34 Jan Dommeringpad
Hotel Bristol was een bekend hotel aan het Arnhemse stationsplein
voor en na de Tweede Wereldoorlog. Dat had alles te maken met de
eigenaar van het hotel, Jan Dommering. Geboren te Winschoten op 23
november 1882, verhuisde hij in het najaar van 1907 van Groningen
naar Arnhem. Aan de Bovenbergstraat, op de hoek van het Stationsplein, opende hij Hotel ‘Bristol’. Dit hotel in Arnhem met centrale verwarming, elektrisch licht en radio’s op de slaapkamers. Dommering
had voor die tijd onder meer in Genua, Nice, München en Oostende
gewerkt.[1]
Jan Dommering werd echter bekend als biljarter en won menig nationaal kampioenschap. In 1925 won hij in Den Haag het Europees kampioenschap en in Parijs werd Dommering datzelfde jaar ook wereldkampioen. In 1927 verbeterde hij het wereldrecord voor de hoogste
serie in een partij tegen Piet de Leeuw.[2] Gedurende de oorlogsjaren
bleef Dommering biljart spelen en nam deel aan diverse competities.
Tijdens de nationale biljartkampioenschappen van 15 tot en met 18 maart 1942 bijvoorbeeld kwam
Jan Dommering opnieuw voor de Biljart Vereniging Arnhem uit.[3] Hij won deze wedstrijd echter niet.
De door de Duitsers gecontroleerde krant Het Vaderland wijdde op 20 november 1942 zelfs een compleet artikel aan Dommering. (Hiernaast het hele artikel)
“Reeds op tienjarigen leeftijd speelde hij zijn eerste partijtjes op het biljart in de zaal van zijn
vader te Winschoten. Daar leerde hij de regels, de eerste beginselen onder leiding van pa Dommering, zelf een gevreesde speler. (…..) Intusschen – in 1942 – is de heer Dommering geenszins van plan de biljartsport vaarwel te zeggen. Integendeel, hij is nog vol goeden moed. In
1936 werd hij voor het laatst kampioen 45/2 van Nederland. Nog in 1939 slaagde hij er in de
tweede plaats te bezetten achter Sweering en nu is hij van plan dit jaar weer mee te doen,
waartoe hij bij wijze van oefening den 28ste dezer te Arnhem op toernooi zal uitkomen tegen
v.d. Pol. Jan Dommering staat dus nog met beide beenen in de huidige biljartwereld, die naar
zijn meening kwalitatief zoowel als kwantitatief steeds verbetert.”[4]
Hotel Bristol werd intussen ook gebruikt als een vergaderplaats voor het verzet. Dommering zelf
werkte veel alleen binnen het verzet, maar bood wel onderdak aan onderduikers. Ook toen Duitse soldaten werden ingekwartierd bleef hij doorgaan met zijn verzetsactiviteiten. De Duitsers vonden echter
al snel uit dat hij hen niet vriendelijk gezind was en daarom werd hij enige tijd opgesloten, maar bij
gebrek aan voldoende bewijs weer vrijgelaten.[5]
Toen het grootste deel van de Arnhemse bevolking moest evacueren in de laatste week van september 1944 bleef Jan Dommering echter achter. Peter Heiser, een lid van de Technische Nooddienst,
schreef op 16 oktober 1944 in zijn dagboek:
“11.00 uur vergadering Voedselvoorziening en Hoteldienst (J. Dommering Sr.). Afgelopen nacht
hebben Duitsers feest gevierd in “Palermo”, Nieuwe Plein. Ongeveer 60 man. Enkele overvliegende granaten, regen, geen vliegtuigen. Reeds enkele dagen komen uit Velp personen opdagen om bij het inladen van de treinen te helpen. Gaan bepakt en gezakt terug. Verdienst f.1.per uur. Wie is de opdrachtgever? Hauptmann Friedrichs [Wirtschaftskommando X] of het
Raümungskommando?”[6]
Na de oorlog kreeg Dommering een medaille van het verzet. De leden van de voormalige Technische
Nooddienst, die in september 1944 was opgericht om delen van Arnhem bewoonbaar te houden na de
evacuatie, hielden op 14 januari 1946 een bijeenkomst in Dommerings hotel waarbij ze een verzoek
opstelden aan het College van Burgemeester en Wethouders. Zij wilden een officieel onderzoek naar
de verdiensten van de Technische Nooddienst tussen de evacuatie en de bevrijding van Arnhem.[7]
Dommering had met deze dienst nauw samen gewerkt en had ook nog maanden na de evacuatie van
Arnhem in zijn hotel gewoond. Het gevraagde onderzoek kwam er echter niet.
Hotel Bristol werd in 1952 afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe station. Hierbij gingen helaas ook satirische muurschilderingen verloren die Jan Dommering had laten aanbrengen over de
Duitse bezetting. Foto’s van deze muurschilderingen werden later aan Winston Churchill aangeboden.
Een nieuw Hotel Bristol werd vlakbij het Stationsplein gebouwd[8]
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Op 7 oktober 1958 overleed Jan Dommering op 75-jarige leeftijd in Arnhem. Bijna dertig jaar na zijn
overlijden werd hij voor zijn verdiensten als meervoudig biljartkampioen geëerd met het Jan Dommeringpad, vlakbij de Jansbinnensingel.[9]
Zie collectie Heiser voor rol Dommering 1945.
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