
Hoofdstuk 14 
Marinus Mattheus Velders 

 

Marinus werd geboren te Tiel op 12 december 

1897. Ome Rien. Hij trouwde op 26 oktober 1926 

met Elisabeth Schoots. Hij was 29 jaar op het 

huwelijk en zij 24. Tante Bet was een zuster van 

mijn oma. Tante Bet kan ik me nog goed 

herinneren. Ze woonde in mijn jeugd aan de 

Binnenhoek. Een trede of drie naar boven, 

voordeur door en links was de woonkamer. Wat 

ik me ook nog herinner, is de verjaardag van mijn 

oma. Zij was op 6 januari jarig en dan stond er 

vaak nog een kerststal. Het speelde in het huis 

aan de Hoveniersweg nummer 40. De kerststal 

stond op een kast. Tante Bet had al een paar jonge 

jenevertjes op en vond dat één van de drie 

koningen dorst had. Ze pakt het beeldje beet en 

doopte het, met zijn hoofd naar beneden, in haar 

borrelglaasje met de woorden: “Zo, jong, ge staat 

hier al zo lang droog, nou hedde zelf ook wat te 

drinken, ge zult vast wel dorst hebbe.”    

 

 

 

Er zijn uit dit huwelijk vijf kinderen geboren: 

  

1. Marinus (Ries 1) uit 1940 overleed na het drinken van loog. Dit drama gebeurde op 21 

september 1941. Er is een foto van waarbij opoe 

(vrouw van opa met de bult) staat te bidden aan het 

graf met een zogeheten klapmuts op.  

 

Over de eerste Ries heeft Willy nog slechts wat vage 

herinneringen, verhalen en fotootjes. Op een 

gegeven moment klom Ries uit de box. Tante Bet 

was op dat moment op bezoek in het ziekenhuis bij 

ome Jo, haar broer. Haar man kwam toen binnen 

met Ries in zijn armen. Ries heeft toen nog maar een 

paar uur geleefd. Door het drinken van loog was hij 

helemaal verbrand van binnen. 

 

 

 

 

Hendrika Triesschijn bij het graf van Ries 

 

 

 



2. Hun zoon, Gerrit, was in eerste instantie kantoorbediende bij Van der Schuit. Daarna 

ging hij naar de rijkspolitie en na een aantal jaren ging hij bij glasfabriek de Maas in 

Tiel werken, in de beveiliging. Volgens Harry (zijn zwager) had hij ook nog een tijdje 

een eigen bedrijfje in de beveiliging.  

 

3. Zoon Piet heeft niet altijd 

bij de politie gezeten. Hij 

begon in Tiel als postbode, 

totdat hij in militaire dienst 

moest. Hij vertrok op 17 

augustus 1948 met de 

Zuiderkruis naar Djakarta 

in Indië. 

 

Hij kwam in januari 1951 met het 

vliegtuig naar huis toen zijn vader 

ernstig ziek werd. Een anekdote 

van dochter Marja: “Een mooi 

verhaal is, dat mijn vader geen 

rijst lustte en dat mijn oma hem 

potjes appelmoes opstuurde.        Piet Velders (2e van links)  op weg naar Indië 

Verder leefde hij op bananen.     

Ik weet niet hoe lang hij dat heeft volgehouden, maar op een gegeven moment is hij overstag 

gegaan en later was hij gek op nasi. Hij had daar in Indië ook een hond geadopteerd, maar 

toen hij terug moest naar huis, was er niemand die voor die hond kon of wilde zorgen. Hij 

wilde niet dat het beest weer ging zwerven en met heel veel pijn in zijn hart heeft hij hem 

toen doodgeschoten.” 

Later werd hij in Katwijk agent. Daarna Den Haag en als laatste standplaats Arnhem.   

Tineke Velders–van Gameren uit Zeist bekent dat ze vroeger ‘kennis heeft gehad’ met deze Piet 

Velders. Hij was militair, gelegerd in Soesterberg, en kwam wel eens in de zaak van haar vader. 

Hij was familie, kende haar en haar familie, en dus mocht hij in de zaak van haar vader 

televisiekijken.  

 

4. De jongste zoon uit deze familie, Ries, woont momenteel in 

Strahlen in Duitsland. Hij vertrok op 1 juli 1967 naar Duitsland. 

Hij was chemisch analist bij een Duits bedrijf. Daarna is hij gaan 

werken bij een kaarsenfabriek. Hij heeft van alles meegemaakt, 

privé wat minder leuke dingen, maar de laatste jaren gaat het 

gelukkig weer heel goed met hem. Ries is nu weer getrouwd en 

heeft uit dit huwelijk één dochter: Martina.  

 

5. Hun dochter Willy, vertelt in april 2008 dat haar beide oudste 

broers, Gerrit en Piet, zijn overleden          Ries Velders 

                                                                                                                          

De beide families, mijn opa en oma en die van ome Rien en tante Bet, kwamen veel bij elkaar. 

Het waren ook twee zussen en twee broers die veel aan elkaar hadden en elkaar hielpen.  

“We kwamen sowieso veel bij elkaar, omdat we in dezelfde straat woonden. We hebben veel 

gehad aan Wim en Hein”, zegt Willy Müller, dochter van tante Bet. “Gerrit en Piet waren al 

wat ouder, al het huis uit, dus daar hadden we wat minder mee. Eigenlijk waren ze mijn tweede 

vader en moeder. Hein zei dat ik eigenlijk een zusje van hem was. Ik heb hier hele goede 



herinneringen aan. Maar ook met meisjes ging ik wel om. Mijn beste vriendin uit die tijd is 

ongetwijfeld Corry Schoots van ome Antoon.” 

  

Harry heeft zelfs de dag vóór zijn huwelijk bij ‘ome 

Gerrit en tante Aal” geslapen. Zo eigen was de relatie 

tussen Willy en mijn opa. “Voor de veiligheid”, vult  

 

Willy Muller 

 

Harry aan. Harry verhaalt ook over zijn bestelde 

bruidsboeket op hun huwelijksdag.  

 

Dit bruidsboeket moest vanuit Aalsmeer komen met de 

trein. Het kwam maar net op tijd aan. Piet Velders was 

de fotograaf op hun bruiloft. Hij deed dat vol overgave. 

Harry werd wakker op zijn trouwdag en Piet stond al 

foto’s te maken. Willy Müller overhandigt ook een liedje 

over Tiel dat ze van Hennie van Hein heeft gekregen. Ze 

heeft geen idee hoe de melodie gaat en ik kan me ook 

niet herinneren dat er ooit een lied over Tiel is geweest.  

 

 

 

Heb jij een zuster? 

In oktober 1961 vertrokken Willy en haar man Harry Müller vanuit Tiel naar Dieren. Harry 

werkte destijds bij de Arnhemse politie. De broer van 

Willy, Piet Velders, werkte toen ook al bij de politie 

van Arnhem. Harry Müller: “Piet en ik deden veel 

diensten samen en op een gegeven moment kwam zijn 

zuster ter sprake. Het was aan het einde van een 

nachtdienst en er was niet veel meer te doen in Arnhem. 

Ik zei: ‘Heb jij een zuster dan?’ ‘Ja’. ‘Getrouwd?’ ‘Nee, 

ze is niet getrouwd.’ ‘Heeft ze verkering?’ ‘Nee, heeft 

ze niet.’ Harry zei: ‘Wat ben jij een móóie collega. Dag 

en nacht zijn we samen op pad, je weet dat jouw collega 

smacht naar een relatie en jij houd je kop dicht’.” 

 

Harry Muller 

 

Toen ging Willy met Pasen naar An en Piet (Velders) 

en daar heeft Harry haar gevonden. Een poosje daarna 

had Harry een uitvoering, hij was ook nog muzikant, en 

zat er aan te denken om Willy te vragen of ze niet mee 

wilde naar een uitvoering. Hij vroeg haar mee en heeft 

er nog steeds geen spijt van. Uit dit huwelijk zijn drie 

kinderen geboren: twee dochters en een zoon. Allen getrouwd. De jongste dochter woont in 

Nieuw-Zeeland, de andere in Drenthe. De zoon woont in Apeldoorn. Willy heeft een heerlijke 

jeugd gehad, zegt ze. Ze weet er echter niet meer zoveel van. Geboren in het Hovenierslaantje 

en daarna verhuisd naar de Kijkuit. Ze woonden in het pand op de hoek met de J.D. van 

Leeuwenstraat. Later naar de Hoveniersweg 25, de Sint Joseph. Daar overleed haar vader ook. 



Haar moeder was thuis echt de baas. Ze heeft toen nog een paar jaar de zaak gerund, maar ze is 

er toch langzaam uitgewerkt.  

 

De werknemers van Daalderop kwamen bij haar tussen de middag lunchen, maar op een 

gegeven moment riep Daalderop een eigen kantine in 

het leven en was het gedaan met de klandizie tussen 

de middag.  Later verhuisde tante Bet naar een huis in 

de Binnenhoek, een huis van Daalderop.   

 

Meer dan kantine alleen 

In de Sint Joseph gebeurde echter veel meer dan alleen 

kantine voor de werknemers van Daalderop. In mijn 

tijd (1965-1975) waren er toneelvoorstellingen, bonte 

avonden voor bejaarden en gymnastiekuitvoeringen 

van in ieder geval Sint Martinus. Zo is mijn zuster 

Lida destijds over het paard gesprongen op het grote 

podium(!), nou ja, springen? 

 

De Sint Joseph, oorspronkelijk een stichting opgericht 

door de werklieden van Tiel met medewerking van 

‘meneer Jan’ Daalderop, is nog steeds gevestigd aan 

de Hoveniersweg. Het heet ‘Het Grachtenhuys’, maar 

er gebeurt al jaren niets meer. Het verpaupert flink, verf bladdert af en op de binnenplaats staat 

het onkruid hoog.  

 

In oktober 2011 verscheen bij 

uitgeverij Boom in Amsterdam 

het boek ‘No Satisfaction’ van 

Chris van Esterik. Met als 

ondertitel ‘Hoe we werden wie 

we zijn’. Het boek is een 

persoonlijk verhaal over een tijd 

waarin de oude waarden 

verdwenen en de lagere klasse 

toegang kreeg tot het symbool 

van de oude elite, het 

gymnasium. In dit boek schetst 

van Esterik een kleurrijk 

panorama over Tiel en het 

gymnasium tijdens de 

naoorlogse wederopbouw.  

 

Rien Velders met vrouw en kinderen rond 1945 

 

De schouwburg was verwoest, dus moest de opkomende cultuur uitwijken naar onder andere 

de Gustaaf Adolf aan de Konijnenwal en het Sint Josephgebouw aan de Hoveniersweg. 

Regisseur Dirk Manders (neef van Tom ‘Dorus’ Manders) had veel succes met zijn 

toneelvereniging de Egelantier. En daar waren serieuze stukken bij zoals ́ De vrek´ van Moliere, 

´De woeste hoogte´ van Emilie Brönte en ‘De dood van een handelsreiziger’ van Arthur Miller.  



Van 1946 tot en 1979 traden in Tiel artiesten en ensembles op van wereldfaam. Volgens Van 

Esterik zag de tournee er vaak als volgt uit: Wenen, Berlijn, Amsterdam, Tiel, Londen, Parijs. 

Dat had Tiel te danken aan Johan Bloemsma, leraar aan het gymnasium te Tiel. Clara Haskil, 

Andres Sergovia, het Amadeus Kwartet, Nikita Mageloff, het Borodin KwartetJean-Pierre 

Rampal, Hans Richter Haase: deze traden allemaal op in het gebouw van de Sint Joseph. Tiel 

was ´wereldberoemd´ in die tijd.  

                  

Wim Velders: “Met Piet en met Willy hebben we heel veel gespeeld. In de Sint Joseph en de 

kelder van het patronaat. Dat was ons ‘hol’. We hadden heel veel contact met deze familie. 

Toen hij stopte met zijn beroep als molenaar, heeft hij de beheerderfunctie van de Sint Joseph 

op zich genomen. Als er avonden met uitvoeringen waren van bijvoorbeeld toneelverenigingen, 

verzorgde hij de koffie, de drank, enzovoorts. Ik heb hele fijne herinneringen aan ome Rien en 

tante Bet.”  

 

Bonthond 

Ome Rien werkte in eerste instantie bij een 

molenaar. Hij was daar onder andere 

chauffeur. Hij werkte bij Bonthond in Tiel 

in de Tolhuistraat. Hij had destijds de 

bijnaam ‘de Meelmuis’. De molen op 

bijgaande foto is waarschijnlijk de molen 

geweest die het graan maalde. 

Als je bij Kürz op de Binnenweg naar links 

ging, kreeg je allemaal huizen met rode 

daken. In één van die huizen woonde ome 

Rien.  

 Tolhuisstraat 

 

Bet kwam volgens Cor Laheij vaak bij zijn vader en moeder. In zijn herinnering hadden zij ook 

een zoon die in Indonesië is geweest. Bet zelf gaf altijd van die grote klapzoenen. Een heel lief 

mens.  

 

Een stille man 

Volgens Willy van Groenestijn was ome 

Rien een beetje een stille man. Hij sloot 

niet zo goed aan bij de familie als de 

anderen. Mogelijk was het een beetje een 

verlegen man. Zij broers waren bijna allen 

een persoonlijkheid, maar hij was een 

ietwat gesloten, teruggetrokken man. Ook 

bij een verjaardag zat hij maar een beetje 

in een hoekje en zijn vrouw deed het 

woord.  

 

Marinus bij de auto van Bonthond 

 

Zij echter wordt gekenmerkt als een echte Schoots. Een hele vlotte vrouw die altijd het woord 

deed.                                                         

 



Haar dochter Willy moet erg lachen als ik dit aan haar voorlees, maar stelt dat het wel zo is. 

“Als mijn moeder bij ons op bezoek kwam, wist een groot deel van de buurt dit. Onze kinderen 

speelden met de kinderen van de achterburen en die vroegen dan: ‘Zo, was jullie oma er weer?’”    

 

Ze bevestigt ook dat haar vader een wat stille man was. Ze was 16 jaar oud toen haar vader 

overleed. Hij had kanker, maar daar werd gewoon niet over gesproken. Zelfs niet tegen haar. 

Dat vindt ze nu nog jammer, dat ze zo weinig van haar vader weet. En dat haar, ondanks dat ze 

16 was werd ze nog als een kind gezien, zo weinig verteld is. “Ik heb van mijn moeder diverse 

malen gehoord dat mijn vader gek was op mij. Maar ik heb wel het gevoel dat ik thuis heel 

klein gehouden ben. Ik was een meisje en jongens mochten veel meer, zeker toen mijn moeder 

er alleen voor stond. Maar ik heb hele goede herinneringen aan mijn jeugd. Vooral de feesten 

met de Schootsen en de Veldersen. Hele mooie herinneringen.”  

  

Willy had ook graag nog eens de 

teksten onder ogen gehad van ome Hend, 

de cabaretier. Dat waren prachtige teksten. 

Harry kan zich nog herinneren dat ome 

Hend een voordracht in wedstrijdvorm 

had in Arnhem, in de Bakkerstraat, daar 

was een soort theatertje.  

 

De Tielse visclub was wezen vissen en ze 

zochten wat vertier aan het einde van de 

dag. Ze hoorden dat ome Hend een 

voordracht had en dus togen ze met z’n 

allen naar Arnhem. Maar ze hadden met 

z’n allen nogal aan het bier gezeten, dus 

verstoorden ze de voordracht. Het einde 

van het liedje was dat de politie kwam om 

ze eruit te slaan. Hend Schoots had de 

eerste prijs gewonnen, maar die werd niet 

uitgereikt, omdat zijn supporters zich 

misdragen hadden. 

 

 

 

Ome Rien, tante Bet en de kinderen              

 

Practical jokes 

In het begin van dit hoofdstuk hebben we al kunnen lezen dat tante Bet bijzonder van ‘practical 

jokes’ hield. Gek op verkleden, de gangmaker op ieder feest en niet stil te krijgen. Zo ook bij 

de volgende anekdote.  

Er was een tante van Bet die in het klooster zat: tante Nonneke uit Ukkel in België. Na 50 jaar 

mocht ze voor het eerst op vakantie naar Nederland. De hele familie was opgetrommeld om 

haar welkom te heten. Haar habijt had ze op de kapstok gehangen en dat was opgemerkt door 

tante Bet. Op een gegeven moment deed tante Bet dat habijt aan, terwijl de hele familie in de 

tuin zat. “Daar kwam mijn moeder aan in habijt”, vertelt Willy, “en de hele familie dacht, wie 

dat nu zou zijn? Zou tante Nonneke nog iemand bij zich hebben? En toen bleek dus dat dit mijn 

moeder was.                                      

 



 

Mijn moeder was gek op verkleden en hoedjes dragen. 

Dat was typisch mijn moeder en mijn vader vond het 

prachtig.” 

 

Hoveniersweg 

 

 

Willy ging naar de lagere school achter de Walburgkerk, 

de Catharina meisjesschool. Toen zij 6 jaar was, brak de 

Tweede Wereldoorlog uit. Wat het meeste indruk op 

haar maakte, was de ontploffing van een granaat op de 

Hoveniersweg voor hun raam. Ries lag te slapen in het 

kamertje aan de voorkant toen de granaat ontplofte. De 

granaatscherven vlogen over zijn hoofdje de kamer 

binnen. Hij had zelf verder niets.  

Een ander voorval dat ze nog weet, is dat Riky van ome 

Gras een been verloor na een granaatontploffing voor de 

deur. Verder kan ze zich ook de evacuatie nog 

herinneren naar Zeist, bij ome Bertus en tante Jo. Ze 

zaten met achttien man in het huis van de jongste broer 

van haar moeder. De rest van dit verhaal is verderop 

beschreven bij de familie in de Tweede Wereldoorlog. Na de meisjesschool heeft ze veel dingen 

gedaan. Het belangrijkste was echter inspringen waar mogelijk.  

 

Dat gebeurde niet alleen in de Sint Joseph in de Hoveniersweg, maar ook in Hotel de Zon bij 

tante Mien en ome Cor als 

het daar druk was of bij 

ziekte. Ze herinnert zich ook 

dat ze één keer in de week bij 

Piet en Jo aan de 

Medelsestraat kwam, om 

daar mee te helpen toen zij in 

de kleine kinderen zaten. 

Later kwam zij bij dokter 

Weisfeld terecht als 

kindermeisje. Deze dokter 

was de internist van haar 

moeder en op een gegeven 

moment zocht de dokter een 

kindermeisje. Ze hadden zes 

kinderen. Willy heeft daar 

een jaar of 3 á 4 gewerkt aan 

de Walburgstraat.  

Begrafenis Marinus 1951 

Daarna ging ze bij Heuff op kantoor werken, in de Boterkampsteeg.  

Tante Bet had ook regelmatig kostgangers. Waaronder diverse jongens van de koffiebranderij 

van Heuff. Op een zeker moment zocht deze firma een facturiste en zodoende kwam Willy daar 

terecht. Daar werkte ook een man met de naam Hartman. Deze heeft toevallig in de jaren 

daarvoor met haar vader samengewerkt bij Bonthont.  



De foto op de vorige bladzijde is genomen op 7 maart 1951, tijdens de begrafenis van Marinus. 

De foto is gemaakt door Frans Rataiski, een Poolse kostganger die op dat moment bij hen in 

woonde. Op de foto staan onder andere ome Thijs, ome Johan, ome Bart en mijn opa Gerrit 

Velders.  

 

Op de foto hieronder uit 2010 staan, op twee personen na, alle nazaten van Marinus Mattheus 

Velders en Elisabeth Schoots. Met dank aan Marja Velders. 

 

 

 
 
 
 

Op de volgende 

foto treffen we 

vijf van de zes 

kleindochters aan 

van ditzelfde paar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kwartierstaat voor Marinus Mattheus Wilhelmus Velders 

 

 


