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Leeuwenaar omgekomen bij vliegramp in Nederlands-lndië: 1938
Door een vliegramp te Batavia werd ook een familie uit Beneden-Leeuwen in
rouw gedompeld, namelijk de familie van Riel.
Als 19-jarige jongeman vertrok Dick van Riel in 1933 vanuit Leeuwen naar Indië
om in dienst te gaan van het Nederlands-Indische leger.
Hij was een zeer ijverige en oppassende jongeman die hoog stond aangeschreven bij zijn superieuren
en flink promotie maakte.
Van brigade-monteur was hij opgeklommen tot onderofficier-vliegenier en hij zou binnenkort een jaar
met verlof naar huis komen. Helaas mocht dit niet zo zijn.
Tijdens een oefeningsvlucht kwam aan zijn veelbelovend leven plotseling een einde.
Zijn ouders ontvingen telegrammen van deelneming namens Hare Majesteit de Koningin en de
Gouveneur-Generaal van Nederlands-Indië.
Vanzelfsprekend was in Leeuwen de verslagenheid groot en leefde men mee met hun verdriet.

Batavia, 22 februari 1938 : Vliegtuig brandend neergestort
Vreselijk ongeluk tijdens luchtbeschermings-oefening te Batavia: 5 inzittenden gedood.
Tijdens de grote oefening voor de luchtbescherming, welke gisteravond te Batavia voor de eerste
maal werd gehouden, is een Glenn Martin-bommenwerper neergestort.
De inzittenden, die allen om het leven zijn gekomen, waren piloot onderluitenant Vermeulen,
marconist van Riel, het hoofd foto-technische dienst van de K.N.I.L.M. Hermanides, de bekende
Chinese vlieger Khouw Khe Hien, die enige jaren geleden een vliegtocht naar Nederland en terug
maakte en de redacteur van het dagblad Aneta, de Hondt.
Terwijl de verduisteringsproef nog in volle gang was, zag majoor Versteegh, chef van de technische
dienst van de K.N.I.L.M., vliegtuigen boven de hoofdstad en plotseling daarna een grote vlam,
hetgeen de meest ernstige vermoedens opwekte.
Op dat moment waren op het vliegveld Tjililitan, het vliegveld van Batavia, een groot aantal autoriteiten
verzameld, o.a. de commandant van de luchtvaartafdeling, de chef van de generale staf der eerste
divisie, de gouverneur van West-Java, de resident, talrijke andere autoriteiten en vele vliegers.
Het verongelukte toestel steeg met vier andere toestellen op om in formatie boven Batavia te vliegen.
Alle passagiers van de vier andere vliegtuigen zagen de Glenn Martin in een vrille overgaan en
daarna een vlam. Hierna verdween het vliegtuig uit het oog.
Het toestel werd uiteindelijk enkele kilometers ten noorden van het vliegveld Tjililitan gevonden.
Nadat de lichamen der slachtoffers geïdentificeerd waren, werden zij gekist en naar het vliegveld
Tjililitan overgebracht.
De stoffelijke overschotten van wijlen Vermeulen en van Riel zullen morgen te Bandoeng met militaire
honneurs worden begraven.
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Sluitingstijden van café's in vroegere jaren
In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd nog strikt de hand gehouden aan de sluitingstijden van de
café's. Men kon, om gegronde redenen, incidenteel verlenging van het sluitingsuur aanvragen.
In de praktijk moest men bovendien aantonen hier op verantwoorde wijze mee om te kunnen gaan.
Caféhouders en bezoekers probeerden af en toe, op slinkse wijze, die sluitingstijden te ontduiken.
Een mooi voorbeeld hiervan is onderstaand politierapport.
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Overlijden Toon Banken
door Jan van Gelder, voorzitter

Op 12 juli is secretaris en oprichter van onze heemkundevereniging,
Toon Banken, op 83-jarige leeftijd overleden.
Toon was als voorzitter van de Seniorenvereniging nauw betrokken bij
de voorbereiding en aanleg van een wandelpad langs de wiel.
Vele malen hebben we samen het gemeentehuis bezocht om dit pad
gerealiseerd te krijgen.
Toen het pad er eenmaal lag, stelde Toon voor om een heemkundevereniging op te richten voor Boven- en Beneden-Leeuwen.
Toon wist hoe dat aangepakt moest worden en zorgde voor de
samenstelling van een huishoudelijk reglement.
Op 6 mei 2009 werd alles vastgelegd bij de notaris.
In de beginperiode werden de bestuursvergaderingen gehouden in de Rosmolen en de overige
noodzakelijke bijeenkomsten bij bestuursleden thuis.
Maar we waren steeds op zoek naar een eigen ruimte en die hebben we uiteindelijk gevonden bij
Kees Meijer in de Brouwersstraat, mooi gelegen tussen Boven- en Beneden-Leeuwen.
Toon was als secretaris van de Heemkundevereniging een stimulerende en stuwende kracht.
Hij organiseerde stadswandelingen, beschreef en inventariseerde monumentale panden (QR-code),
begeleidde werkgroepen, bemoeide zich met straatnaamgevingen en schreef artikelen voor de
Nieuwsbrief.
Jammer dat Toon ons is ontvallen.
Hij had nog vele jaren iets voor onze vereniging kunnen betekenen.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte om dit verlies te dragen.
Bestuur en leden van Heemkundevereniging Leeuwen
Publicaties:
De Heemkundevereniging gaat kleine boekwerkjes uitgeven.
Het eerste deel dat in deze reeks verschijnt heeft als onderwerp
de muziekhistorie van Leeuwen:
een beknopte beschrijving van allerlei muziekgezelschappen,
festivals en bandjes van vroeger en nu.
Het boekje kost € 2,50 en is verkrijgbaar in het
heemkundegebouw, Brouwersstraat 7a,
iedere donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Vrije-inloop-middagen, Brouwersstraat 7a, iedere 4e woensdag van de maand:
28 september, 26 oktober en 23 november 2016.
In de maand december vervalt de vrije inloop.
Bestemd voor: leden en niet-leden.
Doel: Het verstrekken van informatie of in ontvangst nemen van historisch materiaal.
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Knipseldienst Heemkundevereniging Leeuwen
Bij de Heemkundevereniging zijn diverse
vrijwilligers actief.
Koos Gremmen en Harrie van Vlaanderen
zijn al jaren bezig met het verzamelen van
krantenknipsels uit regionale dag- en
weekbladen zoals de Gelderlander, De
Maas en Waler en de Waalkanter.
Aan de verzameling, die is verdeeld over een
20-tal ordners en gesplitst in diverse
rubrieken, worden vrijwel dagelijks een paar
knipsels toegevoegd.

De collectie bevat artikelen van allerlei aard zoals: markante personen, beroepen, monumenten en
gebouwen, verdwenen bedrijven, feestelijkheden, verenigingen, etc.
De artikelen gaan terug tot ongeveer 1950 en in enkele gevallen zelfs nog verder.
De knipsels worden gebruikt bij het samenstellen van historische artikelen en publicaties, bij exposities
en ook voor onze website.
Het is de bedoeling de knipsels op den duur te inventariseren en te scannen.
Iedereen die informatie zoekt uit het verleden kan hier dan in principe gebruik van maken.
Voor vragen over publicaties kan men altijd terecht bij bovengenoemde leden van de knipseldienst.
Als u thuis nog oude artikelen over Leeuwen hebt, dan willen wij deze graag toevoegen aan onze
verzameling!
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