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HET MIDDELHOVENFONDS IN DIEREN 75 JAAR

door W.J. Meijerink(vervolg)
Financiële positie
De financiële positie van het Fonds komt ter sprake in de
vergadering van oktober 1927. Het blijkt dat uiterste zuinigheid
geboden is wil men het moeten aanspreken van het kapitaal
voorkomen. Besloten wordt in overleg te treden met het
R.K.Armbestuur en de Diaconie over bijdragen in de hoge
rekeningen van langdurige verpleging van diverse personen.
Ook besluit men verandering te brengen in de regeling voor
tandheelkundige behandeling. Het Fonds zal zich niet meer
garant stellen maar de patiënten opgave laten vragen voor de
behandeling en daarna de bijdrage bepalen. Tandartsrekeningen
zullen dus niet meer geheel door het fonds betaald worden.
Hoe men een andere regeling moet treffen voor zieken-
huispatiënten weet men nog niet.
Gepoogd zal worden een regeling te vinden die het risico voor
het Fonds vermindert. Getracht zal worden van de Gemeente
Rheden een bijdrage te verkrijgen in de grote rekeningen en
ook wil men de kosten van verpleging van een langdurig
patiënt geheel voor rekening van de gemeente laten komen.
Uit de notulen van enige vergaderingen later blijkt dat de
gemeente de kosten van verpleging inderdaad heeft over-
genomen. Om ook van het R.K.Armbestuur en van de Diaconie
van de Ned.Herv.Gemeente een bijdrage te krijgen in de kosten
van verpleging van patiënten van die godsdienstige overtuiging
wordt besloten dat dadelijk contact zal worden gezocht en dat
deze op de doktersbriefjes moeten tekenen voor welk bedrag
zij zullen bijdragen in de kosten. In januari 1928 blijkt dat bij
een verzoek om ondersteuning in de kosten van een operatie
eerst geïnformeerd zal worden hoelang de personen in Dieren
wonen. Als dit korter is dan anderhalf jaar zal geen hulp
verleend worden.

Giften
"Elks gaaf is aangenaam die deelt naardat hij heeft; God rekent
niet hoeveel, maar VAN hoeveel men geeft". Jacob Revius
(Deventer 1568 Leiden 1658). Een enkele keer vernemen we
dat het Fonds een gift krijgt. Door de dan reeds ontbonden
Sociëteit "Onder Ons" wordt in 1928 aan het Middelhoven-
fonds aangeboden een obligatie 3% Amsterdam Olympiade
Leening ter nominale grootte van f 100,-- Het Fonds zal
hiervoor f 10,-- betalen ter dekking van een schuld van de
Sociëteit. Als waardering voor het werk van de zusters heeft de

Boerenleenbank te Spankeren in 1931 een schenking van f 75,-
gedaan. Besproken wordt wel of dit bedrag geaccepteerd kan
worden maar algemeen is men van mening dat hiertegen geen
bezwaar bestaat (verg. mei 1931). In latere jaren wordt het
bedrag verminderd tot f 50,--.Als in 1935 plannen bestaan voor
de verkoop van Bethesda te Laag- Soeren, wenden de
Curatoren van genoemde instelling zich tot het Fonds. Zij
hebben in 1890 van mevrouw Van Anrooy- Presburg een legaat
ontvangen van f 14.000,-- onder de conditie dat uit de rente
één of meer onderwijzeressen ter verpleging in Laag-Soeren
moesten worden opgenomen. Het kapitaal is in 1935 plusminus
f 16.000,-- en de Curatoren weten niet hoe zij hiermee moeten
handelen. Bij hen is ter sprake gebracht het bedrag aan het
Middelhovenfonds te geven onder dezelfde verplichtingen. Er
zou dan wel 10% schenkingsrecht betaald moeten worden. De
bedoeling is eventueel een afzonderlijke Stichting met als
bestuur het bestuur van het Middelhovenfonds. Na enige
bespreking is men bereid deze schenking onder die voorwaarde
te aanvaarden.
Op 14 september 1948 blijkt dat het Fonds verblijd is met een
gift van f 162,37 geschonken door "de Gevleugelde Vrienden"
zijnde de helft van de opbrengst van de straatcollecte tijdens
het Bloemencorso. Dezelfde vereniging schenkt ook nog
f 2,50 (de helft van de aan "de Gevleugelde Vrienden" toege-
kende prijs). In juni 1949 liquideert de Geitenfokvereniging te
Dieren. Het kassaldo groot f 53,83 wordt aan het Middel-
hovenfonds geschonken. Deze giften zijn een belangrijke
vingerwijzing inzake het functioneren van het Fonds. Men
betrachtte de grootst mogelijke bescheidenheid in de contacten
"naar buiten" wie er geholpen werd, waarvoor en voor
hoeveel. De bedeelden zullen zelf in kleine kring wel rucht-
baarheid gegeven hebben aan de weldaden en steun, die ze af
en toe mochten ondervinden. Het spontane gebaar van de beide
hierboven genoemde verenigingen toont ons ook, dat het beleid
van het Middelhovenfonds gewaardeerd werd bij de inwoners
van Dieren; men had het geld immers ook op een prettige
avond kunnen opmaken!
Op 14 september 1948 wordt ook melding gemaakt van een
gift. Haast terloops vinden we genotuleerd: "naar aanleiding
van de mededeling, dat van Hulp in Nood een schenking van
f 2.000,-- was binnengekomen werd de wnd. secretaris opge-
dragen het Bestuur van Hulp in Nood de dank van het Bestuur
over te brengen". Dan wordt vervolgd: "Van de gift van B.J.
Menger groot f 2,50 bij betaling der nota werd kennis
genomen". Ter toelichting diene dat Menger kolenhandelaar

1



was. Hij mocht in dat jaar de kolen voor het Wijkhuis leveren.
Hij had op 27 juli 2.500 kg. Brechcokes III geleverd voor het
Wijkhuis á raison van f 109,37. Hij zal wel blij geweest zijn
met deze opdracht en waarschijnlijkook met de contante
betaling.

Uitoefening taak
De historicus beschouwt de feiten zoals die zich in het verleden
hebben ontwikkeld. De socioloog wil ook weten hoe de
mensen die vóór ons leefden werkten en dachten. Wat de
achtergrond van hun besluiten was. Met andere woorden: hun
motivatie. Dat zegt wat over hun karakter en hun opvatting
over de toevertrouwde taak. Belangrijk is voor ons dus de
manier waarop de diverse bestuursleden onder leiding van hun
voorzitter met de hun toevertrouwde opdracht omgingen. Dat
betekende dus: het beheer van een grote som geld en het
verantwoord lenigen van de nood bij diverse Dierense inge-
zetenen. Teneinde een beeld daarvan te verkrijgen zijn de
notulen van de bestuursvergaderingen over de jaren 1917 tot en
met februari 1958 bestudeerd en geanalyseerd. De verzamelde
gegevens overziend komen we tot de conclusie dat de bestuurs-
leden een hoge opvatting van hun taak hadden. Ze beschouw-
den hun functie als een serieus uit te voeren eretaak. Dat blijkt
alleen al uit de grote regelmaat waarmee ze de maandelijkse
vergaderingen bezochten en als dit eens niet mogelijk is de
berichten van verhindering, die steeds inkomen. De gerele-
veerde feiten zijn, als het ondersteunden betrof, kiesheidshalve
niet van namen voorzien. Het gaat ook niet om de mensen zelf,
maar om de behandeling van de groep die hulp behoefde in
voor hen moeilijke tijden. Het oudste notulenboek begint met
de vergadering van 4 september 1917 in Hotel Westhoff.
Besloten wordt, voorlopig op elke eerste dinsdag van de maand
te vergaderen. De vergaderingen worden om en om gehouden in
de hotels Westhoff en De Kroon. In de latere periode wordt ook
wel vergaderd in Hofzicht en in "de Nieuwe Kroon". Uitke-
ringen worden vastgesteld voor bijdragen in een kunstgebit,
extra wekelijkse uitkeringen, reiskosten naar Utrecht, dokters-
rekeningen maar ook wordt tien gulden uitgekeerd voor het
rooien van aardappelen. G.J.P. die van het fonds een belang-
rijke ondersteuning ontvangt, wordt in de vergadering van
8 januari 1918 ontboden daar zijn gedrag te wensen overlaat en
hem tevens moet worden aangemaand om naar werk uit te zien
daar het Fonds niet langer aan één persoon zulk een grote
tegemoetkoming kan verlenen. De voorzitter geeft hem een
terechtwijzing over zijn gedrag en zegt hem dat over deze
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maand (januari) de uitkering nog zal worden verleend. Omdat
zijn gezondheidstoestand zo veel verbeterd is moet hij werk
zoeken. Zijn uitkering zal de eerstkomende maand worden
verminderd. In de vergadering van februari 1918 wordt
besloten zijn uitkering in te trekken. Alleen de huur wordt nog
betaald. Het bestuur van de Wijkverpleging bericht het Fonds
over de ontvangsten en uitgaven over 1918 in de vergadering
van 4 februari 1919. Er blijkt een tekort te zijn van f 75,--.
Door een bijdrage van f 30,-- van de Commandant van de
alhier geïnterneerd geweest zijnde Duitse krijgsgevangenen
wordt dit bedrag f 45,--. Het Fonds besluit hierin te voorzien.
In 1922 wordt aan het bestuur der Wijkverpleging f 100,-- per
half jaar contributie betaald.In maart 1919 wordt besloten aan
de vrouw van W.E. in de "roede-rokken-buurt" een paar
platvoetzolen te verstrekken en krijgt Wilhelmina G. een nieuw
kunstoog wegens het breken van een in 1917 verstrekt exem-
plaar. In september 1919 wordt opnieuw een kunstoog van
f 5,-- verstrekt. Ook blijkt uit de notulen (januari 1920), dat op
voorstel van dr. Vers teeg, in verband met de hoge prijs, voor
rekening van het Fonds levertraan verstrekt wordt aan een
gezin. Dat het ondersteuningsgeld niet altijd op de juiste plaats
terecht kwam mag blijken uit het volgende voorval. De chef
der Politie deelde op 30 oktober 1923 aan de penningmeester
mee dat een door het Fonds ondersteunde wegens openbare
dronkenschap geverbaliseerd werd. Omdat hij niet meer kon
lopen moest hij door de politie thuis worden gebracht.
Betrokkene was met een andere ondersteunde aangetroffen in
een café op de heide. De politiechef wees hen op het onbeta-
melijke, het ondersteuningsgeld van het Middelhoven Fonds te
verdrinken.
Vooruitlopend op de beslissing van het bestuur schorste de pen-
ningmeester de ondersteuning. Door het bestuur werd dit goed-
gekeurd. In de novembervergadering van 1923 brengt de
voorzitter ter sprake de behoefte aan een draaibare lighut (ten
behoeve van TBCpatiënten). Besloten wordt de kosten te
bestrijden uit de fondsen van de Vereniging het Ziekenhuis.

Geen autotocht voor "oudelieden"
In de vergadering van april 1932 brengt de penningmeester ter
sprake, het idee van een autotocht voor "oudelieden" die
wekelijkse steun krijgen van het Fonds. Na enig uitstel wordt
in de vergadering van juni besloten dat het beter is dat dit niet
van het Fonds uitgaat. Men zal zich met eigenaars van auto's in
verbinding stellen. Dat het Fonds niet alleen gebitten, buik-
banden, melk, winkelwaar e.d. verstrekt blijkt uit het volgende.



In 1933 vraagt dr.Böttger ondersteuning voor een
middenstander, die een tijd rust moet houden. Er wordt f 60,--
ter beschikking gesteld voor het huren van een bediende. Als in
december 1935 dr.Prakken meedeelt dat er plannen bestaan
voor de uitdeling van eten gedurende de wintermaanden aan
behoeftige kinderen, stelt hij aan het Fonds de vraag of zij hier
voor een bijdrage zou willen verstrekken. Verscheidene leden
menen, dat dit niet op de weg van het Fonds ligt. De kwestie
van de kindervoeding wordt in de volgende vergadering
nogmaals door hem ter sprake gebracht Hij deelt mee dat, van
vele kanten medewerking wordt verleend, maar dat de
financiële kant nog niet voor elkaar is. Hij vraagt nogmaals
medewerking van het Fonds. De voorzitter deelt, onder
verwijzing naar artikel 2 van de Statuten, nogmaals mee dat
deze wijze van hulpverlening, hoe sympathiek ook, niet op de
weg van het Fonds ligt. Een ander soort verstrekking vormt een
theemeubel dat, blijkens een ingekomen bedankbriefje,
verstrekt is in 1936. In de naoorlogse periode werd er ook nog
vaak een beroep gedaan op het Fonds voor telkens terug-
kerende euvels als brillen, steunzolen, breuk- en buikbanden,
haarstukjes, invalidewagens, opnamen in ziekenhuizen en
sanatoria en soms ook geldelijke steun in de reiskosten van
naaste familieleden naar in die instellingen opgenomen
personen. Naast de incidentele verstrekkingen, wordt aan een
aantal personen ook wekelijkse steun verleend. In de verga-
dering van januari 1918 wordt op voorstel van de penning-
meester besloten, voorlopig geen nieuwe personen voor deze
vorm van ondersteuning meer aan te nemen, maar een lijst van
gegadigden aan te leggen. In de vergadering van 29 juli 1918
wordt het voorstel gedaan een wekelijkse uitkering van f 2,-- te
geven aan mej. B. Het weinige geld dat ze bezat was belegd in
Russische Effecten zodat ze thans bijna geen inkomsten heeft.
Het voorstel wordt aangenomen.Meestal kwam door overlijden
een plaats vrij op de lijst en werd een tweetal opgemaakt waar-
uit het bestuur iemand koos die het meest in aanmerking
kwam. Vanwege de strenge winter van 1929 wordt besloten
enkele personen, die wekelijkse steun genieten, een keer een
dubbele uitkering te geven. Dat het Fonds de bestuurders
persoonlijk zeer ter harte gaat mag blijken uit de mededeling
die de voorzitter doet in de vergadering van 5 juli 1938. Een
der bestuurders doet een schenking aan het Fonds van f 520,--
per jaar voor extra ondersteuning van f 2,-- - per week aan 5
ouden van dagen. De naam van de schenker mag onder geen
beding genoemd worden. Tot in de jaren vijftig heeft deze lijst
bestaan. In de vergadering van november 1952 is het afgelo-

pen met deze uitkeringen wat nieuwe gevallen betreft: "Het
besluit, genomen op de Bestuursvergadering van 11 maart
1952, wordt zodanig gewijzigd dat in geen geval de lijst
Wekelijkse Steun zal worden uitgebreid, maar deze
langzamerhand moet vervallen". In die hierboven genoemde
notulen lezen we het volgende: "Kennis genomen werd van het
overlijden van Mejuffrouw X die voorkwam op de lijst voor
wekelijkse steun. De voorzitter stelt de vraag, of er thans een
nieuwe gegadigde moet worden aangewezen, daar het aantal
thans tot dertig is gedaald of dat daarmee nog gewacht zal
worden. De Heer Wijs vraagt of er op de candidatenlijst nog
personen voorkomen die het hoog nodig hebben. Na voorlezing
dezer lijst door de Voorzitter stelt deze de lijst ter hand aan de
heer v.d.Loo met verzoek die candidaat aan te wijzen die z.i.
dringend hulp nodig heeft. Na onderzoek verklaarde hij dat ze
door de Noodwet Drees alle in dezelfde omstandigheden
verkeerden. Dr. Prakken sluit zich hierbij aan. Besloten werd
nog niemand hierbij aan te wijzen maar te wachten tot er zich
een dringend geval voordeed". Twee jaar eerder (april 1950)
was er ook al eens sprake van geweest te wachten tot het aantal
gerechtigden op wekelijkse uitkeringen minder was dan dertig.

Er werd zuinigheid betracht
"Zuinigheid is een grote bron van inkomsten", aldus Cicero.
Het vorige hoofdstuk overziende kan geconcludeerd worden
dat men zuinig maar weloverwogen (eigen onderzoek door
bestuursleden en door inspectrices) bijdragen verstrekte en het
Fonds beheerde. Bezien we thans de betrachte zuinigheid aan
de hand van enkele facetten inzake het beheer van de aan het
Fonds toevertrouwde middelen. Voordat tot verstrekking wordt
overgegaan wordt in voorkomende gevallen een onderzoek
ingesteld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de
huisbezoekster van de Vereniging Hulp in Nood, mej. Hebrans,
later ook in dienst van het MiddelhovenFonds (zie onder
hoofdstuk personeel). In de vergadering van maart 1922 wordt
besloten, om hen die in gebreke blijven de vastgestelde eigen
bijdragen te betalen in de vergadering te laten verschijnen en
ook wordt aan de artsen gevraagd de patiënten te willen
meedelen dat zij ook verplicht zijn om zoveel mogelijk bij te
dragen voor eventuele ondersteuning door het Fonds. In de
eerstvolgende vergadering verschijnt dan ook reeds de eerste
"uitgenodigde" die, nadat hij zich verbonden heeft het restant
van zijn eigen bijdrage vóór augustus te zullen betalen, de
vergadering weer verlaat.Omdat de rekeningen van H.H.
Doktoren te Arnhem zo verbazend hoog zijn, vraagt ds.Muller

3



namens de N.H.Diaconie of het niet gewenst zou zijn patiënten
naar het Diaconessenhuis te Utrecht te zenden, omdat zij die
voor rekening van de diaconie komen, daar door de doktoren
kosteloos behandeld worden. Weliswaar zijn de verple-
gingskosten 3e klasse over het algemeen iets hoger dan te
Arnhem. De behandeling te Utrecht blijkt inderdaad vrij te zijn
behalve voor breukoperaties. De verplegingskosten bedragen
f 4,-- tegen f 1,80 per dag. Dr.Versteeg vond de afstand een
groot bezwaar. Velen zullen de kosten voor familiebezoek niet
kunnen betalen. Besloten wordt om in voorkomende gevallen,
voor ongehuwden van Utrecht gebruik te maken.De
penningmeester deelt in de vergadering van 12 december 1922
mee, dat hij gesproken heeft met het RK. Armbestuur over de
opname van RK. patiënten in het ziekenhuis Velp.Het bestuur
achtte dit wenselijk omdat het goedkoper en ook goed blijkt te
zijn. Deze patiënten werden opgenomen in het St.Elisabeths
Gasthuis te Arnhem. Van de zijde van bedoeld armbestuur
werd geopperd, dat wellicht Doesburg in aanmerking kon
komen, omdat dit goedkoper is dan Arnhem. Dr.Versteegheeft
hiertegen bezwaar omdat de chirurg te Zutphen woont, wat in
spoedeisende gevallen te ver is. Ook is een bezwaar de
"eventuele stremming der gemeenschap over den IJssel". De
overige bestuursleden delen deze bezwaren en besloten wordt
het RK.Armbestuur te schrijven dat het Fonds de zieken te
Velp wenst opgenomen te zien. En mochten de patiënten toch
naar Arnhem gaan, dat dan de meerdere kosten voor rekening
van het Armbestuur komen.

Wijkhuis
In 1925 is door de Vereniging Het Ziekenhuis de villa Juliana,
gelegen aan de Zutphensestraatweg, aangekocht en ingericht
als wijkhuis. Bij de opheffing van deze vereniging wordt het
Wijkhuis overgedragen aan het Middelhovenfonds. De heer
Kölling vraagt in de vergadering van september 1933 of het
Wijkhuis eventueel te koop is. De vergadering staat hier in
principe niet afwijzend tegenover. Het bestuur zal de zaak
nader onderzoeken. In de volgende vergadering wordt het
besluit genomen het Wijkhuis te verkopen. Verkoop vindt
plaats onder voorwaarde dat een nieuw wijkhuis voor de
zusters klaar moet zijn. Als mogelijk geschikt wijkhuis komt in
aanmerking het pand Middelhovenstraat 10. Het plan voor het
bouwen van een nieuw wijkhuis dat aan alle eisen voldoet
blijft de gemoederen bezighouden. In de vergadering van
januari 1934 komt weer aan de orde de aankoop van grond
voor het te bouwen wijkhuis. Er zijn enige opties en nadat
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enkele bestuursleden de terreinen hebben bezichtigd wordt
uiteindelijk besloten het terrein van Baron Van Heeckeren aan
de Kon.Sophiastraat, te kopen, welk voorstel wordt aange-
nomen met zeven tegen één stem.De heer Schoonman zal een
plan ontwerpen voor de nieuwbouw gebaseerd op het Wijk-
huis te Ellecom. In de vergadering van juli 1934 kan de voor-
zitter meedelen dat de akte van aankoop van de grond voor het
Wijkhuis is gepasseerd. In dezelfde vergadering wordt besloten
het werk te gunnen aan G.J.Stoltenborg & Zn. die de laagste
inschrijver blijkt te zijn voor f 6495--. Er wordt wel als
voorwaarde gesteld dat hij zodra er boven de grond gewerkt zal
worden een of twee bekwame metselaars in dienst moet nemen.
Het glas-, verf- en behangwerk wordt gegund aan de laagste
inschrijver Th.Brouwer. Op de vraag van de directeur van het
Gasbedrijf om gasverwarming te nemen in het nieuwe gebouw
wordt niet ingegaan. Er wordt wel besloten in elk vertrek een
stopcontact te plaatsen. De eerste steenlegging zal plaats-
vinden op woensdag 25 juli 1934 om vier uur 's middags door
de voorzitter de heer Kroese. Hij had voorgesteld dit te laten
doen door zr. Anna maar de heer VanVeelen is het hiermee niet
eens en hij stelt voor dit te laten doen door de heer Kroese die
reeds zeventien jaar bestuurslid is. Dit voorstel wordt overge-
nomen door de andere bestuursleden.
De officiële opening vindt plaats zaterdag 2 februari 1935 om
drie uur. Als de Zusters het nieuwe gebouw betrekken zullen
bloemen gezonden worden. In de 200ste vergadering van
5 februari 1935 wordt na de opening door de voorzitter door de
heer Van Veelen het woordt gevraagd. Hij complimenteert de
voorzitter voor de keurige wijze waarop door hem het nieuwe
Wijkhuis officiëel is geopend. De ander leden sluiten zich
hierbij aan. In de vergadering van 8 december 1936 wordt
verslag uitgebracht van de brand in het Wijkhuis. De heer
Kölling wordt dank gebracht voor het beschikbaar stellen van
gasmaskers. Zeer verdienstelijk bij het blussingswerk hebben
zich gemaakt de Kleine, Bouwman en Van Rossum. De laatste
was lid van de Brandweer. De andere heren krijgen van het
Fonds een attentie. Besloten wordt aan de Vrijwillige
Brandweer f 5,-- te schenken.

(wordt vervolgd)



BERLAGE EN ZIJN TIJD
(door H.M. Bosland)

Op 26 januarti j.l. kon de heer Venema namens het bestuur een
flink aantal leden welkom heten in zaal "De Klok" te Dieren.
Op deze eerste bijeenkomst in 1993 stond H.P.Berlage,
"bouwmeester van eerlijke bouwkunst" in het centrum van de
aandacht.
Voor de pauze hield drs M. Knibbeler, kunsthistoricus Gelders
Genootschap een rijk door dia's verluchte, verhelderende inlei-
ding over Berlage en zijn tijd. Na de pauze volgde de vertoning
van de videofilm over Berlage van Jeroen Visser. Deze uitste-
kende documentaire viel twee jaar geleden over de televisie te
zien. Het bestuur had voor grote apparatuur gezorgd, die het
zien of het weerzien van deze bijzondere film voor allen tot een
genoegen maakte.
Berlage werd in 1856 geboren en studeerde in Zürich, waar in
navolging van de grote architect en eerste hoogleraar Gottfried
Semper de renaissancistische bouwstijl tot richtsnoer in de
onderwijsmethode diende.
Berlage volgde ook Semper 's theorie, dat de zogenaamde
gebruikskunsten historisch aan de architectuur vooraf gingen.
Hij was een groot idealist, die een klasseloze maatschappij
voorstond. De architectuur vormde voor hem het middel dat
ideaal na te streven. Er is hem wel het verwijt gemaakt dat zijn
grootste en bekendste schepping, de Beurs te Amsterdam
(gebouwd in 1898-1903), in dienst van het kapitalisme stond.
Het zou hem goed hebben gedaan als hij de huidige benut-
tingvan de Beurs - als concert-, congres-, en tentoonstel-
lingsruimte, nu waarlijk "in dienst van de gemeenschap" - nog
had kunnen meemaken. Onder meer met dit bouwwerk heeft
Berlage aangetoond - zoals voor hem kerkbouwer Cuypers -
dat de Nederlandse baksteen goed bruikbaar is voor monu-
mentale gebouwen. Ook ijzer vond bij de bouw van de Amster-
damse Beurs toepassing.
Berlage maakte, in aansluiting op zijn Zwitserse studie, ver-
scheidene buitenlandse studiereizen. Weinig bekend is, tussen
haakjes, dat hij na die studie en een verblijf in Duitsland, nog
korte tijd praktijkervaring opdeed bij een Arnhemse architect
(H.M.B). In 1880 en 1881 trok Berlage rond in Italië. In zijn
werk vinden we elementen die daar indruk op hem maakten
terug. Diepe indruk maakte bijvoorbeeld op hem het stadhuis
van Siena met zijn trotse toren. In het in 1929 door hem
gebouwde kleine gemeentehuis van Usquert (Gr.) vinden we de
idee van zo'n toren voor een raadhuis terug.

Voorzijn ideeën 'over kantoorbouw was zijn studiereis in 1911
naar de Verenigde Staten van groot gewicht, Hij werd toen on-
der meer getroffen door het werk van de toen nog jonge
architect Frank Lloyd Wright. De heer Knibbeler maakte
duidelijk hoe de negentiende eeuw, de periode voorafgaande
aan Berlage's tijd, gekenmerkt werd door bijna een warwinkel
van stijlen en stijlloosheid. In de eerste helft van die eeuw
vierde het neoclassicisme hoogtij (zie bijvoorbeeld de Amster-
damse Beurs van 1830 van Zocher, landschapsarchitect ook
van park Rosendael). Als reactie hierop volgde de neo-Gothiek
(in onze omgeving: de opbouw van de Gelderse toren).
In navolging van de Franse bouwkundige Viollet-le-Duc was
hier Cuypers de grote vereerder van de Middeleeuwen.
Terloops zij opgemerkt dat Viollet-le-Duc's adagium "Elke
structuur niet tot de vorm behorend moet verwijderd worden"
in Frankrijk aan gerestaureerde bouwwerken vele historische
details heeft doen sneuvelen.
Het eind van de negentiende eeuw bracht de neorenaissan-
cestijl (bijvoorbeeld in Amsterdam Cuypers' Centraal Station
en Rijks museum).Vooral het eerste, door Berlage in samen-
werking met Sanders gemaakte, ontwerp voor een Amster-
damse Beurs draagt daarvan ook het kenmerk. Berlage werd de
grote voorstander van eerlijk bouwen, het nieuwe bouwen, het
"functionalisme", zoals hij het noemde.
Enigszins tragisch is dat de grote pionier die Berlage was tegen
het eind van zijn leven als het ware werd "ingehaald" door
jongere volgelingen. "Jullie breken alles af wat ik heb
opgebouwd" heeft Berlage in 1928 eens over hen gezegd.
Berlage's bouwwerken hebben alles bijeen, een onvergankelijk
stempel op de Nederlandse bouwkunst gedrukt. Hij overleed in
1934 en heeft de inwijding van zijn laatste grote schepping, het
Haagse Gemeentemuseum, net niet meer mogen beleven.
Op 12 februari volgde op deze geslaagde bijeenkomst een
excursie naar het door Berlage ontworpen Jachtslot St Hubertus
op de Veluwe, waarvoor zich staande de Dierense bijeenkomst
ongeveer 25 deelnemers opgaven.
Tot slot: men bezoeke op eigen gelegenheid eens het in 1899
door Berlage ontworpen voormalige gebouw van de "Algemee-
ne Nederlandsche Diarhantbewerkersbond" - thans Nederlands
Vakbondsmuseum, aan de Henri Polaklaan te Amsterdam - op
de openingstijden met openbaar vervoer gemakkelijk bereik-
baar en een juweel van een voorbeeld van Berlage's opvat-
tingen, in ieder detail tot uitdrukking komend.
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In het februari/maart nummer van Ambt en Heerlijkheid, van
het jaar 1992, stond een korte voorbeschouwing van het boek
over de sigarenindustrie in Dieren. Het eerste exemplaar van
dit boek 'Sigaren uit Dieren' zal op 25 september a.s. in Dieren
worden uitgereikt. De reeds gepubliceerde voorbeschouwing
bevatte enige informatie over de grote en kleine sigarenfabri-
kanten. In het boek wordt echter niet alleen de ontwikkeling
van de sigarenmakerijen beschreven. Er zijn ook enkele
hoofdstukken gewijd aan de sigarenmakers, de sigaren-winkels
en de Dierense tabakkers.
Over de drie onderwerpen het volgende:
Reeds in 1901 richtten de sigarenmakers een plaatselijke
afdeling op van de Nederlandse Sigarenmakers en Tabaks-
bewerkersbond. Na een jaar was deze afdeling echter al weer
verdwenen. 'De Sigarenmaker', het vakblad van de Neder-
landse Bond schreef toen: 'De afdeling is opgeheven ten
gevolge van tegenwerking van den heer Meuleman en den
WelEd. heer Pastoor Hoogveld' . Maar ze kwamen terug en in
1912 volgde een 14 weken durende staking bij de Gebr. Nas.
Over de oudste sigarenwinkel in Dieren bestaat weinig
duidelijkheid. Het is niet uitgesloten, maar ook niet erg
waarschijnlijk, dat er reeds omstreeks de jaren zestig of zeven-
tig van de vorige eeuw, in Dieren zo'n winkel was. Brongers
schrijft over de "winkel vol sfeer, de verkoper een kenner van
het vak", en noemt dan bij de "sigarenhandelaren
met klinkende namen" in die tijd "André de la Porte
(Sigarenfabriek la Nicotiana)". En die fabriek stond
in Dieren. Dus toch? Het was overigens maar voor
weinigen weggelegd om met een tabakswinkel een
goede boterham te verdienen. Het vakblad 'De
Christelijke Tabaksbewerker' meende reeds in 1907
haar leden te moeten waarschuwen tegen een al te
lichtvaardig besluit om een sigarenwinkeltje te
beginnen: "Het kan dus niet anders of heel spoedig
zijn de weinige duiten verdwenen en bevindt zich de
nieuwe winkelier met zoveel hoop begonnen, in
zorgen en moeilijkheden".Maar in Dieren waren
altijd wel sigaren te koop. Behalve bij de kleine
fabrikant en de tabakswinkelier kon men terecht bij
de kapper, de kruidenier, het café, de schrijfbehoef-
tenhandel, de muziek-handel en zelfs in de viskraam.

SIGAREN UIT DIEREN
(door F. Nas)
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Ten slotte nog iets over de tabaksteelt.
Een hoofdstuk over de teelt van tabak in Dieren past in dit
boek, omdat bij het zoeken naar een antwoord op de vraag
"waarom zoveel sigarenmakerijen in Dieren?" nogal eens
gesuggereerd werd, dat de aanwezigheid van tabakstuinen
daarbij een rol gespeeld zou hebben. In de 17e en de 18e eeuw
werd in Nederland op grote schaal tabak verbouwd. De provin-
cies Utrecht en Gelderland namen daarbij een zeer belangrijke
plaats in. Ook langs de Veluwezoom stonden veel tabakstuinen
en inwoners van Dieren waren zeer actief op dit gebied. In het
jaar 1812 werden in Dieren 214 tabakkers geteld, die geza-
menlijk ruim 90 hectaren in gebruik hadden voor detabaks-
teelt. Toen in 1866 de sigarenindustrie in Dieren begon, was de
tabaksteelt echter al sterk afgenomen. De tabak die daar nog
verbouwd werd was door haar zware bladen.minder geschikt
voor de sigarenfabricage en werd aangewend voor de produktie
van snuif- en pruimtabak.

De Burgemeester van Rheden zal op 25 september a.s. het
eerste exemplaar van het boek overhandigen. Over wie dit in
ontvangst zal nemen, bestaat op dit ogenblik nog geen zeker-
heid. Deze gebeurtenis zal plaats vinden in het Cultureel
Centrum Theothorne in Dieren. In andere ruimten van het
Cultureel Centrum zullen bezoekers (tot 17.00 uur) bijzondere
collecties kunnen bekijken op het gebied van tabacologie.
Daarnaast kunnen geïnteresseerden kennis nemen van allerlei
voorwerpen en documenten, afkomstig van de in het boek
beschreven sigarenmakerijen.

Eén van de Dierense sigarenfabrieken



VELP EN ZUN GE-ERFDEN
(Boekuitgave)

Bij de Uitgerij "Profiel" te Bedum verscheen het boek "Velp en
zijn Geërfden, geschiedenis van de gemeyne gronden". Het
werd geschreven door Reinhilde van der Kroef, met
medewerking van Gino Huiskes en Truus Stenfert. Het boek
beschrijft de geschiedenis van de Geërfden van Velp vanaf de
zeventiende eeuw tot heden. Aan de hand van citaten, oud en
hedendaags kaartenmateriaal en algemene plaatselijke geschie-
denis wordt het verhaal gepresenteerd.
De Geërfden waren eeuwenlang boeren, die samen hun econo-
mische overleving met behulp van gemeenschappelijke
gronden probeerden veilig te stellen. Zij hadden een belang-
rijke positie in het maatschappelijke leven in Velp. In het boek
komt deze plaats van de Geërfden in de gemeenschap aan de
orde. Hiermee wordt ook een beeld geschetst van de historie
van Velp. Nog altijd beheren de Geërfden, waar veel inwoners
van Velp deel van uitmaken, gezamenlijk enige weidegronden.
De wortels van Velp en zijn Geërfden liggen in de Middel-
eeuwen. Daar begint de geschiedschrijving dan ook. De schim
van de Geërfden komt langzaam maar zeker uit de mist van het
verleden naar voren. Naarmate het verhaal het heden dichter
nadert wordt het beeld scherper. Vanaf 1867 zoomt de "camera"
rechtstreeks op de Velpse Geërfden in, om hen tot op heden van
nabij te volgen. Dit levert een levendig en gevarieerd verhaal
op, dat door een schat aan illustratiemateriaal (deels in kleur)
zowel de lezer als de kijker aanspreekt. Het boek plaatst de
geschiedenis van Velp en Rheden tegen de achtergrond van de
algemene geschiedenis van de Middeleeuwen en de nieuwe
tijd. De verschillende vormen van bestuur en de betekenis van
marken, geërfden en buurtschappen komen aan de orde. Aan de
hand van de geschiedenis van het Velperbroek, die reeds vanaf
1581 bekend is, wordt duidelijk hoe een bestuur van geërfden
in het verleden functioneerde.
Het eerste document dat de Geërfden zelf hebben nagelaten is
hun "boerboek", uit de roerige periode van de Bataafse tijd en
het Franse bestuur (1795-1813). Aan de hand van de Neder-
landse landbouwpolitiek in de negentiende eeuw wordt uiteen-
gezet hoe het met "gemeenschappelijke gronden" in het
algemeen en die van Velp in het bijzonder verder ging. Zo
wordt zichtbaar dat de Velpse Geërfden een heel andere ont-
wikkeling doormaakten dan de meeste geërfdenorganisaties
elders.

Bijzonder is dat in Velp de geërfden tot op de dag van vandaag
nog eigen, gezamenlijke gronden bezitten. In de laatste jaren
van de vorige eeuw, maar ook in de twintigste eeuw, bestond
bij de Geërfden de angst dat zij tot verdeling van hun geza-
menlijke gronden zouden worden gedwongen. De laatste
hoofdstukken laten zien wat het antwoord van de Geërfden op
deze dreiging was, hoe zij hun resterend bezit hebben beheerd
en hoe de organisatie uiteindelijk is aangepast aan nieuwe
omstandigheden in deze tijd. Eeuwenlang waren de Geërfden
boeren. Sinds de jaren zeventig van deze eeuw veranderde dat.
De Velpse bevolking kreeg een andere samenstelling en ook de
Geërfden veranderden mee. De heide werd van belang als
natuurmonument en op de weide werden steeds meer rijpaar-
den en minder koeien ingeschaard. Het algemeen belang heeft
een andere inhoud gekregen. Het dienen van het algemeen
belang vormt nog altijd een centraal punt in het beleid van de
Geërfden van Velp.
Het gebonden boek bevat 176 pagina's. Het kost f 35.-- en het
is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel.

DE DORPSSCHOOL
(door F. van Heusden)

Laag-Soeren 1937. Het speelkwartier was leuk geweest en de
kleintjes en de groten drentelden of holden naar hun lokalen.
Evenwel: meester Van Varik en juffrouw Smit moesten in de
gang nog het een en ander met elkaar bespreken. De groten
(klas 4 t/m 7) hadden dus niets te doen en waren niet volkomen
stil. Gevolg: de meester kwam binnen en schreef een strafsom
op het bord: 64383/6437 en nog vier andere van dien aard.
Wij maakten ze vol onderdrukte woede. Wel wist je: als de som
goed was, dan kwam de grote staartdeling uit op een rest I!
Bijna iedereen kreeg dat in Laag-Soeren in 1937 op zijn of haar
tiende jaar voor elkaar.
Velp 1968. Ik moest als conrector vijf tweede-klassers van 13
en 14, die een jonge collega het leven zuur hadden gemaakt, na
schooltijd corrigerend behandelen. Tja, wat voor werkzaam-
heid nu weer verzinnen? De lezer begrijpt elke figuur kwam in
een apart lokaal terecht, voorzien van een papier met vijf
sommen á la Van Varik. Resultaat na een half uur: wanhoop en
stille tranen in elke strafruimte! Zulke sommen hadden ze nooit
geleerd op de moderne basisschool. Conclusie: Leve de oude
Soerense dorpsschool, die niet eens opleidde voor HBS en
Gymnasium, maar waar je wel echt cijferen leerde, zodat je
later zoveel benul had van getallen, dat je kon zien of de
uitkomst op je zakjapannertje zinnig was of complete nonsens.
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DE ONDERGANG VANDE LANCASTER R5551 *)

door drs W.H. Tiemens
Inleiding
Het aantal vliegtuigen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in
ons land neerstortte, is slechts bij benadering vast te stellen.
Schattingen daaromtrent lopen uiteen van 7.000 tot 8.500
toestellen. Het aantal bemanningsleden van geallieerde
vliegtuigen dat hier het hoogste offer bracht, moet tussen de
25.000 en 30.000 liggen. Veel vliegtuigen kwamen in het
IJsselmeer of in de zee terecht. Daarvan waren doorgaans
slechts weinig mensen getuige en niet zelden voltrok zich zo'n
tragedie zelfs zonder dat die door iemand werd opgemerkt.
Anders ligt het bij de crashes die binnen onze landsgrenzen
plaats vonden; In ons dichtbevolkte land ontging de burger-
bevolking dergelijke ongevallen meestal niet. Desalniettemin
hebben zich ook hier nogal wat 'crashes' voorgedaan waaraan
nauwelijks enige aandacht van betekenis is geschonken en
waarvan na verloop van tijd vrijwel niemand zelfs de juiste
plaats nog weet. Een trieste zaak, temeer daar bij dergelijke
ongevallen dikwijls complete vliegtuigbemanningen zijn om-
gekomen.

De R5551
Een van de vliegtuigen die in ons land vrijwel onopgemerkt
verongelukten, was de Britse Lancaster bommenwerper met het
registratienummer R5551. In de nacht van 14 op 15 juni 1943
stortte het grote toestel, dat deel uitmaakte van No. 106
Squadron van de Royal Air Force en de squadroncode ZN-V
droeg, met zeven man (de gebruikelijke omvang van een
bemanning van zo'n bommenwerper) aan boord in de Imbosch,
nabij de buurtschap Terlet neer. Vanwege de aanwezigheid van
een tweetal Duitse radiopeilstations in de omgeving, was het
terrein waarin de Lancaster neerkwam, door de bezetter als
'Sperrgebiet' aangewezen. Dat heeft er zeker toe bijgedragen,
dat er zo weinig bekend werd over het neerstorten van het vier-
motorige toestel met zijn (naar ik een tijd lang veronderstelde)
voltallige bemanning. In het boek 'Rozendaals Rampentijd'van
de hand van J.A. Slempkes vinden we op pagina 96 de enige
mededeling over het einde van de Lancaster R5551:

"In den vroegen morgen van 15Juni 1943 stortte
wederom een grote Engelsche bommenwerper naar
omlaag nabij de Berenberg, op den weg, die het Jachthuis
met den Rijksweg verbindt ..."
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Wing Commander Guy Gibson, bekend geworden door de
onder zijn leiding uitgevoerde aanval op de Duitse dammen,
heeft eveneens in de R5551 (squadron ZN-V) gevlogen. Op de
foto staat hij voor de romp van het vliegtuig.
(Foto D. Richards te Worcester, Groot Britannië)

Het 'Duitsch Weermachtsbericht' dat op 15 juni 1943 werd
uitgegeven, luidde:

" Br. bommenwerpers vlogen in den afgeloopen nacht
naar West- Duitsch gebied. Door bomtreffers in woon-
wijken, die aanzienlijke vernielingen ten gevolge had-
den, leed vooral de bevolking van de stad Oberhausen
verliezen. Tot nu toe is vastgesteld, dat twintig bommen-
werpers zijn neergeschoten."!

In werkelijkheid verloren de Engelsen die nacht 17 bommen
werpers. Zeventien van de in totaal 203 toestellen die werden
uitgezonden, hetgeen een verliespercentage van ruim 8
betekende. Een percentage, dat in deze fase van de luchtoorlog
niet ongewoon was. Het stelde de R.A.F. voor onoverkomelijke
problemen, want verliezen van zo'n omvang waren niet meer te
compenseren. Wilde de R.A.F. voorkomen tegen de Luftwaffe
het onderspit te moeten delven, dan zou zij erin moeten slagen



op korte termijn de goed geoliede en steeds effectiever
optredende Duitse luchtverdedigingsorganisatie te ontregelen.
De eerste en volledig geslaagde poging daartoe werd in de
nacht van 24 op 25 juli 1943 tijdens de massale aanval op
Hamburg ondernomen. Bij die gelegenheid wierpen
bommenwerpers regelmatig bundels zilverpapier uit, die uit
strookjes van ca. 25 cm lengte en 2 cm breedte bestonden.
Eenmaal buiten het vliegtuig, vielen de bundels uiteen en
vormden een langzaam naar beneden dwarrelende 'wolk' van
strookjes zilverpapier. Deze 'wolken' reflecteerden de Duitse
radarsignalen als waren het bommenwerpers. Het gevolg was,
dat de radaroperators talloze radarecho's waarnamen waarin
die, welke afkomstig waren van de bommenwerpers, op geen
enkele wijze meer herkend konden worden. De gevechts-
leidingsradarapparaten van het type Würzburg - Riese, die de
ruggegraat vormden van het Duitse luchtverdedigingsstelsel,
waren volledig verblind. Ook de 'Lichtenstein' radarappara-
tuur aan boord van de nachtjagers was onbruikbaar geworden.
De chaos aan Duitse zijde was compleet, al was die slechts van
korte duur. Door een verbazingwekkend snelle omschakeling
op nieuwe tactieken, wist de Luftwaffe in augustus 1943 haar
resultaten die ze twee maanden tevoren boekte, alweer te
benaderen. Echter, vanaf dat tijdstip zou het luchtoverwicht
van de Luftwaffe ook boven bezet gebied geen vanzelf-
sprekendheid meer zijn. De Luftwaffe werd steeds sterker in
het defensief gedrongen, ofschoon van tijd tot tijd nog grote
successen behaald werden. Desalniettemin keerde het tij vanaf
het midden van 1943 ten nadele van de Luftwaffe.
Maar laten we niet te zeer afdwalen van ons onderwerp en
terugkeren naar de R5551, zijn bemanningsleden en hun
lotgevallen.
De R5551 (ZN - V) maakte in de nacht van 1 op 2 juni 1942
zijn eerste operationele vlucht in dienst van No. 106 Squadron.
Dit squadron had het vliegtuig overgenomen van No. 97
Squadron dat het op 24 april 1942 van de fabriek had gekregen.
Overigens, deze beide squadrons opereerden in die tijd geza-
menlijk van de vliegvelden Coningsby en Woodhall-Spa. De
zware bommenwerper was uitgerust met vier door Rolls-Royce
ontwikkelde 'Merlin' motoren. Deze motoren en de richtings-
roeren aan de uiteinden van het hoogteroer, waren karak-
teristiek voor de Lancaster. In het bovenste deel van de neus
bevond zich een geschutskoepel met twee mitrailleurs, in het
onderste deel van de neus huisde de bommenrichter met zijn
instrumentarium. Hij had door een koepel van plexiglas een
riant uitzicht naar voren en beneden.

Op ongeveer het midden van de 'rug' van de Lancaster bevond
zich een rugkoepel, waarin de rugkoepelschutter de twee
mitrailleurs bediende. Aan het eind van de romp bevond zich
de staartkoepel met nog eens vier mitrailleurs. De staart-
koepelschutter had een weinig benijdenswaardige plaats. Zijn
behuizing was tochtig en hij bevond zich gedurende de gehele
vlucht ver van zijn kameraden; hij kon alleen via de intercom
met hen communiceren. De lichte mitrailleurs (kaliber 7.7 mm)
van de Lancaster bestreken het luchtruim beneden-voor, voor,
boven, achter, beneden-achter en opzij van het toestel. Aan de

Pilot Officer D. ('doug') S. Brown, hier nog in de rang van
Flight Sergeant. Na de oorlog werden de stoffelijke resten van
Brown bij die van zijn mede-bemanningsleden op de Arnhemse
. begraafplaats Moscowa weggehaald om te worden
herbegraven op de Canadese oorlogsbegraafplaats in
Groesbeek.
(Foto R.S. Pegg te Osbow, Canada)
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onderzijde bevond zich een zogenaamde 'blinde hoek', waar-
binnen de boordschutters niet konden waarnemen en die buiten
bereik van hun wapens lag. En dat wisten de piloten van de
Duitse nachtjagers.
Tot 14 juni 1943 werden er bij NO.106 Squadron 28 ope-
rationele vluchten met de R5551 volbracht en nog eens twee
voortijdig afgebroken wegens technische storingen. Daarmee is
de geschiedenis van deze Lancaster echter nog niet compleet.
Hij behoorde ook tot de naar schatting zes zware
bommenwerpers, die werden uitgerust met bomluiken van
triplex. Behalve het materiaal waar ze van gemaakt waren, was
'ook het sluitingsmechanisme van deze bomluiken
uitzonderlijk. Het bestond uit elastiek, gewoon elastiek. De
merkwaardige modificatie was aangebracht om de toestellen in
staat te stellen een bom van 8.000 lb te transporteren en af te
werpen. Wanneer de in het bommenruim opgehangen bom
ontkoppeld werd, drukte hij door zijn gewicht de bomluiken
open om vervolgens het vliegtuig te verlaten. Het elastiek
zorgde er daarna voor, dat de luiken zich weer 'automatisch'
sloten. De commandant van No. 106 Squadron, Wing
Commander Guy P. Gibson, volgde het experiment met grote
interesse. (Gibson zou als commandant van No. 617 Squadron
grote bekendheid krijgen. Dit fameuze 'Dambuster' -squadron
werd op 21 maart 1943 opgericht om een speciale opdracht uit
te voeren: aanvallen van de Duitse dammen die het Ruhrgebied
van elektriciteit voorzagen. In de nacht van 16-17 mei 1943
voerden 19Lancasters, die voor het vervoeren en afwerpen van
de speciaal voor dit doel ontwikkelde bommen grondige
aanpassingen hadden ondergaan, hun spectaculaire aanvallen
uit op de dammen in de Möhne, de Eder en de Sorpe. Van de
aanvallen op twee andere dammen de - Ennepedam en de
Listerdam - moest die nacht nood-gedwongen worden afgezien.
De bommenwerpers opereerden in drie groepen, waarvan de
eerste (9 vliegtuigen) onder bevel van Gibson stond. Van de 19
toestellen met hun 133 bemanningsleden, keerden er 9 resp. 56
niet terug. De Möhnedam en de Ederdam werden gedeeltelijk
vernield, de ravage die de watervloeden veroorzaakten, was
enorm. Gibson werd voor zijn aandeel in de aktie
onderscheiden met het Victoria Cross, de hoogste Britse
militaire onderscheiding. Maar in de nacht van 19 op 20
september 1944 zou het lot zich ook tegen Guy Gibson keren.
In de avond van 19 september, de Slag om Arnhem woedde
nog in volle hevigheid, steeg Gibson in een snelle, grotendeels
uil hout gebouwde Mosquito jager/bommenwerper
(registratienummer KB267, squa-droncode AZ - E) van het
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vliegvel Woodhall - Spa op. Hij zou als 'master bomber' de
laatste fase van de aanval op Mönchen-Gladbach, hoog boven
het doelgebied cirkelend, vanuit zijn Mosquito leiden.
Aannemelijk is, dat Gibsons tweemotorige toestel door een
granaat van Duits luchtdoelgeschut getroffen is. Op de
terugweg naar Woodhall-Spa stortte de Mosquito omstreeks
23.00 uur brandend in de buurt van Steenbergen (N.Br.) neer.
Behalve Gibson, kwam ook zijn navigator, Squadron Leader.
Jim B. Warwick, jammerlijk om. Sindsdien rust het stoffelijk
overschot van Wing Commander G.P. Gibson VC op de
begraafplaats van Steenbergen).
Bij de eerste twee proeven om op deze wijze een '8.000-
ponder' af te werpen, gingen in juli en augustus 1942 zowel de
vliegtuigen als hun bemanningen verloren.Gibson besloot
daarop het derde toestel, de R5551, zelf met een zware bom
naar Duitsland te vliegen. Dat was op 1 september 1942. Hij
wierp met succes zijn enorme projectiel af op Saarlautern (en
niet op Saarbrücken, zoals de bedoeling was geweest). Tijdens
deze raid liep het toestel een flinke averij aan de linkervleugel
op. Het had echter nog veel slechter kunnen aflopen, want de
Lancasters, die op Coningsby landden, waaronder de R5551,
waren gevolgd door een Duits gevechts-vliegtuig, dat 4 bom-
men afwierp. Drie er van kwamen in de bommenopslag-plaats
terecht, de vierde op het vliegveld zelf. Wonder boven wonder
explodeerde alleen de laatste !
De gemodificeerde Lancasters konden alleen de 8.000-ponder
afwerpen. Kleinere bommen zouden de bomluiken niet
'bedienen', maar er dwars doorheen vallen. Vast staat evenwel,
dat de R5551 tijdens zijn laatste vlucht een groot aantal kleine
brandbommen bij zich had.
Dat duidt er op, dat het bommenruim van het vliegtuig
nogmaals gemodificeerd werd. Dat moet dan na de laatste
sortie met alleen een zware bom, welke sortie in de nacht van
4-5 februari 1943 op Turijn werd gevlogen, gebeurd zijn. Na
'Turijn' is de kist twee maanden uit de roulatie geweest. Bij de
eerste missie na deze pauze was er voor het eerst sinds 1
september 1942 weer sprake van een lading die uit meerdere
bommen bestond. Die hadden terecht moeten komen op de
Skoda fabrieken in Pilsen. Maar doordat wel dertig zoeklichten
de bommenwerper boven het doelgebied te pakken kregen, liet
Flight Officer e.V. Stephens, de captain gedurende die vlucht,
de bommen voortijdig afwerpen, waarna hij er in slaagde nog
weg te komen.



De routekaart, zoals de heer PEE. van der Burgh die met behulp van de door hem op de plaats van de "crash" gevonden fragmenten
reconstrueerde en van gegevens aangaande het vliegtuig en de bemanning voorzag.
Klaarblijkelijk is na het samenstellen van de kaart meer en betere informatie ontvangen betreffende het soort vliegtuig en de namen
van de bemanning.
(Kaart: P.E.E. van der Burgh Nijmegen)
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De bemanning.
Wie waren de bemanningsleden die de laatste vlucht met de
R5551 maakten?
Captain was de sympathieke Pilot Officer D.S. ('Doug')
Brown uit de Canadese stad Toronto. Sergeant Ewen
Cameron ('Mac') McMillan, een 21-jarige Schot uit Glasgow,
was boordwerktuigkundige. De 1 jaar oudere Sergeant
Robert Allen ('Bob') Beaton uit Tottenham was navigator. De
tweede Canadees die deel uit maakte van de bemanning was
Warrant Officer R.S. ('Bob') Pegg uit het kleine plaatsje
Oxbow, gelegen in de provincie Saskatchewan. Bob Pegg, 27
jaar oud, was bommenrichter. Voorts telde de bemanning nog
drie boordschutters:Sergeant Frederick James('Smoky')
Stoker, die tevens de radio bediende, was met zijn 30 jaar het
oudste lid van de bemanning; ook was hij de enige, die gehuwd
was, Sergeant Angus Granger ( 'Joek') Ballantyne, een 22-
jarige Schot uit Edinburgh en Sergeant Kenneth ('Ken')
Wilcock uit Scarborough in Yorkshire, 22 jaar oud. Deze
'crew' begon in de avond van 14 juni 1943 in de R5551 aan
zijn 10e trip boven vijandelijk gebied. De negen voorgaande
hadden deze mannen al boven diverse steden in de 'Happy
Valley'(zo noemden ze, niet zonder enige ironie, onder elkaar
het om zijn zware verdediging gevreesde Ruhrgebied)
gebracht, zoals Dortmund, Duisburg, Bochum en Düsseldorf
(2x). Maar ook richting Spezzia in Italië waren ze al eens
geweest. Tevergeefs overigens, want ze hadden hun doel niet
kunnen vinden. De Skoda fabrieken in het Slowaakse Pilsen
viel een suksesvoller bezoek van het vliegend zevental te beurt.
Tijdens de tiende vlucht zou de 'crew' van Doug Brown
vergezeld worden door een extra man, de 29-jarige en uit
Londen afkomstige Pilot Officer Ernest George SeaU . Seall
was in opleiding voor bommenrichter en zou de vlucht, zittend
op een trede van het trapje dat vanachter de positie van Bob
Pegg naar de cockpit leidde, als praktische oefening mee-
maken. Het zou de eerste vlucht van Seall boven vijandelijk
gebied worden.

Doel: Oberhausen
In Nederlandse tijd gemeten zal het ruim elf uur in de avond
van de 14ejuni geweest zijn, toen de zevenkoppige bemanning
en de passagier op het vliegveld Syerston in de Lancaster
R5551 van het No. 106 Squadron klommen. Eerder in de avond
hadden ze in de 'briefingroom ' de details van de komende
vlucht, zoals de omvang van de aanval, het doel, de soort
bommen die zouden worden afgeworpen, route, starttijd,

12

verzamelpunt, vlieghoogte, signalen, frequenties etc. verno-
men. Zoals te verwachten viel, lag het doel van de vlucht in het
Ruhrgebied: Oberhausen. De meteo-officier had een uiteen-
zetting gegeven over de te verwachten weersomstandigheden
tijdens de vlucht. Het zou licht bewolkt zijn en er zou een
zwakke tot matige wind uit het zuidwesten waaien. Dit laatste
gegeven was van bijzonder belang voor Bob Beaton die daar
bij het uitzetten van de koers en later bij het controleren ervan .
terdege rekening mee moest houden. Het soort weer dat voor
die nacht voorspeld werd, was niet uitgesproken gunstig voor
de Britse bommenwerpers, omdat er tevens een bijna volle
maan aan de hemel zou staan; het zou niet alleen een korte,
maar tevens een lichte nacht worden. In de korte nachten die
deze tijd van het jaar kende, konden de bommenwerpers van de
Royal Air Force, die voor hun veiligheid in belangrijke mate
waren aangewezen op de dekking die de duisternis hun bood,
zich niet al te ver boven Duitsland wagen. Met het oog daarop
had Bomber Command in het voorjaar van 1943 een offensief
'dichter bij huis' gelanceerd, een offensief gericht tegen het
Ruhrgebied.In de loop van die middag had de grondploeg de
R5551 aan een laatste inspectie onderworpen en de radioappa-
ratuur afgesteld en getest. In het bommenruim hingen een bom
van 8.000 pond, 36 brandbommen van 41 en 32 van 30 pond
elk gereed om boven Oberhausen te worden gelost.
Nadat iedereen zijn plaats in de duistere romp had ingenomen,
werden de vier Rolls-Royce 'Merlin' motoren een voor een
gestart. Telkens wanneer de 1.640 paardekrachten van een
motor werden aangesproken en onder veel kabaal tot leven
kwamen, trok er een siddering door het ruim 21 meter lange
toestel. Na het warmdraaien van de motoren kreeg de zware
bommenwerper toestemming uit te taxiën. Licht schommelend
begaf het zich naar de kop van de startbaan. Het was niet de
enige bommenwerper van Syerston die zich op dat ogenblik
opmaakte om op weg te gaan naar Oberhausen. Nog 14 andere
zouden hun plaats in de bommenwerperstroom, die totaal 203
bommenwerpers zou omvatten, gaan innemen. De start om
22.40 uur verliep zonder problemen.
De vier Merlins leverden tot volle tevredenheid van 'Mac'
Mcmillan zonder hapering hun volle vermogen en brachten de
zwaar beladen Lancaster op hoogte. Met de vele van
verschillende velden afkomstige bommenwerpers arriveerde de
R5551 in het verzamelgebied nabij de Engelse oostkust, van
waaruit de befaamde - en door de Duitsers zo gevreesde -
bommenwerperstroom geformeerd werd. Doug Brown meldde
de aankomst van zijn vliegtuig en legde het vervolgens op de



voorgeschreven koers, die het over de Noordzee richting
Keulen zou voeren. Ongeveer ter hoogte van Haamstede zou de
R5551 de Nederlandse kustlijn kruisen.Op een kilometer of
twintig voor Keulen zwenkte de bommenwerperstroom in
noordelijke richting, recht op Oberhausen af. De route naar het
doel werd eerst met rode flares aangegeven, daarna volgden
groene. Het doelgebied werd met rode en groene flares
gemarkeerd. De Lancaster van Brown zou om 01.15 boven het
doel moeten zijn, zijn lading moeten lossen en vervolgens op
dezelfde koers blijven doorvliegen tot een punt ter hoogte van
Münster. Van dat punt af werd de koers in noordwestelijke
richting verlegd. Volgens deze route, die over het Ilsselmeer
liep, zouden de bommenwerpers de Noordzee weer bereiken.
Een route over het IJsselmeer had tot voordeel dat het zo
gevreesde luchtafweergeschut gemeden kon worden. De Duitse
luchtdoelartillerie (FLAK) bevond zich nu eenmaal hoofd-
zakelijk op het land. Wel leidde zo'n route regelrecht de fuik
binnen, die vanuit de grote nachtjagerbases Leeuwarden
jBergen (N.H.), Twente en Deelen opgezet werd, maar dat
baarde kennelijk slechts weinigen zorgen.

De Duitse nachtjagers ontwaken
Vanuit de commandocentrale van l. Jagddivision in Schaars-
bergen, controleerden de Duitsers dag en nacht het luchtruim,
dat door de dag- en nachtjagers van de divisie verdedigd moest
worden. De sector die aan 1. Jagddivision was toegewezen,
was de belangrijkste uit de Duitse luchtverdediging. Niet alleen
lag het industriële hart van Duitsland, het Ruhrgebied er in, ook
de routes die de geallieerde bommen-werpers vanuit Oost-
Engeland naar bijvoorbeeld Hamburg, Bremen of Berlijn
volgden, liepen meestal door het luchtruim van de jachtdivisie.
De oostgrens ervan werd ongeveer gevormd door de denk-
beeldige lijn tussen de plaatsen Delfzijl, Schweinfurt, Heil-
bronn en Karlsruhe, de zuidgrens was de lijn tussen Karlsruhe
en Knokke.
Het commandocentrum van 1. Jagddivision was gevestigd in
een groot bakstenen gebouw aan de zuidzijde van de Konings-
weg in Schaarsbergen. Door de enorme omvang die de Duitse
luchtverdedigingsorganisatie in korte tijd had aangenomen, was
de behuizing van de staf van de divisie, die onder bevel stond
van Generalmajor Von Döring te klein geworden. De oplossing
van het huisvestingsprobleem was echter nabij, want op
dezelfde hoogte werd aan de andere zijde van de Koningsweg
de laatste hand gelegd aan een kolossale commandobunker, die
Von Döring en zijn staf naar verwachting in het najaar in

gebruik zouden kunnen nemen.
In de loop van de 14e juni bereikten de generaal de eerste
signalen die er op wezen, dat de Britten voor de komende nacht
een luchtaanval aan het voorbereiden waren. De Luisterdienst
(HORCHDIENST) van de Luftwaffe meldde namelijk, dat het
op bepaalde frequenties, die doorgaans door de zenders van de
Britse bommenwerpers werden gebruikt, een drukte van belang
was. Dat betekende, zo wisten de Duitsers, dat technici bezig
waren de zenders op de juiste frequenties af te stemmen.
Werkzaamheden, die steevast aan een nachtelijke aanval vooraf
gingen. De meteo-officieren in het commandocentrum van de
jachtdivisie, die weergegevens van de afgeluisterde Britse
stations in kaart brachten, voorspelden, dat het weer boven
Engeland van dien aard zou zijn, dat van vele vliegvelden
bommenwerpers zouden kunnen starten. Het wachten was nu
op de dingen die verder zouden gebeuren. Het volgende teken
voor de Duitsers dat de Britten hun plannen aan het uitvoeren
waren, waren de talloze meldingen die ze opvingen en die
afkomstig waren van de bommenwerpers die zich vanuit het
verzamelgebied richting Zeeuwse eilanden begaven.
In de diverse radarstations langs de Nederlandse kust werden
de gegevens van de lange-afstand radars, die de kop van de
bommenwerperstroom al localiseerden terwijl die nog ruim
200 km van de stations verwijderd was, aandachtig gevolgd.
Weldra kon ook de richting bepaald worden waarin de stroom
zich bewoog. Het zal even na elf uur op de avond van die 14e
juni zijn geweest, toen de Duitsers vaststelden dat de Britse
bommenwerpers richting Schouwen-Duiveland koersten. In het
commandocentrum van de Jagddivision steeg de spanning.
De bemanningen van de nachtjagers op velden die in of nabij
de bedreigde gebieden lagen, kregen het consigne,
'SITZBEREITSCHAFT'; in de 'KanzeI' van de nachtjager
een eventueel startbevel afwachten. Het was zaak de
nachtjagers op het juiste moment te laten starten, niet te vroeg
en niet te laat. Zouden ze te vroeg starten, dan zouden ze teveel
brandstof verspillen met het opwachten of tegemoet vliegen
van de bommenwerpers. Zouden ze te laat starten, dan zouden
ze teveel brandstof verbruiken met het najagen van de
vijandelijke toestellen. In beide gevallen zou de voorraad
brandstof die beschikbaar was voor het uitvoeren van de
eigenlijke onderscheppingen, in gelijke mate zijn afgenomen.
Op het vliegveld Twente, waar de 3e Gruppe van het
Nachtjagdgeschwader I lag, klommen Oberleutnant August
Geiger, zijn boord-marconist/radaroperateur en zijn boord-
schutter, die de achterste stoel in de 'Kanzel' bezette en met
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zijn rug in de vliegrichting zat, in hun tweemotorige Bf IIOG-
4. Geiger was met zijn 29 overwinningen een van de nacht-
jager-azen van de Luftwaffe. Toen hij - intussen bevorderd tot
Hauptmann - in de nacht van 29 september 1943 in het Ussel-
meer verdronk na in Wing Commander R. Braham, comman-
dant van No.141 Squadron van de R.A.F., zijn meerdere te
hebben moeten erkennen, waren hem 53 overwinningen toege-
kend.
Hij ontving er postuum het Eichenlaub zum Ritterkreuz des
Eisernen Kreuzes voor. Hauptmann August Geiger werd met
militaire eer begraven op het Ehrenfriedhof Zypendaal bij
Schaarsbergen.

Het einde
Omstreeks half een in de nacht passeerde de R5551 de kust van
Schouwen - Duiveland. Ze zaten nog goed op koers. Nu ze het
vijandelijk luchtruim binnendrongen, verhoogden Smoky
Stoker, Ken Wilcock en Jock Ballantyne, de boordschutters,
hun waakzaamheid en controleerden nog eens of hun
mitrailleurs tot schieten gereed waren.
Vanaf het punt waarop ze richting Oberhausen draaiden,
konden ze de groene flares al waarnemen. De hemel recht voor
hen vertoonde een rode gloed, afkomstig van de branden die al
in het doelgebied waren uitgebroken. Ernstiger was, dat om
hen heen de lange bleke vingers van de talloze zoeklichten de
hemel begonnen af te tasten. Spoedig werden ze door een felle
straal gevangen, meerdere stralen volgden. Ze wisten dat hun
toestel, hoewel zwart geverfd, nu duidelijk zichtbaar was vanaf
de grond. Vol ijver begon de FLAK op hen te schieten.
Teneinde de wendbaarheid van de Lancaster te vergroten en zo
de kans te verhogen om aan het verblindende licht en moor-
dend vuur te ontkomen, gaf Doug Brown aan Bob Pegg
opdracht om de bommen af te werpen. Dat niet alle bommen
het vliegtuig verlieten, bleek eerst later.
Het vliegtuig, duizenden kilo's lichter, veerde op. Flying
Officer Seall, die nog steeds op het trapje achter Bob Pegg zat,
had niet kunnen aanschouwen welke werkzaamheden een
bommenrichter tijdens het uitvoeren van een normale bomrun
uitvoerde. Doug Brown wist zijn vliegtuig uit de lichtbundels
van de zoeklichten te manoeuvreren, wellicht was de bewol-
king hem daar behulpzaam bij. Bob Beaton probeerde zo goed
en zo kwaad als dat ging een nieuwe koers te berekenen en gaf
die even later aan Doug Brown door - terug naar huis.

Zo rond kwart over twaalf kreeg Oberleutnant August Geiger
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bevel om op te stijgen. Aannemelijk is, dat hij naar het
radarstation Kröte, dat in de omgeving van Goor lag, werd
gedirigeerd. Boven het radiobaken van het radarstation
aangekomen, moest hij, wachtend op nadere instructies van
'beneden', op de voorgeschreven hoogte blijven cirkelen. In
het station intussen merkte de operateur van het Freya
radarapparaat een bommenwerper op die een koers volgde die
afweek van die van de overige bommenwerpers. Een gemak-
kelijk herkenbaar doel, waarop weldra de veel nauwkeuriger
volgradar van het type Würzburg - Riese gericht werd. Een
tweede apparaat van hetzelfde type werd op de eigen nacht-
jager gericht. De positie van beide vliegtuigen werd door-
lopend gemeten en vanuit de bedieningscabines van de appa-
raten doorgegeven naar de centrale post van het radarstation.
Daar werden beide posities op een horizontale, matglazen kaart
geprojecteerd; de positie van Doug Browns toestel werd met
een rode stip weergegeven, dat van August Geiger met een
blauwe. Bovendien werd de vlieghoogte van beide zeer nauw-
keurig door de radarapparaten bepaald. De gevechtsleidings-
officier (Jägerleitoffizier), die naast de glazen kaart stond, gaf
Geiger via de radio zodanige instructies aangaande koers en
vlieghoogte, dat op het matglas voor hem de blauwe stip zich
zo snel mogelijk dicht achter de rode bevond en de vlieghoog-
ten bijna gelijk waren. Voor een geroutineerde gevechts-
leidingsofficier en een dito nachtjagerpiloot een niet al te zware
opgave. De radaroperateur van Geiger, die de instructies van de
gevechtsleidingsofficier aandachtig gevolgd had, begreep dat
de bommenwerper waarop zij jaagden binnen bereik van hun
de boordradar zou zijn, wanneer de onderlinge afstand
geslonken was tot ca. 3.500 m en de Tommy in de zoek-hoek
van 700 terecht kwam. Het duurde inderdaad niet lang, of de
radar-echo die het grote vliegtuig produceerde, tekende zich af
op de drie beeldbuisjes in de nachtjager. Dit was het ogenblik
waarop Geiger de onderschepping op eigen kracht moest pogen
te volvoeren. De beide Würzburg-Riese radarantennes in Kröte
lieten hun 'prooien' los, op zoek naar een andere bommen-
werper en een andere nachtjager.

Situatie in de R5551
De mannen in de R5551 wisten, dat hoewel de duisternis hen
nu weer omsloot, het gevaar geenszins geweken was. Toch
slaakten ze een zucht van verlichting. Plotseling lichtte een
lampje op het instrumentenpaneel op, het waarschuwings-
signaal van Boozer , een radio-ontvanger die op de frequentie
van de zenders van de Duitse boordradars was afgestemd.



Doug Brown liet via de intercom weten dat er een nachtjager in
de buurt was en liet de Lancaster een zig-zag beweging maken
in een poging de nachtjager van zich af te schudden. De
boordschutters zochten koortsachtig naar de nachtjager, gereed
om hem de volle laag te geven zodra ze ook maar een glimp
van hem zouden opvangen. Het waarschuwingslampje voor
Brown bleef oplichten, de bemanning wachtte af, in angstige
spanning.

August Geiger volgde de instructies van de radarman die achter
hem zat, stipt op. Ze vormden een perfect team en hadden
waardering voor elk aars vakmanschap. Het kostte weinig
moeite de nachtjager dichtbij en een honderd meter onder de
nog steeds zig-zaggende Lancaster te loodsen. Geiger zag het
donkere silhouet van de machtige machine nu duidelijk schuin
boven zich en hij keek recht in de rode gloed van de uitlaat-
vlammen van de Merlin motoren. Met de Lancaster meevlie-
gend, schoof Geiger zijn jager rustig onder de romp van de
bommenwerper en verkleinde de afstand tot circa 75 meter. Hij
wist zich er veilig, buiten bereik van de oplettende en schiet-
grage boordschutters dicht boven hem. Vervolgens nam hij gas
terug, trok de neus van zijn toestel met een ruk omhoog en gaf
een vuurstoot af. Het vliegtuig van Brown had geen enkele
kans, de granaten moeten de Lancaster midscheeps getroffen
hebben en daar hun verwoestende werk hebben gedaan. Na het
dodelijke salvo zwenkte August Geiger weg van zijn
slachtoffer.

De gespannen rust in de R5551 werd wreed verstoord door het
inslaan en exploderen van de 20 mm granaten. Doug Brown in-
formeerde via de intercom of er brand was. Mac McMillan
antwoordde daarop dat een binnen motor in brand stond en dat
hij zou proberen de brand te blussen. Verder werd er niet
gesproken. Brown gaf na enige ogenblikken opdracht de
parachutes, die altijd gebruiksgereed onder handbereik lagen,
om te doen.

(wordt vervolgd)

*) In verkorte vorm werd door dezelfde schrijver al eerder over
de crash van de R5551 bericht in het bedrijfsblad '2V' van
Victoria- Vesta, in het blad 'ONS LEGER' alsmede in de
boeken 'FACETTEN VAN DE SLAG OM ARNHEM' en
'TEEROSEN OP DE VELUWE'. In het periodiek 'TERUG-
BLIK' verscheen het artikel in onverkorte vorm.

SNIPPERS VAN DE REDACTIE TAFEL

Monument aan de Eerbeekse weg.
Op 15 juni j.l. werd een monument onthuld aan de Eerbeekse
weg, een zandweg in het noordelijk gedeelte van de gemeente
Rozendaal. Daar verongelukte in de vroege ochtend van 15 juni
1943 een Engelse bommenwerper, waarbij zeven jonge mannen
het leven verloren. Het geweld, waarmee dat gepaard ging, valt
af te lezen uit het ontbreken van een aantal bomen uit de rijen,
ter weerszijden van deze weg. Eigenlijk is geen monwnent in
staat een diepere indruk achter te laten dan zo'n "gat" in zo'n
kolossale laan. Maar bij het passeren daarvan is de argeloze
voorbijganger zich niet bewust van oorzaak en achtergrond.
Het geplaatste monument helpt nu hem daarover te informeren
en zich te realiseren op welke wijze zeven jonge mannen daar
hun grootste offer brachten voor onze vrijheid. Elders in dit
nummer vindt u het eerste gedeelte van het verhaal van de
bemanning en zijn vliegtuig op hun laatste reis.

Cursussen over geschiedenis en geschiedbeoefening

Het Gelders Oudheidkundig Contact biedt in het seizoen
1993/1994 cursussen aan over de volgende onderwerpen:
- oud schrift
- genealogie
- lezen en begrijpen van middelnederlandse teksten
- schrijven van artikelen over geschiedenis
- beoefenen van de lokale en regionale geschiedenis
- presentatietechnieken
- history geografie
- oral history
- kaarten en historisch onderzoek
gemeentelijke monumentenzorg

- archeologie

De cursussen zijn bestemd voor leden en bestuursleden van
historische verenigingen en voor alle andere belangstellenden.
De eerste cursussen beginnen in september 1993.
Meer informatie treft u aan in het Cursus-overzicht 1993/1994,
dat ook cursussen over musea en museumbeheer vermeldt.

Het Cursusoverzicht is gratis verkrijgbaar bij het
Gelders Oudheidkundig Contact,
Postbus 4040 7200 BA Zutphen. tel. 05750-11826
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Herrineringsjaar 1995

In de nummers 103 en 104 van Ambt en Heerlijkheid plaatsten
wij een oproep voor bijdragen aan een herinneringsuitgave in
1995. Daarvoor zijn enkele waardevolle artikelen en manu-
scripten ontvangen, echter onvoldoende om daarmee een boek
te vullen in de stijl en trant, zoals bestuur en redactiecommissie
voor ogen stond. Omdat bekend werd, dat het Comité 4 en 5
Mei en Voormalig Verzet 1940 - 45 Rheden e.o dezelfde voor-
nemens had, is besloten als Oudheidkundige Kring van een
boekuitgave af te zien. Het ontvangen materiaal zal, over van
nu af teverschijnen nummers verspreid, in Ambt en Heerlijk-
heid worden opgenomen.
In feite zijn wij daarmee reeds in no 104 begonnen, zij het dat
de betreffende artikelen, vanwege hun actualiteit, niet in een
gedenkboek pasten. Met betrekking tot het vullen en uitgeven
van Ambt en Heerlijkheid is uw redactiecommissie zeer
inventief. Echt goed kan het blad pas worden, wanneer daartoe
in ruime mate kopij wordt ontvangen vanuit de ledenkring.

Wie weet nog •.....

Er was eens een tijd dat Laag Soeren twee hotels en tenminste
vier pensions telde, dat Ellecom meer dan duizend zomergasten
kon herbergen, om maar niet te spreken van wat De Steeg en
Velp konden bieden in de vorm van door het hele land bekende
etablissementen, als De Engel, Naeff, het Parkhotel, hotel
Beekhuizen enzovoort. Dat alles is voorbij, maar onder ons
moeten er nog velen leven, die zich te binnen kunnen brengen
hoe het toeging in al deze hotels en pensions. Over dertig jaar
zullen het er op zijn hoogst slechts weinigen zijn!
Vandaar:
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Wie kan vertellen, hoe het was om te werken in zo'n hotel, wat
er kwam kijken als men een pension exploiteerde, van wat voor
aard de omgang met de gasten was?
Wie kan zijn of haar herinneringen opschrijven over het leven
als gast in Soeren, Ellecom of een ander dorp aan de oostelijke
Veluwezoom? Bestond dat uit wandelingen maken, thee drin-
ken in een serre stipt te drie uur?
Kortom: Wie van al degenen, die iets met deze vroeger zo
belangrijke bron van bestaan te maken hebben gehad wil ons
redactielid de heer F. van Heusden op de hoogte stellen van
haar of zijn bereidheid, daarover te schrijven of zich b.v. te
laten interviewen. Van Heusden heeft het voornemen van deze
vroegere vorm van toerisme een studie te maken en daarover te
schrijven in Ambt en Heerlijkheid.
Zijn adres is Pinkenbergseweg 34, 6881 BE te Velp en zijn
telefoonnummer is 085-634341.

Wie herkent deze foto's?

Van de heer A.J .A.M. Lisman te Nienwersluis ontving de
secretaresse van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
bijgaande foto's, vroeger genomen te Velp, met de vraag welk
huis daarop staat en wie de afgebeelde personen zijn.Deze
foto's waren tamelijk onduidelijk. Gelukkig kwam de Redac-
tiecommissie in contact met de heer L. Bakker te Laag Soeren,
die op bewonderenswaardige wijze er in slaagde ze iets
scherper af te drukken. Wij zijn hem hiervoor zeer erkentelijk
en wij drukten ze af in deze aflevering van de "Snippers."
Willen degenen die dit huis en mogelijk ook de mensen herken-
nen, dit doorgeven aan de secretaris van de redactiecommissie,
J. Baltjes, Hertog van Gelrestraat 5, 6891 AW te Rozendaal.


