
Oud-militairen in actie voor ‘iconi sch’ hotel
De sloop van hotel Dreyeroord
in Oosterbeek stuit
internationaal op verzet. Britse
veteranen betuigden hun
steun aan dit ‘i c o o n’ van de
Slag om Arnhem.

Door�onze�correspondent
Annette�Toonen

OOSTERBEEK.�Voorzichtig lopen vijf
Britse oorlogsveteranen de oprit op
van het voormalige hotel Dreyeroord
in Oosterbeek, sommigen een wan-
delstok in hun handen geklemd. Dit
is „heilige grond” voor de Engelse
John Crosson, 92 jaar. Hier zijn heel
veel mensen gestorven, vertelt hij.

Precies op deze plek is in 1944, ten
tijde van de Slag om Arnhem, bijna
drie dagen lang hevig gevochten, van
man tot man. Crosson was erbij, hij
overleefde, 23 van zijn maten niet.

Het pand, een „i c o o n” in de ogen
van velen, wordt nu met sloop be-
dreigd. De familie Van der Straaten
die het hotel generatielang runde,
sloot het in oktober 2014 en verkocht
het april dit jaar aan vastgoedontwik-

kelaar Amvest. Het bedrijf wil er
twintig wooneenheden voor demen-
te ouderen bouwen. Het oude pand
is „technisch niet te handhaven”,
volgens een woordvoerder.

De veteranen kijken omhoog; hun
blik glijdt langs de witgeverfde mu-
ren, de luiken in de tinten rood en
bruin, sierlijk uitgesneden houten
balkons. Het markante, in chaletstijl
opgetrokken gebouw, oogt vervallen,
rondom is onkruid omhoog gescho-
te n .

De Britten zijn deze vrijdag hier
om steun te betuigen aan de actie
voor behoud van dit voormalige ho-
tel – als een klein onderdeel van het
programma van hun verblijf in Ne-
derland vanwege de zeventigste Air-
bone Wandeltocht, zaterdag in Oos-
terbeek. Er is voor stoelen gezorgd,
er is thee met een wolk melk, zoals
de Engelsen die graag drinken, met
koekjes. Ze gaan zitten.

Voor veteraan Geoff Roberts (91
jaar) was Dreyeroord „een tweede
huis”. In de jaren na de Tweede We-
reldoorlog logeerde hij hier vaak tij-
dens de Airborneherdenking, jaar-
lijks in september. Zijn herinnering
aan de oorlog: „Een heleboel lawaai

en jongens die stierven for no reason.
Het was afschuwelijk.” Crosson ver-
telt dat hij vooral heel veel geluk
heeft gehad. „Ik had net zo goed ook
dood kunnen zijn. Het scheelde soms
niet veel, maar iets of iemand leek
over mij te waken.”

Het hotel, door de Britten steevast
‘the White House’ genoemd – ze kun-

nen Dreyeroord niet uitspreken –
moet behouden blijven, vindt Ro-
berts. „Maar ik zou niet weten hoe.”
Misschien is het een idee om het met
hulp van vrijwilligers op te knappen,
oppert Crosson.

Beiden maakten destijds deel uit
van het zevende bataljon (King’s
Own Scottisch Borderers) van de eer-
ste Britse Airborne Divisie, die bij de
bevrijding zware verliezen leed.

Britse�veteranen�van�operatie�Market�Garden naderen�hun�voormalig�hoofdkwartier.�John�Crosson�staat�links.
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De voorgenomen sloop beroert
mensen over de hele wereld. De actie
Behoud Dreyeroord Oosterbeek
oogstte op Facebook meer dan
11.000 handtekeningen, waaronder
die van Britten, Amerikanen en Ca-
nadezen. De man achter de petitie is
Wiljo Pas, een „verontruste burger”
van Oosterbeek.

Hij ziet het hotel als „o n d e rd e e l
van de schijf van vijf”; Dreyeroord
hoort thuis in het rijtje John Frost-
brug in Arnhem en de Airborne be-
graafplaats, het Airborne Museum en
de Oude Kerk aan de Benedendorps-
weg in Oosterbeek. „Jonge jongens
hebben hier gevochten en hun leven
gegeven voor onze vrijheid. Daar kun
je niet met een bulldozer overheen
w a l s e n .”

Pas kreeg bijval van de commissie
Gelderland van de Erfgoedvereni-
ging Heemschut, de Stichting Ko-
ninklijke Defensiemusea en de Britse
ambassadeur in Nederland, sir Geof-
frey Adams. Die schreef aan de waar-
nemend burgemeester van de ge-
meente Renkum, waar Oosterbeek
onder valt: het gebouw is een belang-
rijk symbool van de bevrijding en
een van de weinige markante over-

blijfselen van de Operatie Market
G a rd e n .

De actie heeft overigens niet alleen
medestanders. Zo vinden buren het
plan van vastgoedontwikkelaar Am-
vest „heel acceptabel”. Ook de voor-
malige hoteleigenaar heeft niks te-
gen sloop.

Pas heeft nu zelf een architect in
de arm genomen die hij een alterna-
tief plan laat maken. Volgende week
praat hij met Amvest.

De gemeente Renkum kan Amvest
geen sloopvergunning weigeren; het
pand is geen gemeentelijk en geen
rijksmonument. Strikt genomen vol-
deed het niet aan de eisen voor plaat-
sing op een van die lijsten, volgens
de woordvoerder. Het is niet origi-
neel genoeg meer; er is te veel aan
ve r b o u wd .

Het pand kwam in 2004 – net als
25 andere objecten – wel op een ge-
meentelijke inventarisatielijst van
(oorlogs-)monumenten. Maar die is
„in het slop geraakt”, erkent de
woordvoerder. Of het groeiende ver-
zet tegen de afbraak Amvest op an-
dere gedachten brengt, is onduide-
lijk. „Wij zijn in gesprek met alle be-
t ro k ke n e n’’, zegt een woordvoerder.

Dit is heilige grond
John�Crosson,�Britse�veteraan�(92)


