven. voor de geallieerde legers ontoegankelijkte maken werden op strategische puntenblokkades aangebracht. Dit waren grotemassieve betonbunkers van twee meterdik en twee meter hoog met zeer nauwedoorgangen. Deze konden afgesloten wor-den met zes-armige ijzeren ruiters, diemet kettingen door de bunkers heen wer-den vastgezet. In IJsselstein stonden zul-ke betonblokkades onder andere op dekruising Hogebiezen-provinciale weg,Achtersloot-Benschopperweg en op hetEiteren ter hoogte waar nu de winkel vanWelkoop is. Tevens was rondom IJssel-stein aan de westzijde van de IJssel eentankgracht gegraven, met zeer steiletaluds. De gracht was breed en diepgenoeg om gepantserde voertuigen entanks tegen te houden. Eenmaal daarinterechtgekomen zouden zij er op eigenkracht niet meer uit komen. Deze tank-gracht -

ook wel tankval genoemd - liepvanaf de Lagedijk ongeveer langs het puntwaar nu de t.v.-zender staat in de richting 275
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