
Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Stilstaan bij '50 jaar vrijheid'. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de Historische Kring IJsselsteinen het Stadsmuseum zijn veel feiten en meningen betreffende de bezettingstijdin IJsselstein aan het licht gekomen. Deze publikatie en de tentoonstelling'50 jaar vrijheid, IJsselstein in bezettingstijd' zijn daarvan de neerslag en zijbetekenen een belangrijke aanvulling voor de geschiedschrijving vanIJsselstein. Ik wil de Beheerscommissie van het Stadsmuseum, het Bestuur vande Historische Kring en de werkgroep Tweede Wereldoorlog danken voor hunonderzoeksresultaten en de wijze waarop zij die hebben gepresenteerd. Het initiatief om een publikatie en een tentoonstelling te verzorgen met hetthema van de bezettingstijd in IJsselstein is een prachtig gebaar in het kadervan 50 jaar vrijheid. Het zal voor de IJsselsteiners die de oorlog hebben meege-maakt veel momenten van herkenning betekenen. Daarnaast zal het materiaalwellicht een bijdrage leveren aan het historische besef van velen.

Deze publika-tie en de tentoonstelling laten nog eens zien dat de oorlog op talloze gebiedenvernietigend heeft huisgehouden en littekens heeft achtergelaten in het levenvan duizenden mensen in IJsselstein. In zowel de publikatie als de tentoonstelling worden vijf thema's behandeld:het plaatselijk bestuur, de arbeidsinzet, de inundatie, de hongerwinter en debevrijding. Het zijn met name de kleine details van die harde werkelijkheid, diede meeste indruk achterlaten. Zoals de zorg om de voedselvoorziening. Dankzijde risico's die velen wilden nemen kon genoeg meel worden verscheept omIJsselsteiners van brood te kunnen voorzien. Of de zorg voor zieke vluchtelin-gen, die in het Sint-Jozefziekenhuis werden ondergebracht. Ik raad iedereen aan dit boekwerk te lezen. De verhalen leren ons dat debezettingstijd enerzijds werd beleefd als periode van schaarste, leed en angstvoor de bezetter, maar anderzijds ook gold als periode waarin positieve krachteneen belangrijke plaats innamen. Hiermee doel ik op de enorme krachtsinspan-ning en het organisatievermogen van

IJsselsteiners om in deze slechte tijdelkaar te vinden en hulp te bieden. Aangezien wij nu inmiddels al weer 50 jaarin vrijheid leven, mag dit zeker gevierd worden. Drs. Th.E.M. Wijte, burgemeester van IJsselstein.
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Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 daar een paar nachten geslapen; en rondge-keken, ook in het crematorium. Daar lagenj6 lijken. De duitsers hadden geen kans meergehad die in de oven te stoppen. Het ergste datik gezien heb in mijn leven. Dat moet in debuurt van het Harzgebergte geweest zijn,want daar werden ook V 1 's gemaakt, uitge-hold in de bergen. We hebben niet-afgebouw-de rompen zien liggen. We hebben daar in debuurt wel veertien dagen vastgezeten in eenbarakkenkamp, we mochten er niet uit, erheerste toen buikgriep. Toch zijn we op eengegeven moment 's morgens vroeg uitgebro-ken, met een grotere groep. Ja, soms kwamenwe andere Nederlanders tegen, en dan gingenwe een tijdje met elkaar mee. Verder naar hetwesten hebben we ons een keer lekker opgefristin een rivier. We hebben soms best pleziergehad onderweg, we deelden alles samen watwe kregen van de mensen. Het weer werd ooksteeds beter. Tenslotte zijn we in Westfalenaangekomen, en we hebben daar een tijdje ineen kamp

gezeten. Daar waren heel watNederlanders samengestroomd. Die zijn, hetzal zowat half juni zijn geweest, op openvrachtwagens geladen, en zo zijn we in eenlange stoet naar Nederland gereden.Onderweg hebben we nog een nacht in eenschool geslapen. In Utrecht zijn we afgezet,aan de Vleutenseweg'. Tenslotte nog een verhaal met een vro-lijke afloop, van een man , die was tewerk-gesteld in Kassei: '..... op het laatst werden de fabrieken omgebouwd; onze afdeling werd stopgezet.Van toen af moesten we alleen nog maarpuinruimen in de stad. Dat beviel mij niet.Toen ben ik, onopgemerkt, naar het arbeids-bureau gegaan met de vraag, of ik niet op eenboerderij kon komen, als melkknecht of zo,dat lag beter in mijn lijn van landarbeider.Daar zagen zij wel wat in. Toen ik dat mee-deelde aan mijn eigen fabrieksbaas - een echteN.S.B.'er - kwam die op het idee om mij alsmelkknecht uit te lenen aan de grote baas vande fabriek zelf, meneer Henschel. Die had eenboerderij op zijn landgoed 'Falkenberg', zo'n40 kilometer daar vandaan in het plaatsje'Wabem', met 53

melkkoeien. Daar heb ik door SS'-rs; hij is tenslotte bevrijd doordeFransen en aan het Rode Kruis overge-dragen. De ander vertelt van zijn angstentijdens verwoestende bombardementen inBerlijn, nacht na nacht; hij heeft (na urenin het donker te hebben gezeten doorinstorting van de schuilkelder) op straatliggen gillen van de spanning (en die ishem opnieuw aan te zien als hij het ver-telt). De twee volgende verhalen gaan overspectaculaire tochten. Het eerste betreftde man, wiens bedrijf (montage boordwa-pens) omstreeks het einde van 1943 wasovergebracht van Berlijn naar Guben, aande Oder/Neiszegrens. De bevrijding ver-liep voorspoedig en al heel vroeg, beginmaart 1945. De Amerikanen kwamen metronde wittebroden, sigaretten e.d., waar-achtig een feest; maar ze werden verderongemoeid gelaten. '.... we hebben een tijdje daar nog rondge-lopen. Toen hebben we een rugzak op de kopgetikt, wat oude sokken en schoenen, alles ineen verlaten kazerne, en toen zijn we gaanlopen, met zijn vieren of zijn vijven.Onderweg zijn er wel eens wat mensen

bijge-komen en weer afgegaan, maar al die tijd zijnwij bij elkaar gebleven. De een kwam uitBeverwijk, een ander uit Ridderkerk.... Wezijn vertrokken aan de Oder/Neiszegrens enuiteindelijk terechtgekomen in Westfalen (bijKeulen), meer dan duizend kilometer alles bijelkaar. Gemiddeld liepen we zo'n 2^ km perdag en we zijn 64 dagen onderweg geweest.We sliepen in barakken of bij boeren in eenhooiberg. We wisten nooit waar we liepen, wezijn gewoon op goed geluk gaan lopen en afen toe gevraagd of we in de goede richting lie-pen. Ik zou nog niet kunnen vertellen waarwe allemaal geweest zijn; in elk geval niet insteden want die lieten we links liggen.Onderweg hebben we wel eens oponthoudgehad, zoals die keer dat we door deAmerikanen werden tegengehouden; wezaten vlak bij de frontlijn. We zijn toenondergebracht in een barakkenkamp, dat waseen leeg concentratiekamp, dat nog maar netdoor de Amerikanen bevrijd was. We hebben 235































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



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Het plaatselijk bestuur in de bezettingstijd door dr. M.A.J.M. Matthijssen gen. Ik verwacht daartegenover, dat alle inactieve dienst staande rechters, openbareambtenaren en beambten mijne verordenin-gen streng zullen opvolgen en hetNederlandsche Volk met verstand en zelfbe-heersing den toestand aanvaardt'.... .....'Ik zal daarom zorgen, dat het Nederlandsche Volk als van gelijken bloedeals het Duitsche volk niet in ongunstigerelevensvoorwaarden zal vervallen, zooals denoodlottige omstandigheden en den vemieti-gingswil van onze vijanden in dezen tijdenzulks noodzakelijk maken'....... Het beleid van Seyss-Inquart was er opgericht het Nederlandse volk te winnenvoor het nationaal-socialisme, met als per-spectief op langere termijn, dat Neder-land deel zou gaan uitmaken van hetGroot-Duitse rijk. Om een zo gunstigmogelijke sfeer te scheppen kregen deDuitse militairen in 1940 de strikteopdracht zich correct en vriendelijk tegedragen; er vonden geen

arrestatiesplaats, er werden geen huiszoekingen ver-richt, de Nederlandse krijgsgevangenenuit de eerste oorlogsdagen werden al in deeerste helft van juni vrij gelaten. Waarmogelijk legden de Duitse soldatenvriendschappelijke contacten met deNederlandse burgers. De Nederlandse overheid was aanvan-kelijk bereid tot samenwerking met debezettingsautoriteit. Ambtenaren werdenkrachtens een voorschrift uit 1937 daartoe Inleiding Op lo mei 1940 werd 's ochtends inalle vroegte de stilte van het luchtruimboven Nederland verscheurd door het gie-rend geluid van gevechtsvliegtuigen.Bommen barstten uiteen, bruggen wer-den opgeblazen, mitrailleurvuur kletterdein het rond; een beangstigende ervaringop deze overigens zo prachtig zonnigevoorjaarsdag. De Duitsers waren Neder-land binnengevallen; en zij waren plotse-ling overal. Vijf dagen later was hetgebeurd. De Duitse Blitzkrieg raasde metgeweld over ons land; het zwakke Neder-landse leger had geen verweer, ondanksmoedig verzet hier en daar, bijvoorbeeldop de Grebbeberg.

Voor Nederland brakeen bezettingstijd aan die vijf jaar zouduren. Het burgelijk bestuur onder druk Eind mei werd op nationaal niveau eenDuits burgerlijk bestuur ingesteld. Alshoofd hiervan benoemde Hitler dr. Seyss-Inquart. De nieuwe rijkscommissarismaakte zijn opwachting op 29 mei. Bijzijn installatie zei hij onder meer: .....'Ik zal alle maatregelen treffen, ook wettelijke, die nodig zijn, dezen opdracht tevervullen. Het is mijn wil hierbij hetNederlandsche recht zooveel als mogelijk teeerbiedigen, tot uitoefening van het bestuurde Nederlandsche autoriteiten te raadplegenen de onafhankelijke rechtspraak te eerbiedi- 257

















Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 'Ik wensch hier nog speciaal een woordvan dank te spreken tegenover wethouderAelhers, die door zijn flinke houding een raz-zia wist te voorkomen' (Raadsverslag 528). Ik heb niet kunnen achterhalen, welkincident hier wordt bedoeld. Niettemin isdeze passage vermeldenswaardig omdatdeze recht doet aan de man, die in de inte- rimperiode het plaatselijk bestuur uit-maakte. Op 16 juH 1946 vond de eerste naoor-logse gemeenteraadsverkiezing plaats.Daarmee werd de democratie in het plaat-selijk bestuur formeel hersteld. m.8 Presentatie van de nieuwe gemeenteraad op 16 juli 1946. Vlnr. eerste rij: J. de Gier, H. Tersteeg, P. Zuiddijk, R.vd Pauw(weth), J. Abbink Spaink (burg.), J. Hartings (weth.j en J. Mondriaan (secr.) Achteraan: W. Pompe, ?, J, Vermeulen, C. Swaninck,]. V. Rooijen en F. Koteris (bode). Noten 1.  Geciteerd door A. de Beer, Zo maar een stad,Tilburg 1940-1945, Tilburg 1994, blz. 144 2. Ontleend aan het standaardwerk van L. de Jong,Het Koninkrijk der

Nederlanden in de TweedeWereldoorlog (13 delen), 's Gravenhage, 1969-1988; dl. 4, blz. 258 e.v. Ook navolgende algeme-ne informatie over het Nederlands bestuur in debezettingstijd is daaraan ontleend. Waar zulksvan belang is wordt daarnaar in de tekst verwezenmet vermelding van het betreffende deel en blad-zijde. 3.  J.J. Abbink Spaink, IJsselstein, verleden en heden,1963, blz. 66-67. 4.  De schriftelijke bevestiging daarvan op dezelf-de dag geeft ook geen andere verklaring dan ver-wijzing naar nietszeggende verordeningen, zoblijkt uit archiefstuk 1130 van het kabinet van decommissaris der provincie Utrecht. 5.  Provinciaal archief Utrecht, doos 1943, nr. 145. 6.  Bovenvermelde berekening is tot stand gekomenvia een combinatie van vier bronnen: i. maandrappor-ten commissaris provincie Utrecht provinciaal archief,nrs 277-299; 2. brief kabinet commissaris provincieUtrecht dd. 5 october 1943, nr. 320; 3. verslag vergade-ring van NSB-burgemeesters op 19 december 1944,archief kabinet commissaris provincie Utrecht, nr. 13;4. provinciale

almanak voor Utrecht, 1949. 7.  Bovenstaande gegevens komen uit het archief kabi-net commissaris provincie Utrecht, nrs 256,309,362. 8.  Abbink Spaink, aangehaald werk, 67 9.  Zie Uittreksel uit de rede van den Burgemeester vanIJsselstein, gemeentearchief IJsselstein, collectieDoesburg.             / 10.  Dagblad Trouw, 6 februari 1946, DeNieuwsraket, 8 februari 1946 266





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



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 m.6 Met de spaop deschouders;op schoenenof op klom-pen.Zonderonderscheiddes persoonsging menop pad. 111.7 Aan hetwerk in deKnollemans-hoek. 273



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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