
Hoofdstuk 12 
Gerardus Johannes Velders en de ‘Schootsen’ 

 

Over Gerardus Johannes, geboren op 13 april 1895, mijn opa dus. Maar: hier vooral het 

verhaal van de broers en zussen van mijn oma. Zoals Hend Schoots de cabaretier, 

Bertus de horecaman, Jo de autospuiter en Antoon de loodgieter.  

 

Vier generaties ‘Veldersen’ 

Als oudste links op de bank Gerardus Velders uit 

1868. Naast hem (ook op de bank) zijn zoon 

Gerardus uit 1895. Achter hem zoon Piet Velders 

(1923) met in zijn handen zijn zoon Gerardus uit 

1949.   

 

Uit diverse interviews van anderen blijkt dat het 

mensen waren die van feesten en plezier hielden. 

Vaak had ‘tante Aal’ de slappe lach en dat werkte 

zeer aanstekelijk op de verschillende 

gezelschappen. In de familie gaat ook de 

anekdote dat hij een keer, na een zoveel-jarig 

bruiloftsfeest met veel sketches, op 

zondagochtend indommelde tijdens de preek van 

de heer pastoor. Toen meneer pastoor klaar was 

met zijn preek, stond mijn opa als enige in de 

volle kerk (dat was toen nog) op en begon te 

applaudisseren. Hij dacht dat er weer een sketch 

was gehouden.  

 

 

Een andere anekdote gaat ook weer over hem in de 

kerk. Nadat hij een avond flink had gekaart, ging 

hij op zondag ter communie. Op weg naar de 

communiebank vielen er verschillende kaarten uit 

zijn mouwen. Hoezo niet eerlijk spelen? Lees meer 

over hem en zijn familie verderop in dit boek. 

Tijdens Sinterklaasavonden in de Hoveniersweg 40 

kwam de metalen plaat van de schouw bijzonder 

goed van pas. Met grote regelmaat beukte hij op 

die avond tegen de plaat, hetgeen een bijzonder 

indrukwekkend geluid gaf. Als kindje van 7 jaar 

moest je wel geloven in de goedheilig man met al 

zijn pieten. Mijn opa herinner ik me als een streng, 

maar rechtvaardig man die altijd in was voor een 

grap. Ook zijn eeuwige sigaar hangt mij bij. Die 

rook niet echt lekker, maar wel naar opa. Ook had 

hij wat met vissen.                                       

 

           

Gerardus Velders (1895) 



 

Regelmatig ging hij naar de Waal om vissen 

te vangen. Hij overleed op 22 oktober 1964. 

Ik was toen 10 jaar, maar kan me er, vreemd 

genoeg, weinig meer van herinneren. Vlak 

daarna, nog geen acht maanden later, is oma 

overleden. Van verdriet, zegt men. Omdat ze 

hem zo miste.  

 

Jeanne Schoots (dochter van  Ome Bertus en 

tante Jo): “Op een dag had tante Aal 

prachtige schollen gebakken. Die stonden in 

de keuken op het aanrecht. Op een gegeven 

moment kwam jij langs, Gerard, en at van 

alle schollen een stuk.” Dat kan ik me ook al 

niet meer herinneren.  

 

De ouders van Alida Johanna Schoots (en 

van de Schootsen die hierna volgen) waren 

Peter Johannes Schoots en Hendrika 

Triesschijn. Jeanne kan zich herinneren dat 

een zus van Hendrika Triesschijn in Brussel 

in het klooster zat.  

                                                                      

 

Alida Velders-Schoots 

 

Met deze kloosterling wordt Maria Catherina 

Triesschijn bedoeld, geboren op 26 augustus 

1878 te Tiel en overleden in Brussel in 1952. 

Eén keer per jaar gingen tante Bet en tante 

Aal deze non in Brussel opzoeken. Als ze 

dan terug kwamen, hadden ze voor de hele 

familie allerlei handwerkjes meegenomen. 

Om uit te delen. Soms ging er nog meer 

familie mee op bezoek. Dan stond het hele 

klooster op z’n kop.  

 

Mijn moeder heeft een klok die ze liefdevol 

de ‘klok van opoe Triesscheijn’ noemt. Hij 

tikt nog steeds! 

 

Jaap Schoots (zoon van Ome Jo en tante 

Tonia) haalt aan dat mijn oma een goed 

mens was. Geen druktemaker, dat was haar 

zuster Bet. Maar tante Aal was wel een 

lachebek, al duurde het even voordat ze een 

mop snapte. De moeder van Jaap Schoots zei 

eens: “Als je een mop vertelt aan tante Aal, 

begint ze bij de pont pas te lachen!” 



 

Ze hield niet van honden. Tante Bet had 

altijd honden, maar daar moest haar zus 

niets van hebben.  Op de foto hiernaast, 

vermoedelijk gemaakt rond 1940 door Piet, 

hurkt mijn oma, zittend op de grond Hein, 

daarnaast Wim en staand mijn vader. Als je 

nagaat een fors verschil in leeftijd: mijn 

vader is hier al 20, terwijl Hein amper 2 

jaar is.    

Met dank aan Coen Velders voor deze foto. 

 

 

De verdere informatie over het gezin 

Gerardus Johannes Velders en Alida 

Johanna Schoots is te lezen in hoofdstuk 

19. We gaan nu verder met de familie van 

mijn oma: de Schootsen.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Onderstaande foto is genomen door Piet Velders op hun 40-jarige bruiloft in 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familie Schoots 

 

De vrouw van mijn opa, Alida (tante Aal), was een dochter van Petrus Johannes Schoots.  

Petrus werd geboren op 8 november 1859 te Tiel en overleed aldaar op 26 april 1935. Haar 

moeder was Hendrika Triesscheijn, geboren op 26 oktober 1863 te Tiel en overleden op 22 

oktober 1943 eveneens te Tiel. Uit dit huwelijk zijn maar liefst elf kinderen geboren. 

 

1. Hendrikus Johannes Schoots, geboren op 16 juni 1886. 

2. Hendrika Maria Schoots, geboren op 16 november 1887. 

3. Willem Johannes Schoots, geboren op 26 juni 1889 en overleden op 1 april 1890. 

4. Willem Johannes Schoots, geboren op 13 januari 1891. 

5. Peter Johannes Schoots, geboren op 11 maart 1893. 

6. Alida Johanna Schoots, geboren op 6 januari 1895. 

7. Gradus Johannes Schoots, geboren op 2 september 1897. 

8. Dirk Antonie Schoots, geboren op 27 juli 1899. 

9. Elisabeth Schoots, 16 februari 1902. 

10. Johannes Philippus Schoots, geboren op 19 september 1904. 

11. Bernardus Johannes Schoots, geboren op 13 juli 1907. 

 

Mijn grootmoeder Alida was de zesde in rij. Haar zuster Elisabeth, die 6 jaar jonger was, 

trouwde met de twee jaar jongere broer van mijn opa Gerardus, Marinus. Twee zussen met 

twee broers. We komen dit nog vaker tegen.  

 

Zeven van de elf kinderen: Jo, Gras, Bertus, Antoon, Hend, Bet en Wim. Piet de 

groenteboer en mijn oma staan er niet op.   



Hendrikus Johannes Schoots 

De oudste van deze elf kinderen Schoots was Hendrikus Johannes Schoots. Overleden op 28 

april 1983, hij is bijna 96 jaar geworden. Ome Hend was de cabaretier van de familie. Uit zijn 

huwelijk met Willemina van Tintelen zijn de volgende kinderen geboren:  

 

1. Hendrika Maria Schoots, geboren te Tiel op 26 september 1913. 

2. Hendrikus Johannes Schoots, geboren te Tiel op 24 juli 1915. 

3. Petrus Johannes Schoots, geboren te Tiel op 6 mei 1917. 

4. Elizabeth Theodora Schoots, geboren te Tiel op 29 november 1921. 

5. Wilhelmina Hendrika Schoots, geboren te Tiel op 8 november 1923. 

6. Cornelia Schoots, geboren te Tiel op 22 januari 1926. 

7. Maria Augustina Schoots, geboren te Tiel op 6 mei 1928. 

8. Theodorus Bernardus Cornelis Schoots, geboren te Tiel op 30 mei 1933. 

 

 

In februari 2009 sprak ik met de op één na oudste dochter van Hendrikus: Elizabeth Schoots.  

In 2007 was zij 60 jaar 

getrouwd met Toon Burgers. 

Meteen na het huwelijk zijn ze 

in Wamel gaan wonen.  

 

 

In een onvervalst Tiels dialect 

vertelt Elizabeth: “Dat was 

toen nog echt onderontwikkeld 

gebied, joh. Mijn man had geen 

moeder meer en de andere 

jongens waren verhuisd. Hij 

had alleen nog een vader en die 

kwam op een gegeven moment 

in het verzorgingstehuis en hij 

bleef alleen over. Toen hebben 

we van de nood maar een 

deugd gemaakt.”  

 

 

Uit dit huwelijk zijn vijf 

kinderen geboren, waarvan er 

op dit moment (november 

2011) nog drie in leven zijn. 

Eentje overleed bij de geboorte 

en de andere verdronk op 14-

jarige leeftijd. Komt ook eerder 

in dit boek voor. Toon overleed 

op 18 februari 2011. Hij is 89 

jaar oud geworden.  

 

 

Elizabeth Burgers-Schoots 

 



 

Volgens Bets hadden bijna alle Schootsen een moestuin 

achter hun huizen. Daarnaast hielden de Schootsen wel van 

een borreltje. En als ze dan een paar borreltjes op hadden, 

‘verkochten’ ze hun vrouwen. Voor een bloemkool, 

savooiekool of rode kool. En een schik dat ze hadden. 

Daarna begonnen ze dan te zingen met ieder een eigen 

lijflied. Ome Antoon zong altijd over ‘het smeetje’ (het 

smidje) en ome Gras had een lied over ‘zeventien builtjes 

voor ene cent’. Dat laatste kon soms wel 100 coupletten 

duren.     

 

       

“Ik ben jarenlang bij jouw opa thuis geweest. Ook in het 

nieuwe huis op de Hoveniersweg. Aal was nogal wat 

ziekelijk en dan hielp ik altijd wat mee. Hein was klein en 

kon nog niet zo goed praten. Hij zong dan altijd een liedje: 

‘mijn zusje heeft een keuteltje en daar zit van alles in’. Hij 

bedoelde natuurlijk keukentje, maar dat kon hij nog niet 

zeggen. Jarenlang hebben zo ook een doofstomme 

kostganger gehad. Toen kwam de oorlog ‘40/’45 en                               Toon Burgers 

hebben we nooit meer iets van hem gehoord. Na de oorlog  

zijn er nog diverse kostgangers geweest.” 

 

Ze duikt een laatje in en komt terug met een 

grote stapel foto’s en papieren. Tussen die 

papieren zit ook een origineel rapport van de 

terechtstelling van veertien personen uit de 

gemeente Wamel. Deze mensen zijn op 20 

september 1944 door de Duitsers doodgeschoten 

op de Waalkade te Tiel. Als vergelding van de 

schietpartij een dag eerder op Duitsers die met 

de pont overgingen naar Wamel. De schoten 

kwamen uit Wamel. 

 

Op één foto staat opoe Schoots (Hendrika 

Triesschijn) bij het graf van kleine Riesje. Dat 

was het jongetje dat overleed na het drinken van 

loog. Daarna komt er een grote foto met alle 

jongens van haar grootvader. Een klein half uur 

geleden heeft ze koffie gezet, maar het komt er 

maar niet van om die in te schenken.  

 

 

Willemina van Tintelen (1988-1964), vrouw van Hend 

 

Ze blijft maar praten en geeft zelf toe: “Als je eenmaal over de familie gaat praten, kun je 

bijna niet meer stoppen!” Ze bladert door de foto’s en geeft toe dat het handiger was geweest 

als ze ooit waren ingeplakt. Maar ja, je begint met de eerste foto’s in een doosje te stoppen. 

En op een gegeven moment is aan inplakken geen beginnen meer.  



 

 

Café de Blauwe Hand op het 

Burgemeester Hasselman-

plein  

 

Hein Schoots (zoon van Bertus 

en Jo): “We kennen natuurlijk 

zijn zoon Theo. Die kwam 

nogal eens in café de Toelast 

in Tiel. Hij is later verhuisd 

naar de Noordoostpolder. 

Theo was hoefsmid bij de 

smid op de kop van het 

vogeleilandje. Daar zat ook 

café de Blauwe hand. ” Hein 

zag dit altijd als hij naar zijn 

lagere school liep aan de Jacob Cremerstraat vanuit de Voorstad.     

 

 

Zonen van Petrus Schoots 

Op de foto hiervoor zien we alle zonen van Petrus Johannes Schoots. Staand van links naar 

rechts: Jo, Piet, Wim  en Anton. Zittend: Bertus, Hend, vader Petrus zelf en Gras. Bertus is de 

jongste van het stel, geboren in 1907. Op deze foto lijkt hij rond de 13 jaar. Dan is deze foto 



dus rond 1920 gemaakt. In de loop van de tijd heb ik met diverse familieleden gesproken en 

niemand weet waarom de drie dochters er niet op staan.  

Uit een lade ver weg haalt Bets een voordracht met de titel ‘Moeders pappot’. Met deze 

voordracht heeft Hend diverse wedstrijden destijds gewonnen. Bij deze wedstrijden was ook 

altijd de familie Melkert. Dat waren vaak de enthousiaste supporters. Zo enthousiast dat ze 

vaak de zaal al werden uitgezet voordat de eigenlijke voordracht was. Hend had een heel 

kastje vol met medailles en lauwerkransen. Hij won veel eerste prijzen.  

Eenmaal op leeftijd ging Hend naar het verzorgingshuis de Kasteelhof in Druten. Ook hier 

kon hij het niet laten om voordrachten te houden. Jaap (zoon van Jo) herinnert zich de 

voordrachten en optredens van Hend en Jo bij bruiloften en partijen: “Dat was echt hun 

hobby.” Ze kregen er wel geld voor, maar dat was meestal net genoeg voor de onkosten.  

Hend was een schone man. Hield van schone kleren. In de winterdag droeg hij altijd een hoed 

en slobkousen. Dat de Schootsen van nette kleren hielden, is ook op de groepsfoto van de 

heren hiervoor goed te zien. En dat in die tijd!  

 

 
Zittend Hennie, de vrouw van Hend, Hend, Heintje (oudste zus), staand Piet, Cor, Wil, 

Theo, Bets en Riet  

 

Een van zijn voordrachten ging over het Kosterke. Bets laat twee handgeschreven velletjes 

zien. Het handschrift van Hend. Ze zingt het ook voor. Bij het refrein gekomen zong iedereen 

dan volop mee: “Van je bimmelebammelebom!” Achter dit hoofdstuk een scan van deze 

tekst. 

Ook komt er een sketch over ‘juffrouw Jansen’ boven tafel en ‘de trouwdag van Mientje’. 

Deze laatste deed hij vaak samen met mevrouw van Hensbergen. Bij juffrouw Jansen was er 

van alles aan de hand. Iedereen uit de familie kon het lied meezingen. Op een gegeven 



moment lag de juf op sterven. Dan werd er heel zacht en gedragen gezongen. Maar als ze dan 

eenmaal dood was, barstte de hel los en ging iedereen uit volle borst aan de haal met juffrouw 

Jansen.  

 

“Jouw oma, tante Aal, had nog een zuster: tante Heintje. Die is aan borstkanker overleden. Ik 

was toen nog maar een kind. En ik kan me alleen nog het huisje van opoe herinneren aan de 

Kijkuit. Ik zie nog steeds de keuken voor me, en het alkoof en een kamer. Toen de kist van de 

overledene naar buiten moest, ging dat niet via de gang, want dat was allemaal veel te smal. 

Toen hebben ze het keukenraampje eruit gehaald en zo is die kist eruit gehaald.” 

 

Even later komen we een bidprentje tegen van Hendrika Maria Schoots, een zus van mijn 

oma. Geboren in 1887 en overleden op 16 december 1916. Op het moment van overlijden was 

Bets zelf nog niet geboren, dat gebeurde pas in 1921. Ik denk zelf dat ze twee gebeurtenissen 

door elkaar haalt. Over het huisje is ze vrij pertinent: het eerste huisje naast de Coöperatie op 

de Kijkuit. Daarachter had ze een groentetuin.  

 

Kindertijd 

Bets heeft haar kindertijd doorgebracht in het 

Fabriekslaantje. Vlakbij de watertoren. In 

één van die kleine huisjes zijn alle kinderen 

geboren. Ome Hend werkte overdag bij 

Daalderop en in de avonduren was hij 

variétéartiest. Bijna al zijn broers werkten 

ook bij Daalderop. Ome Jo, ome Antoon, 

ome Piet, die later naar Zeist is gegaan. Ome 

Gras niet, die was stoffeerder. Ome Wim 

werd beroepsmilitair in Amersfoort.  

 

“Die jongens van Schoots konden het 

versieren, maar ook tante Bet (zus van tante 

Aal) was er één. Die ging gerust winkelen 

met een zwarte en een bruine schoen. En 

mijn vader zei gerust op feesten en partijen, 

maar ook bij serieuze bijeenkomsten, dat hij 

militair was geweest en in dienst een hoge 

rang had. Allemaal verzinsels. Maar zulke 

verhalen had hij altijd. Hij trok heel veel op 

met zijn broer, ome Jo. Samen hadden ze 

altijd het grootste woord. Ook zongen ze 

altijd samen en ome Jo zong dan als vrouw. 

Met de Tielse kermis traden ze ook altijd op in de cafés. Ze werden door die cafés ingehuurd 

en moesten er een hele avond van maken. Ze speelden ook veel toneel. Dames mochten in die 

tijd niet meespelen. Ik ging dan wel eens stiekem kijken Ze speelden dan een sketch van 

Potasch en Paarlemoer. Mannen moesten in die tijd dan een vrouw spelen, want samen op het 

toneel staan, dat mocht echt niet. En dat ging heel goed, hoor.” 

 

In de Sint Jozef in de Hoveniersweg werd ook veel opgetreden. Naast variétéartiest gaf Hend 

dansles. De vloer moest dus goed glad zijn. De kinderen zaten daarom thuis allemaal kaarsjes 

af te schrapen. Dat schraapsel werd op die vloer uitgewreven. Het was volgens Bets een zeer 

bijzonder stel bij elkaar. Ome Wim was eigenlijk een heel andere type. Een beetje een heertje. 



Hij liep altijd met een doos met grote sigaren rond, die deelde hij dan ook gul uit. Zijn zoon 

Wim was ook een bijzondere man. Hij kon helaas niet naar de reünie in 1999. Hij heeft de 

brief achterin dit boek geschreven ter gelegenheid van de reünie van de Schootsen in 1999.      

 

Bij een foto van de Thomas van Aquinoschool vertelt Bets dat zij ook op die school zat. Wim, 

de zoon van ome Wim, zat er ook op. Het hoofd heette destijds Koljon(?). Toen mocht er nog 

gemengd onderwijs plaatsvinden. In het laatste jaar van Bets mocht dat niet meer en moest zij 

naar de school van de nonnen. De grootvader van Bets (Hendrikus Johannes van Tintelen) 

was jachtopziener van beroep. Dit deed hij bij een baron in Maurik.  

  

“Mijn moeder had maar één broer, en die had een kwekerij in Buren. De broer van mijn 

moeder is nooit getrouwd, hij was een beetje een aparte. Op een gegeven moment zijn de 

eigenaren van die kwekerij spoorloos verdwenen en lieten die broer alleen achter met alle 

spullen, maar vooral alle schulden. Mijn vader heeft toen gezorgd dat hij bij Daalderop kon 

komen werken.” 

 

Ondertussen zit Toon Burgers mee te kijken in de grote stapel foto’s. Hij haalt er een foto van 

zijn vader uit: een grote statige man. Op een 

gegeven moment haalt hij een foto tevoorschijn 

waarop zijn oudste broer staat. Trots zegt Toon 

dat hij voor priester leerde en dat hij er toen 

achter kwam dat er twee soorten mensen 

waren. Hetero’s en homo’s. Zijn moeder vond 

het heel erg dat hij stopte met de studie, maar 

het was niet anders. Als een van de laatste 

wapenfeiten haalt Bets aan dat ze vorig jaar 

zogeheten ‘verdienstelijke Wamelnaars’ zijn 

geworden. Dat had met de carnaval te maken 

en er stond een groot stuk over hen in de lokale 

krant. Daar is ze heel trots op. Toon en Bets 

kregen allebei een onderscheiding.  

    

Er komt een foto boven tafel waarbij de dames 

allemaal voorzien zijn van een hoedje en een 

tasje. De mannen keurig in pak. De vader van 

Bets staat er ook tussen. De mensen staan klaar 

om te vertrekken naar Kevelaer, op bedevaart 

met de trein.  

 

 

 

Huwelijksfoto Bets en Toon 8 mei 1947 

 

 

Meestal bleven ze dan drie dagen weg. Eenmaal in Kevelaer moesten de mannen bij de 

mannen slapen en de vrouwen bij de vrouwen. Of dit waar is, weet Bets niet, want haar vader 

kon de meest bijzondere verhalen vertellen. Hend sliep dan vaak met Kobus Melkert op de 

kamer. Vroeger hadden ze geen douche, maar lampetkannen. Die stonden klaar op een kastje 

en daar wasten ze zich dan mee. Maar Kobus en Hend hadden de avond tevoren flink gefeest. 

Op een gegeven moment moest Hend ’s nachts plassen, maar hij kon nergens een wc vinden. 



Hij zag de kan met water staan en dacht: “Kobus slaapt toch, ik plas in die kan.” Kobus werd 

’s ochtends vroeg wakker, ging het bed uit en waste zich met het water waar Hend een paar 

uur eerder uitgebreid in had staan plassen. Maar Bets ziet het Hend weer doen, zo was hij. Het 

was in die tijd leve de lol.  

                                                                                                                                     

Hend met zijn vrouw Willemina van Tintelen 

 

Op Nieuwjaarsdag gingen ze allemaal te veld. Ome 

Gerrit en ome Rien waren toch van een ander slag 

volk. Dat waren Veldersen en net wat anders dan de 

Schootsen. Bets: “Ome Gerrit (mijn opa) werkte bij 

de Betuwe. Op een gegeven moment kwam hij thuis 

en het had verschrikkelijk gesneeuwd. Bij de Betuwe 

stonden vaak van die vrouwkes met die mutsjes op. 

Kersen te ontpitten en zo. Ome Gerrit was er toch 

een beetje een chef over. Hij fietste altijd naar zijn 

werk, maar hij fietste altijd een beetje stijfjes. Over 

de Grote Brugsegrintweg op weg naar de Betuwe. 

Altijd had hij daarbij een pijp in de mond. En die 

vrouwen stonden daar allemaal met sneeuwballen. 

Ze gooiden de kop van de pijp af. Ome Gerrit: ‘Ik 

dorst er niks van te zeggen, ik fietste gewoon door 

met het steeleke in de mond. Mij krijgen ze niet!’  

 

 

 

 

Die vrouwen van de Betuwe, dat waren me een stel. Een beetje minder slag volk. En dan 

kwam ome Gerrit weer thuis met van die verhalen.”        

 

Jan Velders (zoon van ome 

Marinus) kan zich nog een 

verjaardag herinneren van tante 

Greet of ome Anton. De hele 

familie Schoots was daar bij. Dat 

was vlak voor een verhuizing. 

Alle stoelen in dat huis zijn toen 

op straat gezet voor een verkoop.  

 

 

Bakkerij de Coöperatie hoek 

Groenlandslaantje-Voor de 

Kijkuit 

 

Een oom van Tiny (vrouw van Jan) vertelt dat toen haar ome Johan Lancee er ook bij was, als 

veilingmeester. Zogenaamd werd de hele inboedel verkocht, maar toen hadden ze allemaal al 

een lekker borreltje op.  

 



Piet van ome Hend heeft de bijnaam ‘Pietje de kwékerd’, volgens Jaap Schoots. Hij kon 

ontzettend ouwehoeren. Hij werkte in de bakkerij van de Coöperatie. Hij is ook geëindigd op 

Walstede, zoals dat in de volksmond heet.  

Tot op hoge leeftijd bleef hij sketches opvoeren. 

Zoals hiernaast in het verzorgingstehuis. Een 

entertainer ‘pur sang’.   

 

 

Hend treedt op in het verzorgingstehuis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel uit de Tielsche Courant van 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Door Hend handgeschreven tekst van ’t Kosterke 

 

De bedoeling was dat iedereen het refrein “Van je bimmele bammele bom” twee keer 

meezong.  



Kwartierstaat Elisabeth Theodora Schoots 

 

Hendrika Maria Schoots 



Tante Heintje: volgens Jaap Schoots (zoon van Jo Schoots en Tonia Jansen) waren er nogal 

wat Heinen en Heintjes in de familie. Zowel mannelijk als vrouwelijk. Deze Heinen en 

Heintjes zijn allemaal vernoemd naar deze oorspronkelijke Heintje: Hendrika Maria Schoots. 

Zij stierf op 29-jarige leeftijd. Hendrika Maria was verloofd met Vincent Rubens. Hij had een 

pension in de Gasthuisstraat. Maar voor ze gingen trouwen, stierf ze. 

 

Willem Johannes Schoots 

Geboren op 26 juni 1889 en overleden op 1 april 1890, amper negen maanden oud.  

 

Willem Johannes Schoots 

 

Ome Wim genaamd in de familie. Hij trouwde op 26 mei 1917 met Johanna Verbeek. Uit hun 

huwelijk zijn vijf kinderen geboren: 

Wilhelmus Johannes Schoots, geboren te Tiel op 31 oktober 1918. 

Barendina Anna Maria Schoots, geboren te Tiel op 3 februari 1921. 

Peter Johannes Schoots, geboren te Tiel op 16 december 1925. 

Arnoldus Petrus Jozef Schoots, geboren te Tiel op 8 november 1930. 

Henricus Johannes Schoots, geboren te Tiel op 11 juni 1932. 



Volgens Hein Schoots (van Ome Bertus) stond hij bekend als de wat deftige meneer van de 

familie. Was behoorlijk afstandelijk. Hij woonde in Amersfoort en kwam in het leger terecht. 

t neef Arnoldus hebben Hein en Jeanne Schoots nog wel eens contact gehad. Hij woonde 

destijds in Breda, alleen op een kamertje. Gescheiden, maar het was een kommervolle 

vertoning. Hij was wel gastvrij en deed wat hij kon. Blij dat er iemand was die belangstelling 

voor hem had. Hij overleed in 2005. Hij was de laatst levende uit deze familie. De andere vier 

waren al eerder overleden. Dochter Barendina heeft slechts 52 jaar mogen worden. Maar ook 

de jongste zoon is erg vroeg overleden, op 10 december 1955 in de plaats Patterson in de staat 

New York (USA). Op 23-jarige leeftijd.   

 

 

 

Patterson, NY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaap Schoots: “Tante Jo werd op een gegeven moment begraven in Amersfoort, daarna zijn ze 

gaan eten bij oom Bertus. Nadat er het een en ander geschonken werd kwam er kip op tafel. 

De ramen gingen open en de botten van de kippen werden door het open raam naar buiten 

gegooid. Ze hadden nog nooit zo’n leuke dag gehad!”  

 

Na onderstaande foto lees je het verhaal van Wim Schoots uit Breda, van 6 mei 1999. Dit 

verhaal is geschreven naar aanleiding van een reünie van de Schootsen op 30 oktober 1999 in 

Ophemert, op verzoek van zijn kleinzoon Hein Schoots. Op de reünie is deze foto gemaakt. In 

de tekst van de brief eronder heb ik niets aangepast. Er staan wat kleine foutjes in, 

bijvoorbeeld over aantallen kinderen. Die zijn niet door mij verbeterd.   



 

 

Alle namen die corresponderen met de nummers op de foto hiervoor van de familiereünie. 

 

Met Jaap en Lenie bekijk ik deze foto. Jaap vertelt dat er al heel wat mensen op deze foto niet 

meer zijn. “Hier staan er vier op een rij die er allemaal niet meer zijn.” Waarop Herman, de 

man van Lenie, riposteert: “Ben ik even blij dat ik op een andere rij sta!” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brief van Wim Schoots 

 

Piet Velders (geboren op 10 april 1900): “Wim Schoots is een broer van mijn oma. Hij werkte 

vroeger bij de Bataafse Oliemaatschappij en verdiende wel 80 gulden in de week. Een 

compleet kapitaal in die tijd. Als er gekaart werd kwam hij altijd met een kist sigaren en 

deelde deze rond.”   

 

“Beste Hein en familie, 

 

Naar aanleiding van dat telefoontje, heb ik mijn geheugen een servicebeurt gegeven en die zet 

ik nu op papier. 

 

Mijn vader was W.J. Schoots en gehuwd met J. Verbeek. Bij mijn geboorte in 1918 woonden 

zij in Gemert (NB) en was hij in militaire dienst sinds 4 jaren. Voor mijn geboorte was mijn 

tante R. Verbeek overgekomen om te helpen en dit is voor de rest van haar leven bij ons 

bijgebleven. Na de dood van mijn moeder is mijn vader 1 jaar later met haar (op aandringen 

van de pastoor) met haar gehuwd en na haar dood in 1966 alleen gebleven, totdat hij een 

lichte hersenbloeding  kreeg en geopereerd werd. Daarna is hij geplaatst in een inrichting in 

Laren waar hij alle vrijheid had en zelfs bij mijn zus in Haarlem op visite ging. Hij is 

overleden, ik meen in 1971. We hadden een gezin met 5 kinderen plus papa, mama en tante. 

Er zijn er nu nog twee over: Arnold in Amersfoort en ik in Breda. Mijn gezin had ook 5 

kinderen (4 jongens en 1 dochter). Eén van die jongens in op 32-jarige leeftijd overleden 

(auto-crash) en de andere 4 zijn allemaal gehuwd en wonen in Australië.  

 

Ik zelf ben grootgebracht in Tiel en had een goed jeugd. De School op de Lingedijk (Hoofd. 

Hr. Collignon, (Jacob Cremersstraat GV)) en heb het wel gepresteerd om tweemaal te zakken 

voor mijn MULO-diploma. Te veel zenuwen en mijn ouders waren hier kapot van. Ik trok met 

er niks van aan en ging werken bij Meyers Herenmode op de Groenmarkt. Vlak bij de pomp. 

Voor f. 10,00 per maand. Dit was in de crisisjaren en er was overal heel veel stille armoede.  

Waar papa voor werkte had daar ook mee te maken en hij kreeg de keus: overplaatsen naar 

Alkmaar of er uit. Hij had geen keus en zodoende moesten wij naar Alkmaar, waar hij lager 

in rang was en minder salaris had. Ik moest nog wel 2 maanden in Tiel blijven bij Meyers en 

heb toen gelogeerd bij Opoe (Kijkuit) en sliep met Ome Bertus op de zolder. Jouw vader was 

in die tijd kelner bij Lahey op de Varkensmarkt en daar hij verrekt goed kon biljarten, bracht 

hij na toernooien dikwijls een konijntje mee.  

 

Na Kerstmis ben ik toen ook vertrokken uit Tiel en kwam in Alkmaar. Kreeg wat baantjes en 

uiteindelijk had ik een vaste baan bij Simon de Wit (Grootgrutters). Met Kerstmis 1937 zat ik 

toen bij het filiaal in Beverwijk. Ik moest toen weg omdat ik op 3 januari 1938 in dienst moest. 

Deze militaire dienst was in Breda, bij de Huzaren en beviel mij heel goed. Zo goed zelfs dat 

in op 3 juli 1938 voor 6 jaren tekende als beroeps. In 1940 brak de oorlog uit en weg was ik 

weer en werd marechaussee en ging daar weg na mijn eerste jaar (proefjaar) en kwam bij de 

brandweer in Breda las chauffeur. De spaarde mij later krijgsgevangenschap uit. In 1944, na 

de bevrijding van Breda en een paar manden bij het verzet, kwam ik weer in militaire dienst 

terecht en vertrok met de 21ste legergr. (Montgomery) Duitsland in. In 1946 was dit leven 

voorbij en moest mij weer melden bij mijn oude onderdeel, de Huzaren in Amersfoort. 

 

Mijn gezin verhuisde van Amersfoort in 1948 tot februari 1954 en in die tijd doorliep ik 

verschillende rangen en keerde naar Breda terug als S.M.A. (administrateur), tot ik het weer 



in mijn kop kreeg en in 1959 ontslag nam en een café kocht. Mij was inmiddels uitgesteld 

pensioen in het vooruitzicht gesteld (23 dienstjaren). 

Ik heb toen ondervonden dat dit een hondenleven was en na één jaar trok ik er uit en vertrok 

met mijn vrouw en kinderen naar Australië. We zijn daar 14 jaar geweest en ik zal daar nooit 

spijt van krijgen. Al mijn kinderen zijn daar nog en met geen stok zouden ze terug willen naar 

hier. 5 Jaar geleden is mijn dochter nog hier geweest met vakantie en we zijn in 1980 voor 

drie maanden daar geweest. Een prachtig land en mooi weer (meestal) maar sociaal 100 

jaren achter bij Nederland. Dat wij terugkwamen, was door omstandigheden. Omdat mijn 

schoonmoeder gestorven was bleef mijn schoonvader onverzorgd achter en daar deze man 

altijd eerder een vriend van mij was dan mijn schoonvader, zijn we teruggekomen. Alsdan 

was hij 89 jaar, heeft hij 6 jaar bij ons gewoond en toen kon met het meer en moest hij naar 

een bejaardenhuis. Hij is gestorven toen hij bijna 99 jaar was. Het laatste jaar van hem zag 

hij niets meer en kende niemand. Ja, zo is de oude dag. Maar dit hoofdstuk sluit ik af; dat is 

genoeg over mij en nu het volgende over de broers en zuster Schoots, wat ik er nog van weet 

en mijn memory is nog heel goed.  

 

En nu Opa en de 7 zonen en 2 dochters en Opoe. 

 

Opa was een heel vriendelijke man, tevens een heer en die ’s zondags na de kerk, altijd meen 

borrel drinken en mijn vader en ik kwamen zondags koffie drinken, maar dan was hij al thuis 

en kreeg ik een dubbeltje van hem. Dat was voor een kleine jongen (tussen 5 en 9 jaar) een 

kapitaal hoor. Ik herinner me nog goed, dat hij met pensioen kwam en hij heeft daar niet lang 

van genoten omdat er op die dag verkiezingen waren en Opa ging stemmen en een dodelijke 

hartaanval kreeg. In die tijd waren tante Bet, Ome Jo en Ome Bertus nog steeds thuis. Als ik 

het goed heb was tante Aal al getrouwd. Opoe was dus niet alleen en had ook ieder haar een 

varken dat ze grootbracht en in november slachtte. Opoe was maar een klein vrouwke, maar 

niet op haar mondje gevallen en wat zij zei moest gebeuren. Ze heeft werkelijk de familie op 

een zeer goede wijze groot gebracht en ik heb altijd veel respect voor haar gehad. Als zij 

begon te lachten, lachte de hele familie en Ome Jo had het meest van haar weg en leek wat op 

haar.  

Nog een ding: er bestond in die tijd het “Duo Schoots”, dit waren Ome Hend en Ome Jo en 

die hadden muzikale begeleiding van één van de jongens van Roest, die lange tijd de Sint 

Joseph-vereniging beheerd heeft. (Zaal aan de Hoveniersweg, GV) Later is die overgenomen 

door Ome Rien en tante Bet. Maar om op dat ding terug te komen. Op zekere dag had ome Jo 

voor zijn optreden een kapot hoedje van Opoe gepikt. Dit was een hoedje zoals de vrouwen 

vroeger op hadden als ze naar de kerk gingen, een of ander raar geval met een lint onder de 

kin. En opoe miste dat geval, nou de wereld was te klein en Ome Jo wist niet waar hij het 

zoeken moest, zo ging ze tekeer. Dit zijn voorvallen die je nooit vergeet. Opoe heeft nog lang 

in de Kijkuit gewoond en is later bij tante Bet gaan wonen, maar toen was ze al erg oud. 

Sinds 1938 heb ik ze niet meer gezien en ben met mijn vader welnaar haar begrafenis 

geweest. Ik meen dat ze 94 is geworden en je had ze moeten zien, toen tante Bet trouwde, dat 

was natuurlijk in de Kijkuit en met zo’n grote familie in die  kleine woning. Je kunt het je nu 

niet meer voorstellen, maar er was altijd veel lol en veel gelach. Ik denk, dat de familie als 

principe heeft: achter de wolken schijnt de zon. Al mijn respect voor het grootbrengen van 

zo’n club. 

 

Ome Hend: gehuwd met tante Mien. De achternaam is mij niet bekend. Hij had een zeer groot 

gezin waarvan ik alleen de oudste gekend heb. Namelijk dochter Heintje, Henny en Piet. De 

rest  kende ik niet. Hij was metaalarbeider bij Daalderop en ik geloof Henny ook. Hij was wat 

ouder dan ik. Woonde in die tijd in die huizen bij de Coöperatie. Valk bij de bloemist. 



Ome Wim: mijn vader,  was de volgende en daar heb ik reeds over geschreven en weet je het 

nodige van. Had weinig contact met broers en zusters. Was wel lid van een kaartclubje van de 

familie op zaterdagavond, maar dat heeft niet lang geduurd want dat liep fout. Vermoedelijk 

door de drank. Toen is er nog een loterijclub overgebleven en begin jaren 30 hebben ze nog f. 

25.000 gewonnen op een vijfje en kregen ze de man ongeveer 500 gulden. In die tijd een 

kapitaal. 

 

Ome Gras was gehuwd met (weet ik niet meer) maar zij is gestorven en tante Leen was zijn 

tweede vrouw. Werkte bij van der Lienden, een meubelmagazijn en verhuistransport en heeft 

ons ook verhuisd naar Alkmaar. Woonde in de Achterweg en dat ging ik wel eens met de 

jongens spelen. Fijne vent. 

 

Ome Piet was gehuwd met Marie Lancee en wat hij in Tiel deed weet ik niet. Alleen dat hij 

een stel kleppers voor mij maakte en ik denk dat hij iets van timmerman was. Had altijd een 

grote Duitse herder, die hij africhtte en hij is in de jaren 30, al voor ons, naar Zeist 

vertrokken en in de groentehandel gegaan en heeft het vanaf de grond moeten opbouwen. Heb 

ik ook altijd veel respect voor gehad, tevens voor tante Marie, die niet zo gezond was, doch 

altijd optimist. Hij was ook een fijne vent en een heer. Kwam ieder jaar, wanneer mijn vader 

jarig was naar Amersfoort en mijn vader ging naar Zeist, wanneer het zijn tijd was.  

 

Ome Antoon: gehuwd met Greet Lancee (was een zuster van tante Marie) en woonde in die 

rij, waar de Lancees ook woonden, recht tegenover opoe. Werkte eerst bij de zaak Gennissen 

loodgieter en sanitairwerken in de Waterstraat, tegen een hongerloontje en begon een jaar na 

zijn trouwen voor zichzelf en heeft heel veel armoede gekend. Ik zie hem nog fietsen met z’n 

bakje achterop met gereedschap, op zoek naar klusjes. Ik heb ontzettend veel respect voor 

hem, voor de doorzetting en moed die hij altijd gehad heeft en een zeer goed bedrijf heeft 

opgebouwd. Is tevens een geheim financier geweest voor sommige leden van de familie. Alle 

eer voor hem en zijn gezin.  

 

Ome Jo, gehuwd met tante Tonia (achternaam mij niet bekend), maar ik kwam daar wel eens 

op visite in dat huiske achter de dijk. Hij was een verwoed visser en als hij kon, zat ie dag en 

nacht vissen. Ik kwam wel eens kijken als hij aan het kanaal aan het snoeken was en hij 

haalde er wel grote beesten uit hoor. Werkte eerder ook bij Daalderop, maar is later in het 

Fabriekslaantje voor zichzelf begonnen. Heb hem in 1975 nog opgezocht, maar zijn 

gezondheid liet veel te wensen over. Hij, met ome Hend samen vormde het “Duo Schoots” en  

in die tijd deden ze het voor hobby om wat bij te verdienen en waren nog goed ook. Hoop, dat 

zijn zaak, die hij heeft opgebouwd goed zal gaan en door zijn zoon zal worden voortgezet.  

 

Ome Bertus, gehuwd met Jo Visee, werkte ook bij Daalderop en had het ook niet naar zijn zin 

en werd later kelner bij Laheij op de Varkensmarkt. Is evenals ome Piet naar Zeist gegaan en 

heeft een café daar gehad. Ben daar op visite geweest eind van de veertiger jaren en hij  moet 

jou dus heel klein gekend hebben. 

Is later teruggegaan naar Tiel en is daar ook een café begonnen. Daar ben ik geweest in 55 of 

56 in de Voorstraat. Na mijn terugkeer uit Australië heb ik je vader en moeder in 1975 nog 

opgezocht, tevens ome Piet en tante Bet. Een week later Ome Antoon en tante Greet en 

daarna niksmeer. Ome Bertus was ook lid van het kerkkoor en had een zeer goede zangstem. 

Ging ook ieder jaar (toen hij in Tiel woonde) met Opoe naar Kevelaer en zij was altijd zo 

trots als een pauw, dat haar Bertus weer zo mooi had gezongen in Kevelaer.  

 



Tante Aal gehuwd met Gerrit Velders en heeft m.i. 2 zonen gehad, werkte bij de Betuwe en 

had daar een goede baan.  

 

Tante Bet gehuwd met Rien Velders (broer van tante Aal’s man). Was een goede bruiloft, 

waarover ik reeds schreef en waar ik bij was in de Kijkuit. Hadden 2 jongens en 1 meid. Heb 

hen goed gekend en de oudste was bij de Rijkspolitie in Limburg en heb hem nog opgezocht in 

1956. Was getrouwd met een grietje uit Wamel. Heeft na de dood van Ome Rien een tamelijk 

hard leven gehad, vooral toe zij de St. Joseph moest verlaten. Zij heeft toen een pension in de 

Binnenweg gehad, later een huis vooraan. Tante Bet was een zeer fijne meid en een zeer goed 

kokkin.  

   

Dit was de gehele familie P.J. Schoots en Heintje Triesschijn. 

 

Nawoord: 

Beste Hein en Jannie, 

 

Dit is alles zoals het was en concluderen was het tussen 30 en 40 stille armoede lijden voor 

bijna iedereen. De oorlog heeft de meeste dingen veranderd en natuurlijk waren er goede en 

slechte dingen, maar voordien waren de mensen meer sociaal gericht en hielpen elkaar. Nu is 

de gemeenschap meer een “ík-maatschappij” geworden. Zo juist op de radio, dat het een 

schande was met dat vluchtelingen gedoe, omdat zij in los stro in de kampen lagen. Wat 

gebeurde er in 1939, toen de mobilisatie uitbrak? Ik was in dienst als beroeps, maar het hele 

lager lag toen ook in het los stro, dus wij waren ook maar varkens. 

Maar genoeg hierover, ik hoop dat je de reünie kunt organiseren, tevens dat iedereen het 

geweldig naar zijn zin heeft en blij is wat van de familie Schoots te horen. Nu op mijn leeftijd 

en een beetje gebrekkig (mijn rug) kan ik hier helaas niet aan deelnemen, maar doe iedereen 

die zich mij herinnert, de hartelijke groeten en alter, wanneer we boven zijn, zullen we het wel 

overdoen. Je zou mij en mijn broer een groot plezier kunnen doen door een lijst te maken van 

de personen die ik allemaal genoemd heb, waarin de datum van overlijden is genoemd en die 

mij toe te sturen.  

 

Groetend,  

Wim van Wim.”   

 

    

     -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kwartierstaat Arnoldus Petrus Jozef Schoots  



Peter Johannes Schoots  

Oom Piet en tante Marie, de groenteboer. Dit zijn de peetouders van Jeanne Schoots van 

Bertus en Jo. Hein Schoots, de broer van Jeanne, kwam nogal eens in Zeist. Op de 

Voorheuvel in Zeist had hij een groentezaak. Toen hij stopte met de zaak, kwamen ze naar 

Tiel en woonden bij tante Bet. Deze mensen hadden geen kinderen. Hein Schoots ging wel 

eens met deze mensen mee naar de groentemarkt, hij dacht in Utrecht, in alle vroegte. Piet had 

een open pick-up wagen om de groenten te vervoeren.   

 

Volgens diverse Schootsen was tante Marie een beetje een ‘zeur’. Hoewel ze een zuster was 

van Greet, van Antoon. Zij was echt haar tegenpool.  

 

 

Alida Johanna Schoots 

 

Geboren op 6 januari 1895 en overleden op 5 juni 1965. Zie 

vooraan dit hoofdstuk en hoofdstuk 19. 

 

Op onderstaande foto rechts, gemaakt in 1959 op haar 40-jarig 

huwelijk, staat Alida Johanna Schoots met Bets van Os, haar 

grote hulp en toeverlaat. 

Op de foto daarnaast 

(gemaakt tijdens 

hetzelfde bruiloftsfeest) 

staat ze met haar man, 

Gerardus, mijn opa. Beide foto’s zijn gemaakt door 

Piet Velders. 

  



Gradus Johannes Schoots  

Gradus werd ome Gras genoemd. Hij was getrouwd met tante Leen, een warme lieve vrouw 

die smakelijk en aanstekelijk kon lachen. Uit het huwelijk van Gradus Johannes Schoots met 

Helena Geertruida Schoots (een andere tak, maar wel dezelfde stamvader Petrus Jacobus 

Schoots, geboren in 1750) zijn zeven kinderen geboren: Riky, Wim, Piet, Gerard, Truus, 

Henk en Lenie. 

  

1. Hendrica Geertruida Maria Schoots, geboren op 1 september 1928. 

2. Wilhelmus Stephanus Schoots, geboren op 4 maart 1930. 

3. Petrus Johannes Schoots, geboren op 9 augustus 1931. 

4. Gerardus Stephanus Schoots, geboren op 28 juli 1932. 

5. Geertruida Elisabeth Schoots, geboren op 10 juli 1937. 

6. Hendrikus Gerardus Schoots, geboren op 26 augustus 1943. 

7. Helena Charlotta Wilhelmina Schoots, geboren op 8 januari 1950. 

 

In april 2014 sprak ik uitgebreid met de oudste en de jongste: Riky en Lenie, in Tiel aan de 

Korenmarkt. Ook neef Jaap Schoots was daarbij aanwezig met vriendin en de man van Lenie: 

Herman. 

 

Het gezin van Gras groeide op in de Tweede Achterstraat in Tiel. Hier links op de foto de 

Tweede Achterstraat 

met op de 

achtergrond de 

Dominicuskerk.  

Een nare gebeurtenis 

die ook een paar 

pagina’s eerder staat 

vermeld, maar dan 

vanuit een ander 

perspectief, speelde 

zich af op 20 oktober 

1944. Op die dag was 

er een granaat door 

de Engelsen 

afgeschoten, bedoeld 

voor de 

Dominucuskerk. Een 

hoog punt, dus een 

mogelijk uitkijkpunt 

voor de Duitsers. Het 

huis waar zij 

woonden lag precies 

in het midden van de 

twee kerken, dus 

middenin de 

vuurlinie. De granaat miste doel en kwam tot ontploffing vlak bij Riky. Zoals de foto hier laat 

zien liggen de kerk en Achterstraat vlak bij elkaar. Riky Schoots, destijds net 16 jaar, verloor 

haar been. Een andere scherf kwam terecht in het achterhoofd van haar vader. Niet dodelijk 

getroffen, maar wel behoorlijk gewond, is hij tijdens de beschietingen naar het ziekenhuis 

gekropen om hulp te halen voor Riky. Hij is wel altijd doof gebleven aan de kant waar de 



granaatscherf had gezeten. Riky werd 

naar het vlakbij gelegen Sint 

Andreasziekenhuis gebracht. Riky kan 

zich ook nog herinneren dat ze, weer 

tijdens hevig granaatvuur, naar de 

schuilkelder onder de nabij gelegen 

pastorie werd gebracht. Ook de doctoren 

en de zusters lagen hier in de kamertjes 

en gangen. Tot de bevrijding heeft Riky 

in tal van ziekenhuizen gelegen. De 

familie zelf heeft op en stuk of tien 

verschillende plaatsen gewoond tijdens 

de evacuatie.   

 

Als 26-jarige ging Riky Tiel uit, naar 

Hilversum. Daar zat ze in de sociale 

jeugdzorg van de landelijke overheid. Er 

waren destijds internaten voor jongens 

en voor meisjes. Zij gaf naailessen bij de 

diverse meisjesinternaten. Later stopte ze 

met de naailessen en is Riky de 

administratie gaan doen. Vanuit daar 

werd ze overgeplaatst naar diverse 

andere steden door heel Nederland:  

Heemstede, Bilthoven, Maarssen, 

enzovoorts. In 1965 trouwde ze met Piet 

Ligtvoet.  

Riky Ligtvoet -Schoots 

 

Daalderop 

Wim en Annie Schoots, de broer en schoonzus van Riky en Lenie, hebben altijd in Tiel 

gewoond. In hun verkeringstijd tot en met ver na hun trouwen waren ze actief bij de 

verkennerij, tegenwoordig de ‘scouts’, als hopman en akela. 

Ze woonden heel lang in de Mr. Rinckstraat. Daarna 

verhuisden ze naar de Neerijnenlaan en toen naar de 

Veilinghof. Wim werkte bij Daalderop op de afdeling 

Kostprijs. Het toeval wil dat bij ons gesprek ook de partner 

van Jaap Schoots zit: Wilhelmina Tijssen. Jaap is een zoon 

van oom Jo en neef van Riky en Lenie. Willy, die zelf ook 

jaren lang op de administratie van Daalderop heeft gewerkt, 

wist zelfs de geboortedatum nog van Wim. Maar ook zijn 

administratienummer van Daalderop en de afdeling waar hij 

gewerkt heeft. Dit leverde de nodige lachers op tijdens dit 

gesprek. 

  

Net zoals zijn vader Gras, is Wim meer dan 40 jaar lid 

geweest van het kerkkoor ‘Soli Deo Gloria’.  

 

Leen Schoots, vrouw van Gras 

 



Broer Piet werkte op kantoor bij de melkfabriek. Het 

gezin werd op een nacht wakker door geschreeuw en 

vond Piet door een hersenbloeding getroffen. De 

volgende dag overleed hij, slechts 20 jaar oud, op 5 

januari 1951.  

 

Gerard begon op 16-jarige leeftijd bij de marine en had 

voor 6 jaar getekend. Hij voer op de Karel Doorman, 

het vlaggenschip van de Koninklijke Marine naar 

landen als Nieuw-Guinea. Hij was vaak maanden, soms 

bijna een jaar van huis. Toevallig voer Gerard (van ome 

Antoon) ook op dit schip. Ze wisten dit niet van elkaar 

en kwamen daar pas na enige tijd achter. Eenmaal weg 

bij de marine deed hij de politieopleiding en uiteindelijk 

is hij kapitein geworden. Hier kreeg Geraard veel te 

maken met het koninklijk huis. De paarden en de 

voorbereidingen met Prinsjesdag had hij onder zijn 

hoede. Hij heeft zelfs Willem Alexander rijles gegeven. 

Hoe hij is overleden weten de zussen niet, maar wel dat 

het snel is gegaan en dat hij veel te jong was: op 15 

oktober 1985.   

 

Grafsteen Piet Schoots 

 

 

Zus Truus trouwde met Bram du Fossé. Een Zeeuw 

die vanwege zijn opleiding in Tiel op het 

belastingkantoor terecht kwam. Ze hebben wel in 

Tiel gewoond, maar niet lang. Direct na hun 

trouwen verhuisden ze naar Arnhem waar Bram als 

inspecteur bij de Belastingdienst werkte. Ze 

woonden ook nog een tijdje in Doesburg, Maarssen 

en Oud Zuilen. Daarna zijn ze in Drenthe gaan 

wonen, Norg. Daar woont het stel in de winters, in 

de zomers in hun huis in Zeeland. Bram is inmiddels 

in 2011 overleden.  

 

Henk heeft altijd in Tiel gewoond, helaas overleed 

hij in 2013. Hij was als elektricien opgeleid. Henk 

was ook onderhoudsmonteur bij Schoots 

Verwarmingen en heeft daarna als ‘zetbaas’ een 

winkel van Singer naaimachines gehad én een 

bowlingcentrum. Later kwam hij bij een 

touringcarbedrijf en maakte jarenlang met veel 

toewijding en plezier als chauffeur vele lange 

buitenlandse reizen. Tot aan zijn pensioen toe.  

       

        Lenie van Veldhoven-Schoots 

   

 



Nakomertje 

Lenie is het nakomertje, zoals ze zelf zegt. Pas van 1950. Een nakomertje in de meest 

letterlijke zin van het woord, want de schrik was groot toen moeder Leen ontdekte niet in de 

overgang te zijn, maar in verwachting! Van alle verhalen die in dit boek beschreven worden 

heeft Lenie niet veel meegekregen, het is letterlijk ‘voor haar tijd’ geweest. Een jaar of zes na 

haar trouwen, ze woonde in die tijd aan de Voor de Kijkuit, verhuisde ze met haar man 

Herman van Veldhoven en kinderen naar Lelystad. Een hele nieuwe stad in de Flevopolder, 

waar toen nog geen 6000 man woonde en er echt ‘gepionierd’ werd.  

 

Het bedrijf waar haar man werkte stond in 

Ophemert. Ze maakten er (meubel)kussens, 

matrassen en meubels en mochten op die plek niet 

uitbreiden. Maar in het nieuwe stuk Nederland was 

ruimte genoeg, dus de keuze was gauw gemaakt: 

men verhuisde naar Lelystad. Dat was in 1974. 

Ondanks er 24 jaar gewoond te hebben, bleef Tiel 

toch altijd trekken. Op een gegeven moment kwam 

die kans en gingen ze terug naar Tiel. Ze hebben 

toen 10 jaar gewoond in hetzelfde 

appartementencomplex, maar dan op twee hoog. 

Hun kinderen wilden graag dat ze weer terug naar 

Lelystad kwamen. “Weer zo gek geworden”, vertelt 

Lenie. Dus gingen ze terug naar Lelystad. Maar ze 

konden niet meer wennen. Sinds 2011 wonen ze 

weer in Tiel en dat bevalt uitstekend.                                                                               

 

 

Herman van Veldhoven 

 

 

 

Vader Gras was weliswaar een vrolijk type, 

maar altijd met een serieuze ondergrond. Ook 

was hij een echte familieman. “Zoals deze 

familie met elkaar omging, vind je nergens 

meer”, vult neef Jaap aan. Iedereen hielp 

elkaar, zorgde voor elkaar en was er voor 

elkaar. Als voorbeeld haalt Riky haar ongeluk 

aan. Er waren destijds veel ziekenhuiskosten 

gemaakt. Dat geld hadden haar ouders niet. 

Toen zijn de broers Jo en Antoon 

bijgesprongen. 

Ook bij verjaardagen was het feest; het leken 

wel bruiloften. Iedereen sprong helemaal uit de 

ban. En er werd ook altijd voorgedragen en 

gezongen. Dat ging dan uit volle borst.  

 

 

 

                                   Ome Gras in 1959 



 

Meubelmaker 

Oom Gras was meubelmaker van beroep. Hij 

werkte bij Van Lienden, meubelen en 

vloerbedekkingen, op de kop van de Waterstraat. 

Waar nu Intersport zit. Het pand zelf staat er nog. 

Daar heeft hij heel lang gewerkt. Op de rekening 

hiernaast staan tal van zaken die Gerrit en Ali 

Velders (mijn ouders) aanschaften bij de Firma 

van Lienden, op 12 mei 1953. Dit was nodig voor 

de inrichting van het huis aan Voor de Kijkuit.  

 

Echte hobby’s had hij niet, daar was vroeger geen 

tijd voor. Het koor was eigenlijk Gras zijn hobby, 

het kerkkoor ‘Soli Deo Gloria’. Hetzelfde koor 

waar zijn broer Bertus ook bij zat. Hij repeteerde 

hiervoor één dag in de week, de donderdagavond.  

Riky vertelt dat hun vader een man was met een 

geweldige uitstraling. Een heel bijzondere man. 

Als het nodig was stond hij klaar om alle taken 

binnen het gezin op zich te nemen. Dat hoefde 

niet, omdat moeder thuis was, maar hij zou dat 

wel hebben gedaan. Eén van zijn eigenschappen 

was voordragen van stukjes en gezangen. Daar 

was hij een ster in. Jaap vult aan dat ze ook 

verschrikkelijk konden ‘ouwehoeren’ over elkaar, 

maar nooit negatief. Tante Bet was hierbij dan meestal de aanvoerster.  

 

 

Over Gerrit wordt verteld dat je hem nooit hoorde 

lachen, maar je zag wel de tranen van de lach over 

zijn gezicht rollen. Hij lachte geluidloos, inwendig. 

Hij had een hele droge vorm van humor.    

“Het was een hele bijzondere familie”, aldus het 

gehele gezelschap. Jaap: “Als er feest was bij ons, 

kwamen ze met z’n allen lopend naar de dijk, waar 

wij woonden. Het hele stel. Eén iemand van de 

familie was bang voor meikevers. Mijn moeder was 

op 3 mei jarig. Dan zetten we buiten een lamp neer en 

dan kwamen er genoeg kevers op af. Dan had ze het 

niet meer.”    

 

Ome Gras 

 

Aangehouden door de politie 

Riky vertelt dat haar vader op een dag werd  

aangehouden door de politie. Hij had geen bel op de fiets. “Schoots, je hebt geen bel op je 

fiets! ‘Ja’, zegt hij, ‘dat weet ik en da’s zo verdomde lastig’, waarna hij weer op de fiets ging 

zitten en verder reed.”  

 



Maar ome Hend was ook een feestnummer. Waar minder contact mee was, was ome Wim uit 

Amersfoort, ome Piet uit Zeist en ome Bertus. Die laatste heeft overigens ook een tijd in Zeist 

gewoond. Dat mindere contact was logisch, want ze woonden verder weg. Piet had geen 

kinderen, maar ome Wim had er vijf. Of vier, Jaap kan er eentje naast zitten, maar hij kent ze 

geen van allen. Er komen direct verhalen op de tafel over welke Schoots met wie getrouwd 

was en dat haar vader Schoots heet, maar ook haar moeder (noot van de schrijver: familie van 

elkaar in de zevende graad).  

 

Op verzoek van Jaap vertel ik wat ik al heb 

verzameld over de familie Velders en waar 

ze vandaan komen. Uit Duitsland dus. Jaap 

stelt dat zijn oma Triesscheijn heette, ook 

geen Nederlandse naam. Willem 

Triesscheijn (vermoedelijk wordt bedoeld 

Willem Triesschijn, geboren op 17 

september 1870 en overleden in 1954) had 

bij de kerk een fietsenstalling. Dat deed hij 

met twee kleine kereltjes. “Kjaltjes”, noemt 

Jaap die in plat Tiels. 

 

Ome Gras met pensioen in 1962 in de  

werkplaats van Van Lienden  

 

Met veel plezier denken ze terug aan de 

reünie van de Schootsen in 1999. Dat was 

een geweldige reünie, maar er zijn 

inmiddels al veel mensen van overleden. 

Daar willen ze liever niet aan denken.  

Er was een oudtante, die zat in een klooster 

in Brussel. Regelmatig ging de hele club 

Schootsen naar haar toe. Dan was het echt 

feest. Ze zetten het hele klooster op de kop. 

Iedereen sliep ook in het klooster. 

 

Jaap: “Haar vader (de vader van Riky en Lenie) mengde altijd de drank op de verjaardagen. 

Haar moeder had dan een pot bowl gemaakt en daar ging dan nog de nodige drank bij. Haar 

vader mengde dat en dronk ook meteen. Als Gras dan voldoende naar binnen had gewerkt 

ging hij altijd zingen, over ‘Killekes brave ouders’ of ‘juffrouw Jansen’.”    

 

Als het gesprek op carnaval komt, verschijnen Leeuwen en Wamel in beeld. De Reut van 

Louwe en Zaal Rutten in Wamel, De Rut. Tegenover het parochiehuis. Lenie zegt dat ze daar 

35 jaar tijdens de carnaval heeft gewerkt. Samen met haar man. Herman werkte toen bij 

W.A.M. van den Berg en hij bevoorraadde diverse kroegen. Maar toen vlug dronken onder de 

jeugd belangrijk werd, ging de gein er af.   

 

Hij eindigt met: “Piet Schoots is getrouwd met een van Os en een zuster van die van Os is met 

Stef Schoots getrouwd en Stef Schoots is weer een zoon van Jo Triesscheijn die met Has 

Schoots is getrouwd uit de bakkerij vroeger.” Hij heeft het over Johannes Wilhelmus Schoots, 

getrouwd met Johanna Maria Triesschijn. Op dit soort momenten ben ik altijd blij dat er op de 

achtergrond een opnameapparaat meedraait. 



Bidprentje 

Ome Gras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidprentje  

tante Leen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kwartierstaat Helena Charlotte Wilhelmina Schoots  



Dirk Antonie Schoots 

Oom Antoon is nummer acht van de elf. Ofwel omen Antoon, omdat die extra ‘n’ lekkerder 

liep met uitspreken. In januari 2013 mocht ik met twee van zijn dochters spreken: Corry en 

Henny. In de tussentijd uitgegroeid tot twee wat oudere dames, maar ik herken hun lach en 

uitspraak nog steeds. Vroeger, tussen 1954 en 1957, waren dit mijn buurmeisjes op de Voor 

de Kijkuit.  

 

Hein Schoots over zijn oom Dirk Antonie Schoots: “Als eerste denk ik aan de loodgieter. Dat 

was zijn vak. Een heel positief iemand, altijd vrolijk en vaak de praatpaal voor mijn moeder. 

Een hele sympathieke man.”  

Jaap Schoots: “In het kwadraat van wat de rest was, maar dan heel droog en je kon er 

ontzettend mee lachen. Een kleurrijk figuur, geweldige man en een heel harde werker, maar 

leuk. Hij was niet kwaad te krijgen. Onder elkaar ging het van ‘Hee, loodgieter, lek gezocht, 

niet gevonden, twee gulden vijftig’. En dan ging hij tekeer! Zijn vrouw, tante Greet, was een 

ontzettend lief mens. Eigenlijk was er geen enkele verkeerde bij, ze waren allemaal even 

aardig.”   

  

 

Dirk Antonie Schoots was getrouwd met Margaretha Constantia Lancee. Uit dit huwelijk zijn 

vijf kinderen geboren: 

 

1. Peter Johannes Schoots, geboren te Tiel op 28 juli 1930. 

2. Gerardus Johannes Schoots, geboren te Tiel op 14 augustus 1931. 

3. Antonius Johannes Schoots, geboren te Tiel op 12 augustus 1933. 

4. Cornelia Johanna Schoots, geboren te Tiel op 3 april 1936. 

5. Hendrika Margaretha Elizabeth Schoots, geboren te Tiel op 5 maart 1940. 

 

 

 

Oom Antoon heet Dirk 

Antonie. Hij kreeg een zoon 

die Antoon heette en die 

kreeg weer een zoon met de 

naam Anthony. Die laatste 

heeft nu een 

loodgietersbedrijf op 

Latenstijn.  

 

Voor de Kijkuit 25: in dat 

huis woonden zeven mensen: 

Antoon, zijn vrouw en de vijf 

kinderen. Later is de 

voorkamer, volgens Henny de 

beste kamer, omgebouwd tot 

winkel.  

 

 

Dirk Antonie met zijn gezin; 25 jaar getrouwd  

 



Op een gegeven moment moest de huisraad buiten worden neergezet tijdens deze verbouwing. 

Er waren diverse Schootsen in de buurt, want er was weer eens wat te vieren en die deden 

alsof al die huisraad in een soort veiling verkocht moest worden. Moeder schaamde zich te 

pletter. Ome Johan Lancee, de broer van hun moeder, was notaris. Die had het hoogste woord 

met bieden. Die Lancees waren ook een heel leuke familie.  

 

Corry herinnert zich nog een verhaal over haar ouders. Ze waren net een jaar getrouwd en 

woonden sinds kort op de Voor de Kijkuit. Ze vierden de eerste verjaardag van haar vader in 

dit huis, 27 juli 1931. De voorkamer zat helemaal vol met familie. Toen kreeg haar moeder 

weeën, van haar eerste kind. Iedereen moest direct de kamer uit. Snel de borrelglaasjes leeg 

drinken en iedereen weg. Zo makkelijk ging dat niet. Maar tante Bets van Groenestijn, die 

drie huizen verder woonde, trad kordaat op en joeg iedereen weg. “Iedereen er uit want Gré 

krijgt weeën!”  

 

De kinderen waren toen al groot. De jongens zaten in dienst: Piet, Gerard en Antoon. De 

oudste zat bij de luchtmacht, de tweede zat bij de marine en de derde bij de landmacht. In het 

weekeinde moesten die uniformen worden uitgewassen, drie verschillende kleuren! 

  

De beide dames hebben zich goed voorbereid, de stapel met foto´s wordt doorgenomen. 

Omdat wij buren zijn geweest, komen Lida (mijn zus) en ik er ook regelmatig op voor. Zoals 

op de foto hieronder. Daar zit ik met Corry en Henny, op het deksel van de kolenbak.  

Ik hoor van hen dat ik veel bij hun thuis was. Ook was ik veel te vinden in de boomgaard van 

ome Antoon. Die lag vlak achter hun huis, aan de Hoge Weidseweg. Momenteel staan er 

allemaal garages.  

 

 

Dirk Antonie is zijn 

loodgietersbedrijf begonnen 

met een oude fiets. Daarna 

kwam de handkar en weer iets 

later de bakfiets. Gereedschap 

erin en daarmee de boer op. Hij 

vertrok van huis uit. Het vak 

had hij geleerd bij loodgieter 

Gennissen in de Waterstraat. 

Daar had de man het helemaal 

niet naar zijn zin. Bovendien 

werkte ome Wouter van 

Groenestijn daar ook, en daar 

kon hij ook al niet mee 

opschieten.  

Gerard met Corry en Henny rond 1956 

 

Henny: “Dan kwam hij thuis en dan had hij er de pest in. Toen zei moeder tegen hem: ‘Ga 

daar dan weg!’ Toen heeft Antoon bedacht om voor zichzelf te beginnen.” Dat was 

waarschijnlijk rond 1943/1944. Achter het huis was een schuur. Het werd volgens de dames 

‘de werkplaats’ genoemd, maar in hun ogen was het gewoon een schuur. Daar stonden 

allemaal apparaten, zoals draaibanken voor dakgoten.  

 

 



Vlak naast die schuur of werkplaats liep een pad naar de boomgaard. Ook kweker Roos 

woonde daar in de buurt. Het pad begon aan de Hoge Weidseweg.  

 

Vier gulden vijfentwintig 

Het huis op de Voor de Kijkuit nummer 23, waar mijn ouders woonden tussen 1953 en 1957, 

huurden zij van ome Antoon voor maar liefs vier gulden vijfentwintig. Antoon had eerst 

alleen nummer 25 in die straat, maar toen die zaak steeds beter ging lopen, kocht hij, 

vermoedelijk met het oog op uitbreidingsplannen, ook nog nummer 23 erbij. Hij had nóg een 

huis, op het Sterrebosch.  

 

De loodgieterszaak van ome Antoon is 

later alleen voortgezet door Antoon. Hun 

broer Gerard gaf niets om de zaak. Hij is 

in dienst gegaan en heeft later nog eens 

voor 6 jaar bijgetekend. Hij had twee 

linkerhanden, maar hij was wel goed in 

talen. En hij kon heel goed leren, net als 

Piet.  

 

Corry woont tegenwoordig in de 

Beatrixlaan, tegenover het politiebureau. 

Een vooroorlogs huis uit rond 1910. Haar 

man is al weer enige tijd geleden 

overleden. 

H

Henny en Corry 

 

Henny is getrouwd met Hans van Doesburg. Hans is al met pensioen. Hij begon in de 

aannemerij, tot zijn 24e. Toen ging hij bij Kleinders in Drumpt werken, ook een aannemer. Dit 

hield hij vol tot hij op 36-jarige leeftijd werd afgekeurd wegens artrose. Zo kwam hij bij de 

woningbouwvereniging terecht. Daar heeft hij alles gedaan: magazijn, inkopen, et cetera. Ze 

hadden het beheer over ongeveer 3000 woningen. Dit heeft hij tot zijn 60e gedaan. Toen kon 

hij eruit, zoals dat officieel heet. Met pensioen. Hij heeft met Henny een leuk huis in Tiel aan 

de Meander. Geheel ingericht voor ouderen, met een prachtig groen begroeid dak. 

 

Over haar jeugd vertelt Corry dat ze naar de meisjesschool ging aan de Binnenmolenstraat: de 

nonnenschool, ook wel Catharinaschool genoemd. Vlak achter de Dominicuskerk. Ze heeft 

daar 7 jaar op school gezeten. In die tijd werd er een zogeheten huishoudklas bijgebouwd. 

Direct daarna werd ze ingeschakeld in de winkel van haar ouders. Want er moest gewerkt 

worden. Ze was 13 of 14 jaar toen ze al in de winkel stond. Het ergste vond ze om 

vertegenwoordigers te woord te staan. Die wilden graag van alles verkopen. Maar ze had van 

haar vader gehoord dat ze dat niet mocht doen. Maar ja, vader was nooit thuis. Dus moest zij 

die vertegenwoordigers in haar eentje weer de winkel uit zien te krijgen.  

 

Piet Schoots in actie 

Henny is na haar lagere school naar de mulo aan de Dahliastraat gegaan. Ze ging over van het 

derde naar het vierde jaar, ze hoefde nog maar één jaar om haar diploma te halen. Toen kwam 

haar broer Piet in actie. Dat was de oudste broer en hij was zeer ondernemend. Hij wilde maar 

groter worden en groter worden. Dat zat er bij hun vader niet in en ook niet bij de jongste. Die 

hielp ook mee in de zaak. Hij had het idee om Henny naar huis te halen en in de zaak op 



kantoor neer te zetten. Dat kantoor was een stukje bijgebouw aan de eerder genoemde 

werkplaats. Dit werd ook wel ‘de hut’ genoemd. Daar moest Henny gaan zitten en 

kantoorwerk doen. Dat deed ze, want ze vond het zo interessant. Ze ging van school af en 

werken. Piet ging samen met Henny naar meneer Warringa (in mijn tijd, 1966-1970, ook nog 

directeur) toe om te praten. “Henny had het wel gehaald, hoor”, zei de heer Warringa tegen 

Piet. Dat deed Henny zeer. Nog steeds. Maar Piet was volhardend. “Het is een bloeiende zaak, 

we gaan steeds meer vooruit, we hebben haar nodig.”  

Ze zat een blauwe maandag op kantoor, maar er was eigenlijk helemaal geen werk. Daarna 

werd besloten dat Henny toch de mulo ging doen, maar dan de schriftelijke cursus, in 

Culemborg. Dat lag haar in het geheel niet. Eén keer in de maand moest ze daarvoor naar 

Culemborg, maar dat ging niet. Het ene oor in, het andere oor uit. Het kantoor lukte ook niet, 

dus ze ging haar moeder meehelpen in de huishouding. Toen vroeg ze aan zichzelf waar ze 

mee bezig was. Dat ging niet goed. Vrij snel daarna ging ze naar de Betuwe. Alle rapporten 

meegenomen en ze kwam bij de boekhouding terecht. Daar had ze het reuze naar haar zin. 

Ook Corry heeft er nog een paar jaar gewerkt, maar dan op de afdeling Verkoop. Henny 

werkte daar ook nog toen ze verkering kreeg met Hans. Er was veel haat en nijd tussen de 

diverse dames van de afdelingen. Ze werd zelfs bevorderd naar de afdeling 

Loonadministratie. Dat konden een hoop meiden niet uitstaan. Dus werd ze gepest, in 1962. 

Ze ging overspannen naar huis, de dokter werd erbij gehaald en toen heeft ze ontslag 

genomen. En weer kwam ze thuis in de huishouding. Weer haar moeder gaan helpen. Die had 

inmiddels ook al een hartaanval gehad, dus het werd steeds moeilijker. Toen is ze thuis 

gebleven tot ze met Hans ging trouwen op 17 december 1964.  

 

Corry heeft, in haar tijd bij de Betuwe, typen geleerd. Steno, meer steno en nog meer steno (ze 

heeft naar eigen zeggen drie diploma’s steno) en toen solliciteerde ze bij de gemeente Tiel. Ze 

heeft toen maar liefst vier jaar gewerkt bij de Bescherming Bevolking (BB). Tot aan haar 

trouwdag. Toen was dit ook voor haar afgelopen: iets wat in die tijd gebruikelijk was. Nu ze 

er over nadenkt, vindt ze het eigenlijk heel gek. “Ik had een prachtige baan, ik had een goed 

salaris als ambtenaar bij de gemeente Tiel. Ik trouw en ik zit thuis. Dat snap je nu toch niet 

meer. Dat is toch belachelijk? En het duurde ook nog eens bijna 2 jaar voordat mijn eerste 

kind kwam. Ik had al die tijd kunnen werken!” 

In die tijd is ook hun huis (van Corry en Jan) gekocht aan het Groenlandslaantje, vlak bij het 

huis van loodgieter van Osch. Achter hun huis was de Gustaaf Adolf.   

 

 

  

 

 

 

 

Konijnenwal 

met rechts 

Gustaaf Adolf 

 

 

 

 

 

 

Uit het 



huwelijk van Dirk Antonie Schoots met Margaretha Constantia Lancee zijn vijf kinderen 

geboren. De eerste vier hebben als tweede naam allemaal Johannes of Johanna. Toen kwam 

Henny en zei hun moeder dat ze het helemaal zat was met al die Johannessen en Johanna’s.  

Henny is ook de enige die geen Johanna heet. Er kwam nog een broertje na, maar die werd 

geboren in augustus 1945 en heeft maar één dag geleefd. Waarschijnlijk doordat hun moeder 

teveel had meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog.  

 

Tijdens de evacuatie van Tiel in 1944 vluchtte de hele familie naar Friesland, Menaldum. 

Corry is een keertje van Menaldum naar Leeuwarden gelopen. Corry weet nog precies dat ze 

weg moesten. Alle spullen op de handkar en daar werd zij tussenin gezet. De jongens moesten 

lopen. Henny zat in een crèmekleurige kinderwagen, een soort buggy. Ome Gras was vier 

huizen verder in de straat komen wonen. In de Voor de Kijkuit nog steeds. Zij moesten hun 

huis uit omdat er een granaat op was gevallen. Diezelfde granaat heeft ervoor gezorgd dat de 

oudste dochter Riky haar been verloor. Zij werd destijds in het ziekenhuis geopereerd en ome 

Antoon heeft toen bloed gegeven. Een wapenfeit dat Corry vol trots vertelt.  

 

 

Bescherming Bevolking 

Ome Gras kwam de hele familie uitzwaaien bij het 

vertrek naar Friesland en Antoon gaf hem de sleutel van 

hun huis om er goed op te passen. Gras was bij de 

Bescherming Bevolking. Die moest in Tiel blijven. Hij 

zou goed op het huis passen, beloofde hij. Volgens 

ooggetuigen (mensen uit de straat die ook moesten 

achterblijven) was de familie nog niet weg of Gras 

begon meteen van alles uit het huis te slepen. Alles dat 

hij maar kon gebruiken. Van zijn eigen broer! Toen de 

familie na zes maanden terugkwam, zag men meteen dat 

er van alles weg was. Toen moeder aan ome Gras vroeg 

of hij er iets van wist, verklaarde hij met een stalen 

gezicht dat er veel werd gestolen in Tiel. Maar de goede 

man had een groot gezin en zelf helemaal geen spullen 

meer. Niemand die er ooit moeilijk over heeft gedaan. 

En het was een schat van een man, volgens de zussen.      

 

De beide dames herinneren zich ook nog dat ze één of twee dagen hebben moeten 

doorbrengen in Zeist. Vanuit Zeist werden ze met een veewagen vervoerd naar Leeuwarden. 

Onderweg sliepen ze ook nog een keer in een school. Daar stikte het van de luizen. Zo erg dat 

Corry helemaal kaalgeschoren werd. Ze moesten slapen op een tafel in een klaslokaal.  

  

Het gezin was ook verspreid. Henny was de jongste en bleef bij vader. Moeder en de vier 

andere kinderen zaten bij een andere boer. Hun broers hebben verschrikkelijk hard moeten 

werken, als paarden, bij die boer: het was eigenlijk gewoon uitbuiting. Ze waren destijds 12, 

14 en 15 jaar en werden zogenaamd gastvrij als evacués opgenomen. Maar die jongens waren 

alleen maar bij die boer om te werken. Piet kreeg daar rugklachten van en hun moeder heeft 

daar veel geleden. Ze moesten allemaal om 06.00 uur opstaan en dan moest Piet de koeien 

gaan melken. Met z’n twee linkerhanden. Hij was een kantoorman. Alleen Henny en Corry 

hadden het goed. Henny is toen verschrikkelijk verwend, maar hun moeder had er veel 

verdriet. Van november 1944 tot en met de bevrijding in mei 1945 hebben ze in Menaldum 

doorgebracht. Daarna kwamen ze weer naar Tiel.  



De ooms Schoots 

Op mijn vraag aan Henny en Corry wat ze zich van hun ooms kunnen herinneren, komt er van 

alles los. Over ome Hend antwoorden ze: “Toneel, toneel en nog eens toneel. Een boef was 

het, een grote boef. Een schat van een man met een verschrikkelijk bazig vrouwke. Hij had 

niks te vertellen thuis, dus daarom ging het eruit.” Corry verbaast zich er nog over. Op het 

toneel staan en dan thuis niets te vertellen te hebben.  

Corry en Henny praten over de kinderen van Hend die nog in leven zijn. Vervolgens gaan ze 

over op de namen en de anekdotes die in het boek staan over onze families. Volgens de dames 

komen alle verhalen weer terug en weten ze alles nog. Ze vinden het beiden prachtig om te 

lezen. Zo ook over de flessen van Van der Flip die tijdens de oorlog begraven werden in de 

tuin van mijn opa. Hij had die flessen zeer goedkoop gekocht in de winkel van de Betuwe. 

Het lijkt wel of de hele familie wist dat mijn opa die flessen begraven had. Geen wonder dat 

ze allemaal waren verdwenen toen hij ze weer wilde opgraven.  

 

Over Hendrika Maria Schoots, geboren in 1887 en maar 29 jaar oud werd, weten ze niet veel. 

Wel dat haar naam Hein was en dat ze heel jong stierf. Verder helaas niets. Willem Johannes 

Schoots van 1891 is ome Wim volgens de dames, ome Wim uit Amersfoort. Deze ome Wim 

was een lange, grote en strenge man. Een buitenbeentje van de familie, misschien ook omdat 

hij een eind weg woonde, daar in Amersfoort. Hij was 

militair, denken ze. Of marechaussee. Af en toe kwam 

hij bij zijn broers op bezoek. Een keer kwam hij bij 

zijn broer Antoon, maar Corry was er bang voor, 

vertelt ze. Volgens Henny had hij veel air, een beetje 

aparte man. Hij had ook een aparte vrouw, daar 

moesten ze helemáál niets van hebben. Die vrouw 

schijnt ook nog de zus van zijn eerste vrouw geweest 

te zijn. De eerste zus ging dood. Toen kwam er een 

andere zus in huis om haar te verplegen, en daar 

trouwde hij weer mee. Hij zonderde zichzelf ook af, 

kwam nauwelijks op verjaardagen.   

Ome Gras was de favoriete oom van Corry en Henny. 

Een heel lieve man.  

 

Corry, tijdens haar eerste communie. Het jurkje met 

de hand gemaakt van de zijde van een parachute uit 

de oorlog. Blauw geverfd door haar moeder. 

Gemaakt door Willy van Ome Hend, die was 

naaister.  

 

Van de eerste Wim, die slechts één jaar geleefd heeft, 

wisten ze niets. Zelfs het bestaan niet. Verder volgt er Peter Johannes Schoots. “Ome Piet uit 

Zeist!” roepen beiden in koor. Ome Piet was getrouwd met een zus van hun moeder: Maria 

Helena Lancee. Twee broers met twee zussen. Zij hadden een groentewinkel in Zeist. Die 

heette Pomona. Ze hebben nooit kinderen gehad. Maar wel een grote hond. Corry en Henny 

moesten, met de nadruk op moesten, ieder jaar daar een paar dagen logeren. Ook Hans van 

Henny kan zich herinneren dat zij er ook een keer hebben geslapen, één nacht. Henny boven 

en Hans apart in een kamer beneden. Corry herinnert zich nog dat Henny er nooit wilde eten. 

Tante Jo en Ome Bertus woonde ook in Zeist. Die hadden er een café. Henny heeft het 

telefoonnummer van Jeanne, hun dochter. Die woont tegenwoordig in Ophemert.    



Tante Aal, mijn oma, vonden ze een lief mens. Maar ze was wel altijd ‘amborstig’. Een Tiels 

woord voor benauwd, bronchitis. Henny weet nog dat ze het heel jammer vond dat ze geen 

dochter had gekregen. Daarom was Willy van tante Bet haar lievelingetje. En Willy was de 

vriendin van Corry.  

En tante Aal was altijd vrolijk, erg vrolijk. Als er een verjaardag was, deed ze het regelmatig 

in de broek van het lachen. Samen met tante Bet, maar tante Aal was net een graadje erger. 

Een echte Schoots.  

 

Een tussendoortje over de familie en hoe men op elkaar gesteld was. Eén van de leukste 

dingen die Corry zich herinnert, is dat ‘opoe’ (grootmoeder van vaderskant, Hendrika 

Triensscheijn) in de Voor de Kijkuit woonde, en dat haar ouders, toen ze net getrouwd waren, 

er precies tegenover kwamen wonen. In het midden van het blok van de Coöperatie, midden 

in de straat.  

Corry vertelt ook dat, toen haar ouders trouwden, alleen nog ome Bertus en ome Jo thuis 

woonden. Iedereen was al het huis uit en dit kleine vrouwke zorgde voor deze twee kerels. 

Corry was 7 jaar toen haar ‘opoe’ in 1943 kwam te overlijden. Ook heeft Corry het over de 

verhalen dat er veel mensen bang voor haar zouden zijn. Het was een behoorlijk bazin. De 

kinderen hadden helemaal niets te vertellen thuis.  

 

 
Deze foto is gemaakt met carnaval in de St. Joseph, zit Corry op de knie van Ome Hend. De 

linker figuur met Chinese hoed. Op de andere knie zit Willy. Pal er naast Mien, de vrouw 

van Ome Hend. De dame met de fles aan de mond is Gerie Kocken, de vrouw van Piet van 

tante Tonia. Piet zelf zit in het ruitjespak vooraan. Op de achtergrond tante Tonia, tante Bet 

en helemaal rechts ome Jo.   

  

Hun broer Piet, de oudste, heeft ook in Pretoria, Zuid Afrika, gewoond. Exact 10 jaar, Corry 

denkt 12 jaar. Mooi om te horen hoe deze zussen met elkaar overleggen.  

Toen de zoons van Piet werden opgeroepen voor militaire dienst in Zuid-Afrika, kwam de 

hele familie terug naar Tiel. Want dat wilden de zoons niet, in militaire dienst. Dat had tot 



gevolg dat ze voor altijd in Zuid-Afrika moesten blijven. In Afrika had Piet ook een bedrijf 

opgezet. Natuurlijk weer een loodgieterzaak. Met heel veel personeel. Corry heeft een keer 

gelogeerd in Afrika. Daar liet Piet veel zien aan haar. Naar Soweto zijn ze geweest en 

Pretoria. In Pretoria woonde zijn personeel.     

 

 

Stationsstraat rond 1900 

 

Corry vertelt nog een ander verhaal over opa Lancee (Gerardus Hendrikus Lancee). Hij had 

een oliekar. Op een gegeven moment kwam hij in de Stationsstraat en moest hij olie leveren 

bij mevrouw Daalderop, klaarblijkelijk een achternicht van hem. Hij mocht bij hoge 

uitzondering in de keuken van de Daalderops een kopje koffie drinken. Verder mocht hij het 

huis niet in. Verschillende familieleden hebben daar in de keuken gewerkt. In diezelfde 

keuken leerde tante Marie (Maria Helena Lancee) koken.  

 

Corry moet nog één ding kwijt over het boek over de familie dat in 2009 is uitgegeven. 

Daarin staat dat Wim Velders met Dick Laheij Vahalis heeft opgericht. Maar daar was ook de 

broer van Corry en Henny bij: Gerard Schoots en Piet van ome Gras. Die mag ik niet 

vergeten. Dit stel zwom ook regelmatig de Waal over, tot grote schrik van hun ouders. Dat 

was absoluut verboden, veel te gevaarlijk. Maar er was in de zomer ook niets anders te doen 

in Tiel dan zwemmen.  

Het bleek dat in deze grote familie van Veldersen en Schootsen veel mensen zaten die niet 

alleen familie van elkaar waren, maar ook nog eens bevriend met elkaar. Corry trok veel op 

met Willy van tante Bet en Truus van tante Leen. Henny had Heddy als vriendin en Sjaan. 

Antoon was bevriend met Piet van ome Jo en Theo van ome Hend en Leo Schoots van de 

groenteman. Het trok allemaal naar elkaar toe.  

 



De laatste anekdote met deze dames gaat over mij. Ik was 

een paar maanden oud en voorzien van een paar flinke 

oren. Deze stonden ook nog eens in een lastige hoek op 

mijn hoofd. Ik kreeg van mijn moeder regelmatig een petje 

op om die oren in toom te houden, maar dat hielp 

natuurlijk voor geen meter. Mijn moeder vroeg toen aan 

Corry wat ze ervan dacht om mij te laten opereren aan de 

oren. “Wist ik veel, ik was toen net 18, hartstikke jong en 

antwoordde: ‘Ja joh, dat moet je doen’.” Uiteindelijk ben 

ik ze wel dankbaar. 

 

We gaan meteen door naar de volgende ‘frustratie’: 

vogeltjes schieten. Mijn vader vond het prachtig om te 

schieten. Vooral op vogeltjes. Want die aten toch maar de 

zaadjes op en dat mocht niet. Dat vonden ome Antoon en 

zijn vrouw best wel erg. Maar verder waren we hele 

gezellige buren.    

Met de genoemde oren 

 

Volgens Jaap hadden deze mensen ook een straathond. Op een gegeven moment was die hond 

weggelopen. Zijn broer Jo had direct een advertentie in de krant gezet met de tekst: 

“Weggelopen, rashond, terug te bezorgen bij loodgietersbedrijf Schoots.” Volgens tante Greet 

stond de telefoon roodgloeiend.   



Kwartierstaat Hendrika Margaretha Elizabeth Schoots 

 



Elizabeth Schoots   

Tante Bet. In gedachten hoor ik haar nog lachen. Een heel vrolijk mens. Meer over haar en 

haar man Marinus Mattheus Velders in hoofdstuk 14.  

 

 

 

 

 

 

Tante Johanna en tante 

Bet  in 1978 

 

 

Hein Schoots haalt aan 

dat zijn vader altijd stil 

werd als tante Bet 

binnenkwam. Tante Bet 

was erg overweldigend. 

Zijn vader ook, maar als 

je alle met twee in één 

ruimte zit, kan het wel 

eens vol worden. Jeanne 

zegt dat zij altijd heel hard heeft moeten werken. Oom Rien (Marinus Mattheus Velders) was 

heel vroeg overleden. Ze heeft met vier kinderen altijd alles gerund in de Jozef aan de 

Hoveniersweg. Nog heel lang bij Daalderop de koffie verzorgd.  

 

Volgens Jaap was tante Bet de spil van de familie. Zij hield alles bij elkaar, ze regelde alles.  

“Ze stond een keer bij de verjaardag van mijn moeder op de dijk met een hoed op. En daarop 

een varkensstaart bevestigd. Ome Gras en tante Bet moesten elkaar vasthouden van de lach, 

maar desondanks rolden ze beiden van de dijk af.”  

 

 

Tante Bet met Ries en 

Willy in 1959 

  



Johannes Philippus Schoots 

 

Ome Jo, getrouwd met tante Tonia. Geboren te Tiel op 19 

september 1904.  

Een ambachtsman, begonnen bij Daalderop en daarna zijn 

leven lang in de autospuiterij gestaan aan de Latensteinseweg. 

Ook zijn vrijetijdsinvulling was hetzelfde als die van Bertus. 

Koor, uitgaan en toneel. Op een gegeven moment moest hij 

naar Zwitserland, omdat hij last van bronchitis had. Dat spuiten 

heeft zijn longen geen goed gedaan. De oudste en de jongste 

zoon hebben dit bedrijf later overgenomen.  

 

Johannes Philippus Schoots trouwde met Antonia Janssen, 

geboren op 3 mei 1908 te Wadenoijen. Uit hun huwelijk zijn 

vier kinderen geboren: 

 

 

1. Peter Johannes Schoots, geboren te Wadenoijen  op 24 december 1933. 

2. Jacob Schoots, geboren te Wadenoijen op 10 juni 1935. 

3. Hendrika Wilhelmina Antonia Schoots, geboren te Wadenoijen op 14 oktober 1940. 

4. Johannes Philippus Schoots, geboren te Tiel op 13 maart 1942.   

 

Jaap aan het woord  

“Ik ben geboren onder aan de dijk in een dijkhuis. Heb 

daar gewoond vanaf 1935 tot 1952. Richting Ophemert, 

de dijk op, kanaal over en aan het einde van de rij 

huizen, Passewaaij dus, stond een groot dubbel 

woonhuis. Daar woonde mijn grootmoeder van moeders 

kant (Hendrika Maria Catharina Triesscheijn) en wij 

woonden daarbij in. Het adres was toen P27. Daar staat 

nu een gigantisch groot huis met een prachtige tuin. 

Mijn moeder was de jongste van de meisjes, dus die 

zorgde voor haar moeder. We zijn daar allemaal 

geboren. Speelgoed hadden we niet, maar dat was ook 

niet nodig. We waren altijd buiten te vinden. Ik heb een 

heerlijke jeugd gehad, met hier de varkens, daar de 

kippen en een grote boomgaard achter het huis.”  

 

Vader Johannes Philippus werkte bij Daalderop in de 

spuiterij. In 1945 werkte hij daar 25 jaar. Hij nam toen 

ontslag en is voor zichzelf begonnen. In de schuur 

achter het huis, een autospuiterij, maar ook fietsen spuiten,                      Jaap Schoots 

zandstralen en noem maar op. Hij heeft altijd hard  

gewerkt. Hij had een speciaal pak aan, maar vaak zag je hem niet staan van de lak en de verf 

die in de ruimte hing. “Van de blaak”, zegt Jaap. Een heel ongezond beroep. Later verhuisden 

ze naar het Fabriekslaantje, in 1952. Daar huurde Jo een oude machinefabriek, tegenover het 

woonhuis. Die staat er inmiddels niet meer. Die machinefabriek was toen de werkplaats.   

Later zijn de oudste en mijn jongste broer in het bedrijf gekomen. Nog later verkochten zij het 

omdat er geen opvolgers waren.  

 



Die zaak bestaat nog, maar wel onder een andere naam.  Piet woont momenteel in de 

Dorpsstraat in Drumpt. De zus van Jaap, Heddy, woont nog een eindje verder, in de 

Burgemeester Meslaan.   

Joop woont op Texel, dat is 

de jongste. Zijn oudste zoon 

is Josha Schoots, die brouwt 

onder andere bier op Texel in 

de Bonte Belevenis. Een 

heerlijk vakantielandgoed. 

Albert en Anke (van Ome 

Hein) komen er zeer 

regelmatig. Men kan   er 

kaarsen maken, whisky 

proeven, distilleren, papier                                                                  

maken enzovoorts.  

 

 

Josha en Joop Schoots  

 

Jaap kijkt nog steeds met zeer veel plezier terug naar zijn jeugd. Hij begint helemaal te 

glimmen als hij vertelt. Hij had een bok die hem overal naliep. Er werd twee keer per jaar 

geslacht. Varkens. Maar er waren ook kippen. Als die broeds waren, werden de eieren gezet. 

Op een warme plaats bewaard, in wasketels met een houtje ertussen voor de lucht. Er stonden 

er dan een stuk of vijf op de deel. Echte scharrelkippen. Als ze groot genoeg waren, mochten 

ze naar buiten. Later krioelde het dan van kuikentjes.  

 

Korte broek 

Jaap heeft ook nooit officieel zwemles gehad. Die kreeg hij van zijn moeder, rechtstreeks in 

de Waal. Hij zat op de lagere school, de Thomas van Aquinoschool. Iedere dag lopend naar 

school, men wist niet beter. Maar het was wel 30 tot 45 minuten lopen. Ze liepen dan met een 

heel stel kinderen van de dijk naar school. In de korte broek. Blauwe benen van de kou in de 

winter, maar wel in de korte broek. Ze wisten niet beter. Eenmaal van huis uit over het kanaal 

waren daar de akkers, langs het gat van Vissers (een water waar ze altijd gingen schaatsen) en 

dan langs de Bikkelkamp, de Heiligestraat in, door de Molenstraat en dan was daar al de 

Jacob Cremersstraat. De nonnenschool voor de meisjes was de Catharinaschool, vlakbij de 

katholieke kerk.    

 

Op de weilanden rondom het dijkhuis werd regelmatig gejaagd. De jagers hadden daar een 

vergunning voor en Jaap en zijn broers mochten dan mee drijven. Vanaf de andere kant. Op 

een keer hadden ze zo ontzettend veel hazen gevangen dat ze niet meer te tellen waren. Een 

paar van die hazen werd dan snel bij hun thuis over de omheining gegooid. De jagers merkten 

het niet.  

 

Vroeger werd er natuurlijk regelmatig geslacht. Ook in het Fabriekslaantje. Wat had nu tante 

Tonia op een dag gedaan? Alles op tafel gelegd: vlees, hart, longen, lever, alles wat er van een 

varken afkomt. En die dag was ze jarig. Ze wist dat de hele familie zou komen. Die stonden 

dus voor het raam te kijken wat er allemaal niet op tafel lag. Ze mochten het allemaal even 

zien. Daarna ging het vlees naar de kelder en toen mochten ze pas naar binnen. Jaap herinnert 

zich een verhaal van mijn opa. Die dook meteen de kelder in, stopte een hele krop sla in zijn 



mond en kwam met die krop sla weer naar boven. Hij lachte nooit hard, maar de tranen liepen 

langs zijn wangen.   

De steenfabriek had lorries om klei te vervoeren. Die werden getrokken door paarden, hele 

grote paarden, van die Belgische knollen. Soms mochten ze die paarden naar de wei brengen. 

Als jochie zat je dan ongezadeld boven op zo’n enorm paard. Drie kwartier lopen naar de wei 

en dan moesten ze zelf ook nog terug lopen. Maar dat was helemaal niet erg. Een grandioos 

avontuur.   

 

De Sint Jozef   

Het gesprek komt op de Sint Jozef, oftewel het Patronaatsgebouw aan de Hoveniersweg. Op 

dit moment staat het er schandalig bij. Gras groeit tussen de tegels. De verf aan de buitenkant 

bladdert en het woonhuis staat helemaal leeg. Volgens Jaap is het gebouw in eigendom van de 

kerk. Maar wat de kerk er mee gaat doen, is niet bekend. Lenie van ome Gras zegt dat ze ‘s 

zondags na de kerk daar altijd heen gingen. Tot 13.00 uur, want dan moest er gegeten worden. 

Vader Jo was heel muzikaal, ondanks het feit dat hij geen enkel instrument bespeelde.  Alle 

kinderen van Jo hebben op muziekles gezeten, maar alleen Jaap ging er mee door. Er staat een 

groot orgel in zijn huiskamer. Hij draait iedere vrijdag cd’s in Walstede. Dat is vlak achter 

zijn huis. En op woensdag klassieke muziek in Vrijthof.   

 

Jo en Tonia    

Jaap: “Mijn moeder woonde aan de dijk en mijn vader in de stad. Op een gegeven moment 

hebben ze elkaar ontmoet en kregen verkering. Daarna zijn ze getrouwd en kochten ze een 

huis aan de Medelsestraat, bijna achteraan waar nu de sluis is. Maar toen zat mijn 

grootmoeder alleen en zijn ze weer terug gegaan naar de dijk. Dat huis in de Medelschestraat 

hebben ze veel later verkocht. Maar ze zijn wel aan de dijk gaan wonen.” 

 

 

 

De vader van Jaap kwam uit een gezin van tien en 

zijn moeder uit een gezin van acht. Hij had dus een 

vracht ooms en tantes. Hij weet niet eens hoeveel 

tantes Jo hij had. Er kwam geen eind aan.  

Jaap is in 1962 getrouwd met Elisabeth van de 

Koolwijk. Hij heeft nog een bonnetje bewaard van 

zijn huwelijk. Bij Bemer in de Hoveniersweg. Daar 

was de receptie en het feest. Die hele bruiloft 

kostte daar 174 gulden. En ze kwamen helemaal 

niets te kort.  

Betty is op 43-jarige leeftijd overleden. Hiernaast 

een potloodtekening van Betty die Jaap in zijn huis 

heeft hangen.   

 

 

Elisabeth Wilhelmina Henrica van de Koolwijk 

 

 

 

Tante Tonia had een ontzettende hekel aan foto’s. Het kwam regelmatig voor dat ze de foto, 

waar ze zelf op stond, direct kapot scheurde. Hierna één van de weinige foto’s die ze kon 



goedkeuren. Deze foto is gemaakt op een van hun huwelijksdagen, waarschijnlijk hun 40-

jarige bruiloft.  

 

Tante Tonia was een vastberaden vrouw, zacht, moederlijk, lief en heel verstandig. Ze kwam 

uit een gezin waarvan de vader werkte op de steenoven. Steenoven de Korevaar. Deze man is 

heel jong gestorven. Jaap’s moeder was 12 

jaar toen hij stierf. Vader was net 31 jaar 

geworden. Het was geen vetpot bij zijn 

grootmoeder, maar ze kwamen niets tekort. 

Zijn grootmoeder bleef met acht kinderen 

achter, vijf jongens en drie meisjes.  

  

Terwijl we zitten te praten, bladeren Jaap en 

Lenie alvast door wat proefdrukken heen. 

Met interviews van Schootsen. Plots ziet Jaap 

een foto van Toon Burgers. Volgens hem had 

hij nog een broer, Gerrit Burgers. Die broer 

was getrouwd met Wilhelmina Hendrika 

Schoots. Willy Schoots dus, Willy van ome 

Hend. Gerrit Burgers was banketbakker bij 

Muller op het Plein.    

Nu we het toch over beroepen hebben: zijn 

broer Piet is getrouwd met de jongste dochter 

van Kocken, de smid uit Tiel. Haar familie 

komt van oorsprong van de overkant.  

 

Jaap: “Mijn moeder was 3 mei jarig en mijn 

vader 19 september en dan kwam de hele groep   Tonia en Jo 

op die dagen lopend naar de dijk. Lopend. Dus ome  

Gras en consorten, de hele familie Schoots moest en zou langs komen. En in mei zaten ze 

allemaal buiten, mooi weer. En dan was er iemand bang voor meikevers. Daar hadden we dan 

speciaal een lamp boven gehangen, dan kwamen die kevers vanzelf.” 

 

Jaap heeft zelf bij Daalderop op 

kantoor gezeten. Planning en 

productie. Na de mulo in de 

Catharinaschool, boven. Later kwam 

pas de Dahliastraat in beeld, ging hij 

daar werken en hij heeft er zijn leven 

lang gewerkt. Warringa was toen ook 

al directeur. Ook Menting gaf er les, 

samen met Lambooij en Sudmuller.  

Lambooij gaf Engels, Sudmuller 

Frans en Warringa gaf  alles. Ook 

zangles.  

Jaap werkte eerst thuis in de zaak, 

maar zijn ogen konden niet tegen de 

verfstoffen. Daarvoor is hij een 

poosje bij de Ford-garage geweest, in het magazijn. Hier haalde hij wat magazijndiploma’s en 

daarna ging hij naar Daalderop. Daar is hij niet meer weggegaan. Hij denkt met weemoed 



terug aan de tijd van vroeger. “We hadden niks, maar we hadden alles. Kaartje leggen, dat 

werd er veel gedaan. Pandoeren, dat was hun hobby. 

Kwartje zetten. Ieder zondag was het kaarten 

geblazen, bij ons thuis of bij ome Antoon.”    

 

Zijn huidige partner Willy (Wilhelmina Johanna 

Tijssen) en zijn vrouw waren vroeger vriendinnen.  

Willy heeft ook bij Daalderop gewerkt. Drie dagen 

na haar 43e verjaardag kreeg zijn vrouw Elisabeth 

een hartstilstand. Ze had daarvoor nooit problemen. 

Dat was op 25 september 1980. Hun zonen waren 

pas 14, 15 en 16 jaar.   

 

De zus van Jaap, Heddy (Hendrika Wilhelmina 

Antonia  Schoots), werkte bij de Betuwe op kantoor 

en bij Mettler. Ze heeft niet altijd in Tiel gewoond, 

maar ook in Utrecht, Waddinxveen.  

 

 

Willy Tijssen 

Ook de vader van Willy werkte vroeger bij 

Daalderop, op de tinafdeling. Haar moeder 

zorgde voor de kinderen. Haar ouders 

kwamen van Alphen aan de Maas.  

 

Zus Heddy is getrouwd met Marcel van 

Toorenenbergen en heeft één dochter. Die 

woont in Spanje.  

Ze woont in de Burgemeester Meslaan, 

helemaal achteraan, zowat bij de Hamse Brug. 

Als ik er een keertje op visite wil gaan, moet 

ik van tevoren bellen. Ze is vaak naar Spanje.  

 

Jo en Tonia overwinterden regelmatig op één 

van de Canarische eilanden. Favoriet was 

Fuengirola. Daar ging het een stuk beter met 

zijn longen. Ze zaten dan in een appartement 

vlak aan zee.  

Hij ging ook zeer regelmatig voor zijn 

luchtwegen naar Davos in Zwitersland. Jo is 

overleden op 88-jarige leeftijd en tante Tonia 

is zelfs bijna 91 jaar oud geworden. Beiden 

liggen begraven op het kerkhof aan de J.D. 

van Leeuwenstraat.  

 

                                                                                              

Jo en Tonia op Fuengirola 

 

 

 



Toneel bij Daalderop 

Jaap heeft altijd bij Daalderop bij het toneel gezeten. Twee keer per jaar was er dan een 

uitvoering. De Betuwe had ook een eigen toneelvereniging, die bestaat nog steeds en treden af 

en toe op in de Agnietenhof. Wat er van over is, maar ze bestaan nog steeds.  

 

 

Dirk Manders 

Jaap uit Tiel tijdens het interview op 22 april 2014: “Jo had als hobby optreden voor 

buurtverenigingen, bruiloften en partijen, samen met ome Hend. Jo heeft heel lang een 

belangrijke rol gespeeld bij de toneelvereniging Egelantier. Zij trokken heel Nederland door 

na de bevrijding, maar hier werd hij voor betaald. De Egelantier was een toneelvereniging 

onder leiding van Dirk Manders, regisseur. Zij waren heel bekend in Tiel vlak na de Tweede 

Wereldoorlog. Ze speelden bijvoorbeeld het stuk ‘Nederland leeft’, dat was door een broer 

van Dirk Manders geschreven. Dirk woonde op de Plantage, vlak bij de Nieuwe Tielseweg.” 

Nicht Riky Schoots vertelt dat zijn moeder twee huizen bij hun vandaan woonde, op de 

Achterweg. Ook Jaap heeft toneel gespeeld. Dirk Manders, voluit Dirk Dominicus Manders, 

geboren op 9 augustus 1906 te Tiel, was getrouwd met Johanna Maria Schoots, Ans. Dochter 

van Petrus Schoots en Johanna Peterse. Uiteraard weer familie. Hij woonde in de Nieuwe 

Tielseweg, in de buurt van het Hertenkamp, waar nu die appartementen staan.  

 

 

In www.archieven.nl: ‘De heer D.D. (Dick) Manders was een verwoed amateurtoneelspeler. 

Zo was hij lid van de R.K. toneelvereniging ODIK, opgericht in 1919 en opgeheven in 1935. 

Dit laatste ervaarde hij als negatief en ging zich inzetten het toneel weer nieuw leven in te 

blazen. 

Dit resulteerde in de door hem per 15 maart 1937 opgerichte Toneelkring Egelantier. Na 

jarenlang actief te zijn geweest als voorzitter en regisseur, nam hij in november 1974 

afscheid, al bleef hij tot 1979 direct en indirect bij de activiteiten betrokken. In de collectie 

zijn stukken opgenomen die Dick Manders als zijn persoonlijk eigendom beschouwde, over de 

Toneelkring Egelantier en haar voorloper, de CAT (Culturele Activiteiten Tiel) en enkele 

stukken betreffende zijn broer en schrijver H. Manders. Dick Manders werd geboren te Tiel 

op 9 augustus 1906 en overleed aldaar op 8 juni 1991. Zijn broer H. Manders overleed in 

december 1994 te Tiel.  

Verzameling. De gehele verzameling is door zijn dochter, mevrouw Post-Manders te Tiel in 

juni 2000 onder voorwaarden geschonken aan het Regionaal Archief Rivierenland.’ 

 

Tonia is in 1999 overleden. Zij was de laatste in de tak van deze reeks familie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archieven.nl/


Kwartierstaat Jacob Schoots 

   



Bernardus Johannes Schoots 

 

In oktober 2013 zit ik in Ophemert aan tafel met Jeanne van Uden-Schoots. Dochter van oom 

Bertus en tante Jo. Zij heeft haar broer Hein er ook bij gehaald, want twee weten meer dan 

één. Ze hebben 

zich goed voor-

bereid, want ik zie 

foto’s en papieren 

op tafel liggen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernardus Schoots en Johanna Maria Visee 

 

Uit het huwelijk van Bernardus met Johanna Maria Visee zijn vijf kinderen geboren: 

  

1. Peter Johanna Maria Schoots, geboren 29 januari 1939. 

2. Adriana Maria Schoots, geboren 23 maart 1942. 

3. Hendrikus Adrianus Maria Schoots, geboren 26 augustus 1943. 

4. Johannes Ludovicus Maria Schoots, geboren 14 augustus 1946. 

5. Johanna Maria Schoots, geboren 24 december 1949. 

 

Alle kinderen zijn in 

Zeist geboren.  

 

 

 

    

 

 

 



Volgens Jeanne en Hein hebben hun ouders elkaar 

zeer waarschijnlijk leren kennen in het koor: ‘Soli 

deo Gloria’. Dat was één van de 

uitgaansgelegenheden die ze hadden. Dat was het 

vertier van vroeger. De kooravond was een ‘heilige’ 

avond. Met daarbij natuurlijke het jaarlijkse uitje. 

Jeanne vertelt dat ze ook nog bij een ander koor 

zaten, onder leiding van de heer Bender. Mogelijk 

waren het twee verschillende koren met 

verschillende doelen, zoals een kerkkoor. Het koor 

van de heer Bender repeteerde in de Sint Jozef aan 

de Hoveniersweg. Een andere hobby van Bertus was 

toneelspelen bij toneelvereniging ‘de Egelantier’. 

Direct na hun huwelijk vertrokken ze naar Zeist. 

Eenmaal in Zeist vond Bertus werk bij Gero.  

 

 

 

Jeanne van Uden – Schoots 

 

Noot van de schrijver: De Gero fabriek werd opgericht in 1912 in Zeist en maakte 

massaproductie van tafelmateriaal. Daarnaast droeg zij flink bij aan de werkgelegenheid in 

Zeist en omstreken. In 1984 werd Gero overgenomen door Koninklijke van Kempen & 

Begeer te Zoetermeer. De fabriek in Zeist was in 1974 al gesloten.  

  

                                                             Hein Schoots 

 

Bertus was heel betrokken bij mensen. Dat werd later 

ook een probleem. Hij zag onrechtvaardigheden in de 

fabriek gebeuren die stookten met zijn eerlijke inborst. 

Daarom is hij weggegaan (of weg gemoeten) bij Gero. 

Hij zag arbeids-omstandigheden die absoluut niet 

konden. Die indruisten tegen zijn gevoel. Het exacte 

verhaal weet Hein nog: 

“Een leerling forceur, een 

jochie, werd ervan 

verdacht gereedschap te 

hebben                 

gestolen. Vader echter, 

had gezien dat de chef dat 

had gedaan. Hij nam het 

voor het jochie, waarna er 

een onwerkbare situatie 

ontstond. Vader vertrok 

naar de Steynlaan, en 

begon een café tegenover het badhuis waar veel Engelse 

militairen kwamen en voor een goede omzet zorgden.”    

 

Ambachtsschool Tiel  

 



Bertus heeft de ambachtsschool gedaan en ging als leerling forceur bij Daalderop werken. 

 

Ook bij Gero was het forceur, metaalbewerker. Volgens Google: “Een forceur werkt in de 

apparaten- en de machinebouw en is een beroep wat onder de metaalbranche valt. De 

werkzaamheden worden gedaan aan een forceerbank. Achter deze machine drukt de forceur 

metaal in een bepaalde vorm. De forceur is een techniek binnen de branche metaal.  De 

voorwerpen moeten aan de hand van een tekening in vorm gedrukt worden.” 

 

Café de Inwip 

De familie woonde in Zeist op de Nepfeulaan. Jeanne dacht 

op nummer 98. Hein vult aan dat ze ook nog hebben 

gewoond op de Steinlaan nummer 5 en Weeshuislaan 48. 

Vanuit de Weeshuislaan kwam de familie Schoots weer 

naar Tiel. Bertus had voor het café in de Weeshuislaan een 

vergunning van mevrouw Holla om sterke drank te mogen 

schenken. Mevrouw Holla kon echter van Restaurant Het 

Raadhuis op het Rond, naast Figi, per week fl. 7,50 meer 

pacht innen. Zonder overleg met vader zegde mevrouw 

Holla de huur op. Einde Café Marktzicht. Overigens de 

tweede naam, want bij de opening had vader op het raam 

een originele naam laten zetten: ‘Café De Inwip’. Zwaar 

protest van moeder, het moest op de dag van de plaatsing 

nog worden verwijderd en ook dezelfde dag hernoemd tot 

‘Café Marktzicht’. Hein was in zijn herinnering een jaar of 

9, dus dat is rond 1952 geweest. In Zeist was de kroeg 

gevestigd aan een markt, een hele drukke kroeg, aldus 

Hein. In dit café leerde hij ook biljarten. 

 

Hotel-café-restaurant de Toelast 

Hein: “Vader en moeder dachten aan hun roots, aan hun vrienden in Tiel: als ik daar een café 

zou kunnen beginnen, moet ik wel succes hebben.” 

In de Voorstad heeft hij Hotel-café-restaurant de Toelast overgenomen. In dat hotel waren vijf 

kamers. De familie woonde in het hotel zelf. Jeanne heeft er altijd gewerkt, zoals gebruikelijk 

in die tijd voor meisjes. Als de 

lagere school eenmaal klaar 

was, moest er thuis gewerkt 

worden. Maar ondertussen 

deed ze daarnaast wel de 

Handelsavondschool. Hein 

heeft een hbo-opleiding 

gedaan tot financial controller, 

voornamelijk economie, SPD. 

Hein is de enige van de 

familie die in Tiel is blijven 

wonen.  Op de foto hiernaast, 

eigendom van het Regionaal 

archief Rivierenland, zien we 

achteraan eerst café het Hof 

van Gelre van Arie van Herk, 

Voorstad nummer 21 en 

http://www.mijnzzp.nl/Branche/204-Metaal


daarnaast het Hotel de Toelast op het adres Voorstad 23. Het hotel werd gerund door Bertus, 

zijn vrouw en Jeanne. Als het druk was, sprongen de jongens natuurlijk bij. Hein helemaal. 

Moeder Jo kon erg goed koken en was heel creatief met haar handen. Naaien en breien en 

noem maar op. Dat deed ze er nog bij, samen met het vele werk in De Toelast.   

 

Hotel de Toelast werd gepacht van de eigenaar. Destijds was dat de heer W.A.M. van den 

Berg. Deze had ook de vergunning voor dit hotel. Hein heeft een foto van een glazen 

ophangbord waarop als eigenaar P. van Hesteren staat. Hij is nog bezig te achterhalen uit 

welke periode dit bord dateert, in ieder geval vóórdat zijn familie het hotel uitbaatte. De 

stalling op het bedoelde bord is volgens Hein waarschijnlijk een paardenstalling geweest. De 

naam ‘De Toelast’ kan waarschijnlijk verklaard worden, omdat het van oorsprong een 

rustplaats was, een verblijfplaats waar je vertoeft. Een rustplaats voor al wat voorbijtrok, een 

plaats om te vertoeven. Een andere verklaring zou zijn dat een toelast een wijnvat is, met een 

inhoud van 614 liter. In Alkmaar, Den Helder, Bemmel en Huissen waren ook hotels met 

dezelfde naam.  

 

Eén kopje koffie en twee emmers water 

Op maandagochtend zat de notaris altijd in het hotel. De boeren van de dorpen uit de 

omgeving van Tiel kwamen dan altijd hun pacht betalen. De dames kwamen ook vaak mee. 

Die dronken dan koffie. En tussen de middag kwam de heer Knobbout onder het genot van 

een borrel de boekhouding doen.  

Het was dan druk, maar gezellig. Jeanne herinnert zich nog een anekdote over een gesprek 

tussen haar vader en moeder. Om te informeren of het druk was aan de voorkant, vroeg 

moeder, die in de keuken stond en verder geen mensen zag: “En, is het druk?’ ‘Ja’, zei hij 

dan, ‘één kopje koffie en twee emmers water’.” Dat water was dan voor het toilet. Maar hij 

bedoelde dat het wel druk was, maar er geen geweldige omzet gedraaid werd op dat moment.  

Een biljartclub was ook actief in het hotel. Hier waren veel jonge mensen bij. Op 

zondagochtend werd er gekaart. Klaverjassen en pandoeren. Ook mijn opa (noot schrijver) 

kwam regelmatig in dit café. En ome Jo. Mijn opa alleen als er feest was.    

 

 

Tijdens de kermis werkten er 

regelmatig kelners in de 

zaak, want het was dan erg 

druk. Alle hulp was welkom: 

het was dan een hele drukke 

bedoening. Op maandag was 

het ‘dolle maandag’. Alles 

wat in de omgeving boer 

was, kwam naar de stad, 

kermis vieren. Van dat geld 

kreeg bijvoorbeeld het biljart 

een nieuw laken. En nieuwe 

kokosmatten in het café. Dat 

was dan de investering van 

de kermis.  

 

 

Metaalwarenfabriek Schoots – Velders aan de Plantage 

 



Jaap Schoots: “De mannen van de familie gingen ook regelmatig biljarten. Op een keer ging 

het om een wedstrijd en Jo had die wedstrijd bijna gewonnen.  

 

 

De hoofdprijs was een schaal met worst en karbonades. Jo ging alvast naar huis met de schaal, 

maar later bleek dat er iemand anders gewonnen had. Toen had Jo in de krant laten zetten: 

‘weggelopen: worst en mieterse saucijzen. Terug te halen bij de Toelast’.”    

   

Suikerzakje van de Toelast 

 

Een zwager van Bertus en Jo, Jan, kwam ook regelmatig helpen. 

Maar ook als zij een weekeindje weg waren, stond hij klaar om te 

helpen. 

Dat was ome Jan Schoots. Een Schoots van de 

metaalwarenfabriek Schoots-Velders. Deze fabriek is opgericht in 

1947 onder de naam ‘Metaalwarenfabriek Latenstein’. In 1967 

verhuisde de fabriek naar industrieterrein Latenstein. Die Jan was 

weer getrouwd met een zus van de moeder van Jeanne en Hein.  

 

Toneelvereniging ‘De Egelantier’ repeteerde eveneens in het hotel. De regisseur was Dirk 

Manders. Daarnaast vergaderde er regelmatig een groep Molukse mensen, ‘Matjoe’. Of het 

echt Knillers waren, kan Hein zich niet meer herinneren, maar het was een groep mensen die 

één keer in de maand bij elkaar kwam. Ze vergaderden annex hadden een gezellige 

bijeenkomst. Als zij dan een ‘vergadering hadden’, zag het blauw van de rook, de zware shag 

met kruidnagels: kretek. 

In de winter woonde de familie zelf in dat zaaltje. Normaal ook natuurlijk, maar als er gasten 

waren, moest iedereen uit die ruimte verdwijnen. En natuurlijk waren er altijd de 

pensiongasten.  

 

 

Trouwfoto van 23 oktober 1937 

 

 

Sommige kamers, zoals kamer 1, hadden drie 

bedden. Op die kamers sliepen dan ook meer 

mensen. In die periode zat Hein in dienst bij 

het korps commandotroepen in Roosendaal. 

Dus hem hangt de bezetting van de 

hotelkamers iets minder bij in die periode. 

Jeanne herinnert zich nog een anekdote over 

haar kamertje, helemaal boven op zolder. 

Hein had er ook een kamer, maar de kamer 

van Jeanne was opgeknapt, met mooie 

gordijnen. Getimmerd, op zolder aan de 

Voorstadkant. De broers aan de achterkant. 

Maar als er veel gasten waren, werd ook haar 

kamer verhuurd. Eenzelfde fenomeen deed 

zich voor bij de familie Laheij die Hotel de 

Zon hadden. 

 



Ze moest toen naar de buren om te gaan slapen of op een ander plekje op zolder. Haar broers 

hadden hierop wat gevonden: zij hingen een groot bord op met de tekst: ‘onverklaarbaar 

bewoond’.    

Jeanne herinnert zich, met een lach op haar gezicht, ook de feesten die zij samen met haar 

broers gaven. Vooral als haar ouders een heel weekeind wegbleven. Dan werden er soms 

grote feesten gehouden.  

Men herinnert zich ook een Molukse meneer die logeerde in De Toelast, en een heer met 

allerlei luchtjes. Hein weet te vertellen dat er ook een keer een Poolse jongen gelogeerd heeft. 

Gevlucht in de oorlog; hij kon niet meer terug. Hij ging van lieverlee compleet malen, naar 

zijn verleden. Hij raakte helemaal in de war.  

 

Hij werkte bij Daalderop, binnengeloodst, maar hij bleef in zijn gedachten altijd maar in zijn 

verleden, zoeken naar een thuis. Daalderop begeleidde toen die jongen met sociale werkers 

naar een oplossing. 

 

Gestopt met De Toelast 

In 1963 zijn Bertus en Jo gestopt met De Toelast, aldus Hein. Vader Bertus was inmiddels 

wat beperkt in zijn handelen. 

Maar ze zaten absoluut niet 

stil. Ze hebben nog jaren voor 

het personeel van glasfabriek 

De Maas eten gekookt. Ook in 

De Toelast zorgen zij voor het 

eten voor diverse mensen. Een 

soort ‘tafeltje dekje’. 

Bijvoorbeeld voor de heer 

Vermet van de Bellevue. Die 

woonde in die tijd in dat huis 

aan de dijk. Daar brachten ze 

altijd eten. Hun moeder had 

speciale zakken gemaakt waar 

de pannetjes in gingen en lekker warm bleven.Waarschijnlijk is hij de eerste cateraar van 

Nederland geweest. Zie de foto hier met de bankfiets, gedekt als een hele mooie tafel. 

 

Ook op de Korenmarkt hadden ze een pensionnetje. Twee kamers op zolder en drie op de 

overloop. De kinderen sliepen op zolder, maar wel met een eigen kamertje. Op kamer vier 

sliep Hein als hij in Tiel was, onder de trap. Jeanne kan zich ook nog herinneren dat ze een 

keertje twaalf stukadoors hebben gehad. Wekenlang. Deze mensen waren werkzaam voor de 

Bataafse Aannemers Maatschappij (BAM) en hebben de flats gebouwd aan de Diederick 

Vijghstraat. Er is ook een foto dat Jeanne mensen aan het bedienen is: dat waren die 

stukadoors.  

 

Schootsen en Veldersen 

Over het samenzijn tussen de Schootsen en de Veldersen zegt Hein dat het een tijd was van 

enerzijds heel hard werken en anderzijds genieten van toneel en kwaliteitscabaret. Hij 

refereert aan ome Hend. 

Hein vertelt ook heel bevlogen over archieven en stukken nazoeken. Hij heeft meegewerkt 

aan diverse boeken, onder andere eentje over Daalderop. Daarvoor is hij archieven ingedoken 

uit 1880 in Veghel. Hij raakt nog steeds enthousiast als hij daarover vertelt. Bijvoorbeeld over 

de personalia van de eerste oprichters: “Dat is echt kicken!”   



Ik vertel aan Hein en Jeanne dat ik onlangs de justitiële archieven heb nagekeken over 

overtredingen, misdrijven en straffen. En dat de Veldersen en de Schootsen dus hele brave 

families waren. Jeanne repliceert dat de Veldersen braver waren dan de Schootsen. Broer 

Hein zegt meteen dat dit natuurlijk wel afhankelijk is van het leggen van de maatstaf.  

 

Jeanne was in haar jeugd een hele tijd ziek. Het 

duurde anderhalf jaar voordat ze helemaal beter 

was. Wat ze zich nog precies kan herinneren, is 

het feit dat mijn opa en oma (Gerrit en Aal) 

langskwamen en haar een stel boekjes gaven 

van Flipje. Dat heeft ze bijzonder op prijs 

gesteld.  

 

Bertus Schoots 

 

Hein: “Vader was een optimist, altijd in voor 

een geintje. Als zijn wiegje ergens anders had 

gestaan, zou hij een geweldige marketingman 

zijn geweest. Een voorbeeld: als enige gaf hij 

rond 1957 bij oud en nieuw aan zijn gasten een 

klein monsterflesje met jenever, rum, 

brandewijn of likeur, met een etiket waarop 

stond: ‘Geef mij Bertus maar!’. Of wat te 

denken van: ‘Vrouw, ik ga even een eindje 

lopen’, komt hij uren later thuis. Met de 

mededeling ‘Vrouw, ik heb een huis gekocht. Koornmarkt 15, de financiering heb ik al met 

Cees Guikers bij de Boerenleenbank geregeld.’ Hij was ondernemend op zijn manier.” 

 

Hun vader, oom Bertus, overleed in het huis aan de Koornmarkt. Eerder zei Bertus tegen zijn 

vrouw: “Als ik er niet meer ben, krijg jij nog een goede oude dag. En hij heeft gelijk gehad”, 

zei hun moeder dan.  

 

Hein: “Mijn moeder was een intens tevreden dame, met alles wat haar toen overkomen is. 

Daar was ze heel tevreden mee; ze zat goed in haar vel.” Hun moeder woonde even alleen aan 

de Koornmarkt en is vrij snel daarna verhuisd naar de Poli. Daar woonde ze ongeveer een jaar 

of 10. Het verbouwde deel van het Andreas ziekenhuis, waar de wat oudere mensen mochten 

wonen. Het Andreas ziekenhuis was samengegaan met het Bethesda ziekenhuis. Het pand van  

Andreas ziekenhuis is verbouwd tot appartementen. Dus van 1981 tot en met 1991.    

 

 



Kwartierstaat Hendrikus Adrianus Maria Schoots  



 


