
Hoofdstuk 18 
Wilhelmina Maria Velders 

  

Tante Mien trouwde met ome Cor Laheij (voluit Cornelis Petrus Laheij) op 12 april 1928. Hij 

was 27 en zij 26 jaar. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren. De ondertrouwkaart van 

deze mensen is bij Willy (van Johan en Koosje). 

Tante Mien en ome Cor exploiteerden in Tiel 

Hotel de Zon aan de Varkensmarkt. Zij 

namen het hotel vermoedelijk over van A. 

Büchel. In 1915 had ome Cor 

telefoonnummer 110. Er waren destijds in 

Tiel ongeveer 170 telefoonaansluitingen (zie 

hiervoor ook internet. Geen van de andere 

Velders of Schoots had toen een aansluiting, 

volgens deze lijst. Mientje en Cor waren 

echte feestbeesten. Alles kon er. Ze hadden 

het altijd hartstikke druk, maar iedereen was 

van harte welkom. Mien was altijd een 

opgewekte en vrolijke dame.  

 

Wim Velders: “Het was een heel gastvrij 

gezin. Ik ben jarenlang bevriend geweest met 

hun zoon Dick. Samen met hem zat ik bij 

Vahalis, de reddingsvereniging. Daar leerden 

we reddend zwemmen. Dick was voorzitter 

en ik was ‘hoofdredacteur’ van het clubblad. 

We moesten dat reddend zwemmen steeds 

oefenen en op een keer lagen we met zijn 

tweeën in het water en ik moest hem redden. Hij ging ontzettend tekeer en om hem een beetje 

kalm te krijgen kneep ik zijn keel dicht. ‘Ik stik, ik stik’, riep hij toen. ‘Dan moet je maar rustig 

doen’ gaf ik als antwoord.”  

De zwemclub had al hun vergaderingen in Hotel de Zon. 

Dat kostte niets, omdat de ouders van Dick vonden dat Dick 

goede dingen deed. Dit soort dingen werden ook door de 

ouders van Dick gestimuleerd.   

 

Uit het huwelijk van Cornelis Petrus Laheij met 

Wilhelmina Maria Velders zijn vier kinderen geboren: 

  

1. Dirk Johannes Laheij, geboren op 18 februari 1931 

te Tiel. 

2. Wilhelmina Maria Laheij, geboren op 1 maart 1933 

te Tiel. 

3. Gerardus Arnoldus Maria Laheij, geboren op 6 

augustus 1935 te Tiel. 

4. Cornelis Petrus Laheij, geboren op 23 juli 1937 te 

Tiel. 

 

Cor Laheij 



Vader Cor Laheij was van oorsprong een banketbakker bij de familie Heij. De broeders Gerard 

en Cor kunnen zich niet helemaal meer herinneren hoe hun ouders elkaar    

ontmoet hebben. Ze denken dat hun vader een jaar of 20 was toen ze elkaar ergens 

tegenkwamen. Hun vader was echt de baas van het gezin en hun moeder was de nek, waar alles 

op draaide. Mien was een vrouw die erg hard werkte, altijd klaar stond en ook immer opgewekt 

was. Iedereen was altijd welkom en kon altijd naar binnen lopen. Ze was volgens Gerard en 

Cor echt een bijzonder mens. Toen zij kwam te overlijden, was in Alblasserdam de kerk te 

klein, zoveel belangstelling was er.  

 

Vader Cor deed altijd het denkwerk en verzorgde de contacten, maar moeder Mien deed het 

eigenlijke werk. Vader Cor zat in tal van verenigingen, hij was voorzitter van de 

Middenstandsvereniging, hij zat in de Oranjevereniging en noem maar op. Vakanties waren er 

eigenlijk nooit bij. Ze gingen alleen af en toe een dagje naar Amsterdam, Rotterdam of de 

Keukenhof.  

 

 

 

Bondshotel de Zon 

 van C.P.  Laheij in 

1932 

 

 

Toen de familie na de 

oorlog terugkwam in 

Tiel, bleek Hotel de 

Zon nog helemaal 

overeind te staan. 

Eigenlijk was het 

mooier geweest, 

volgens zonen Cor en 

Gerard, als het hotel 

wél getroffen, want er 

waren altijd 

problemen met het 

hotel.  

 

 

 

Toiletvoorzieningen die niet goed waren, veiligheid die niet goed gegarandeerd kon worden, 

noem maar op. Maar vader vond altijd wel wat creatiefs. Ook Mien was erg creatief. Cor: “er 

was bijvoorbeeld een vergadering van bouwaannemers in het zaaltje. En dan was het een uur 

of tien ’s avonds en er was nog niet veel verkocht. In die zaal was een doorgeefluikje naar de 

keuken. Mijn moeder bakte dan stiekem wat uitjes en zette de pan vlak bij dat luik. De geuren 

trokken dan een beetje de zaal in. De mensen zeiden dat het wel erg lekker rook. De ober 

vertelde dan dat er wat biefstukjes gebakken werden voor wat verlate gasten en dat daar die 

lekkere luchten vandaan kwamen. Dan kwam het vaak voor dat er bijvoorbeeld vijftien 

biefstukjes besteld werden.”  

 

 

 



Hotel iedere dag om 07.00 uur open 

Iedere dag werd het hotel om 7 uur ’s ochtends geopend tot diep in de nacht, en dat zeven dagen 

per week. Naast vader Cor en moeder Mien waren er altijd 

nog drie of vier meisjes werkzaam in de huishouding en één 

of twee obers. Vader Cor stond ook vaak achter de bar, 

maakte geregeld een praatje, ging dan weer biljarten met 

deze of gene, maar moeder Mien stond altijd in de keuken.  

Ook kwam het vaak voor dat er bezoekers waren bij de 

Betuwe, dan kwamen er bijvoorbeeld twee bussen met 

plattelandsvrouwen eten. Die bestelden dan 120 kroketten. 

Die moesten dan natuurlijk in olie gebakken worden in een  

grote pan. 

 

Gerard Laheij 

 

Elektronica was toen helemaal niet aanwezig in de keuken. 

Het was een moeilijk karwei dat Mien haarfijn aanvoelde. 

Toen de zoon van Cor, Peter, op de hotelschool zat, de Rooi 

Pannen in Tilburg, waren er regelmatig open dagen. Op één 

van die dagen nam hij Mien mee. Ze was toen al 85 jaar. Cor senior had aan de leraar gevraagd 

of zijn moeder de keuken mocht zien. De keukenbrigade, vijf man sterk in witte pakken, kwam 

toen moeder Mien ophalen en liet haar de keuken zien. Ze kwam helemaal ontdaan terug van 

alle luxe die er tegenwoordig in een keuken is. Ze heeft ervan genoten en was vooral ontdaan 

door het grote verschil dat er was tussen keukens nu en 50 jaar geleden.  

Cor vertelt ook over het verschil in prijzen de afgelopen jaren. “De directie 

van de Kabelfabriek betaalde bij ons in de jaren ‘70 voor een kopje koffie 85 

cent. We hebben toen uitgerekend, dat als we alles zouden automatiseren en 

geen meisjes meer zouden hebben voor de bediening, ieder kopje koffie nog 

slechts vijftien cent zou kosten. We konden destijds een miljoen kopjes 

koffie per jaar halen. En als je dan vijf cent maakt op een kop koffie, is dat 

heel veel geld.” 

  

Pauselijke onderscheiding 

Gerard en Cor Laheij vertellen dat hun vader destijds de hoogste Pauselijke 

onderscheiding heeft gekregen die er is. De ‘PRO ECCLESIA ET 

PONTIFICE’. Dit mag ook alleen maar in hoofdletters geschreven worden. 

Cor Laheij: “Vraag me niet waarom, maar hij heeft hem wel gehad.” Broer 

Gerard vult hem meteen aan: “Dat is toch een duidelijke zaak. Die man heeft 

heel erg veel voor anderen gedaan.” Het gesprek met deze twee broers in 

februari 2008 was zeer levendig. De broers, toch 70 en 72 jaar, maken een 

bijzonder fitte, gezellige en gezonde indruk. Ze doen beide aan hockey en tennis, fietsen veel 

en staan volop in het leven in Alblasserdam. Het leuke is, dat ze elkaar aanvullen. Wat de één 

weet, weet de ander net iets beter te vertellen. Een zeer gezonde en leuke rivaliteit. Ze praten 

beiden nog met een flink Tiels accent.   

 

In gedachten ziet Willy van Groenestijn-Velders tante Mien nog staan, in een grote witte schort 

achter enorme met kolen gestookte fornuizen. Alles werd zelf gekookt, weliswaar met behulp 

van een paar meisjes, maar toch. Er kwamen altijd veel vertegenwoordigers eten in de Zon. Als 

het dan niet snel genoeg ging, kwam Cor in de keuken kijken of de bestelling nog niet klaar 



was. “Ga nou maar, ga nou maar effe weg, het komt er aan en het komt straks wel goed ”, was 

de lijfspreuk van Mientje. 

 

Wim Velders: “Er kwam op een gegeven moment een wat verlate gast. Die wilde nog wat eten, 

maar tante Mien had zojuist de aardappels in de kippenren gegooid. Snel werden de aardappels 

uit de ren gehaald, afgespoeld en aan de gast geserveerd.”  

 

Familie helpt mee 

De broer van Mientje, Johan, was met de Tielse kermis regelmatig uitsmijter. Er waren dan 

altijd heel veel gasten in het café. Johan moest dan kijken wie er wel en wie er niet in mocht. 

Willy Müller hielp als klein meisje vaak in de keuken mee. Ze was na schooltijd vaak thuis en 

kon dan, als het nodig was, meteen inspringen.  

Ook Annie Schroer hielp regelmatig mee in de keuken van het restaurant, en zelfs Mien 

Wennekes kwam regelmatig de boel schoonmaken. Vooral met de kermis hielp zij hier.   

Cor Laheij had een 

broer, Dick, en die 

zat altijd op de 

Beurs. Er was nog 

een broer, Hendrik,  

en die had in Rhenen 

een zaak. Ook in 

Limburg had Cor een 

café. Dick Laheij 

runde het café De 

Korenbeurs in Tiel, 

later zijn zoon 

August Laheij. Toen 

ome Cor en tante 

Mientje 25 jaar 

getrouwd waren, 

hebben ze dit 

uitbundig gevierd in 

de Beurs.  

 

Het 50-jarig jubileum van ouders Laheij 

 

Er waren een paar honderd man aanwezig en er werd niet op een paar centen gelet. Hierbij 

waren ook wat artiesten uitgenodigd, die later landelijke bekendheid hebben gekregen. 

 

Hein herinnert zich nog van deze mensen dat hij bij tante Mien bijna iedere avond varkensvoer 

moest ophalen. Ook Wim Velders weet nog hij dat zelf deed. Hein heeft dat gebruik later 

vermoedelijk overgenomen in zijn gedachten. Wim stelt dat het verloop van de historie soms 

een beetje parten gaat spelen.  



Om de andere dag ging Wim naar hotel De Zon, 

maar soms ook naar het Stationskoffiehuis, waar 

mijn moeder (Ali) het afval van de diners had 

buitengezet. Maar soms bracht Ali zelf dit eten mee. 

Telkens twee emmers. Allemaal voor de varkens die 

in de boomgaard gehouden werden, in een schuur 

achter de Hoveniersweg. 

 

 

De Kabelfabriek 

Van de kinderen die uit dit huwelijk geboren 

werden, zijn nog twee kinderen in leven op dit 

moment: Cor en Gerard. Ze wonen in Alblasserdam 

(februari 2008) en waren destijds verantwoordelijk 

voor de kantine van de Kabelfabriek. De oudste zoon 

van Cor en Mien, Dick (overleden in 2001),  runde 

heel lang het Dorpshuis van Alblasserdam.  

 

 

Reünie van de Schootsen 

Nog niet zo lang geleden is daar een reünie 

gehouden van de Schootsen.  Ooit zou er nog een 

tweede reünie gehouden worden, maar dat is er  

nooit meer van gekomen. Nog niet tenminste.  

 

 

 

 

De familie 

Dirk Laheij  

(*1874) en 

Charlotte 

van Ewijk  

(* 1873)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gerard  heeft nog in het eerste elftal van Theole gevoetbald.  

Ze vertellen over hun ouders en over de familie. Ze vonden wel dat de familie Velders altijd 

erg serieus overkwam. Dat kwam waarschijnlijk, volgens Gerard, omdat de familie Laheij in 

de horeca zat. “Die horecamensen klitten toch een beetje bij elkaar.” 

De familie Laheij, als goede katholieken, zaten natuurlijk altijd op zondag in de kerk. Opa met 

de bult zat dan meestal vrij vooraan. De broers Laheij zaten er iets achter en als zij dan opa met 

de bult zagen zitten, durfden zij nooit te zeggen dat dit hun opa was.   

 

Jan Derksen en August Laheij zijn later ook nog meegegaan naar Alblasserdam. Dan spreken 

we over 1957. In 1958 kreeg Dick het cultureel centrum in Alblasserdam, dat heette toen ‘het 

Dorpshuis’ en later de ‘Wipmolen’. Cor nam toen zijn plaats in op de kabelfabriek in de kantine. 

De Wipmolen wordt momenteel groots verbouwd. Hij staat onder leiding van de zoon van Dick, 

Hans. Eind april 2008 is het geopend. Een gedeelte is onder water gebouwd en een gedeelte 

boven water. Het is een groot gebouw in de vorm van een schip met tien verschillende zalen. 

Eén zaal voor 400-500 man, een zaal met een biljart, een zaal voor ballet, twee bioscopen en 

noem maar op. De naam van dit gebouw gaat dan wel veranderen. Het zal ‘Landvast’ gaan 

heten. Eén keer in de drie maanden komen Gerard en Cor met hun zonen en de zoon van Dick 

bij elkaar en praten dan over tal 

van zaken. Gerard en Cor 

luisteren voornamelijk en 

geven dan af en toe advies. Zij 

hebben Hans dan ook het 

advies gegeven om de naam 

Wipmolen, die ook een andere 

betekenis kan hebben, te 

veranderen. 

 

Lou Bandy in Hotel de Zon 

 

 

 

 

En de mensen die kwamen kijken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mien stopt met koken 

Cor en Gerard vertellen dat hun ouders Tiel uit wilden, omdat hun moeder wilde stoppen met 

koken. Ze kreeg erg last van haar knieën. Hun vader was erg kordaat in die dingen en vond als 

je ergens last van kreeg, er direct wat aan gedaan moest worden. In een mum van tijd stond 

Hotel de Zon dan ook te koop. Dat was in 1957. Het pand is toen verkocht aan een Chinees.  

  

   Bij de bruiloft van Bets Laheij 

 

De kinderen zelf hadden geen zin 

om de zaak voort te zetten. Er 

moest inmiddels zoveel verbouwd 

worden, dat het eigenlijk beter 

afgebroken had kunnen worden en 

vanaf de grond weer opgebouwd. 

Dit is in 2009 daadwerkelijk 

gebeurd. 

Op dat moment stond er net een 

advertentie voor het beheer van de 

kantine van een kabelfabriek in 

Alblasserdam in de krant.  

 

Er werkten toen 850 mensen. Cor zat toen in militaire dienst en Gerard en Dick wilden eigenlijk 

niet mee. Zij dachten ‘Wat moeten we eigenlijk met zo’n kantine, het is toch een heel ander 

leven dan een hotelleven?’ In principe zou het voeren van de kantine ongeveer 3 tot 4 jaar duren. 

Daarna wilde Cor Laheij in de buurt van Rotterdam of Dordrecht een nieuw hotel of restaurant 

beginnen. Gerard Laheij: “In ons hotel in Tiel was eigenlijk 

werk voor hooguit drie of  vier mensen. We waren met z’n 

zessen, ouders en kinderen, dus die advertentie van de 

kabelfabriek kwam als geroepen.”  

 

Net op het moment dat de familie Laheij de kantine overnam, 

ging de kabelfabriek van 850 naar 2400 man personeel. Cor 

Laheij: “Dus van één kantine ging het naar vijf kantines. Op 

een gegeven moment hadden we veertien man personeel in 

dienst. Het niveau van de kantine ging ook omhoog. Van een 

bal gehakt en een kopje koffie werd het een volledig 

bedrijfsrestaurant.  

 

 

 

Cor en Mien in 1978 (50 jaar getrouwd)  

 

 

Het personeel van de Kabelfabriek voorzagen we nog steeds van een bal gehakt, en de 

kantoorleden en de directie voorzagen we van lunches. Ook werden er vaak recepties verzorgd 

in een kantine speciaal voor dit doel ingericht. Al die niveaus maakte het werk voor ons erg 

aantrekkelijk. Samen met mijn broer Gerard hebben we 40 jaar in dit werk gezeten. 

Destijds heette de fabriek Kabelfabriek, later Nedstaal, een onderdeel van Philips en een deel 

Fundia, een Fins bedrijf.” 

 



Gerard en Cor hadden samen een ideale werksituatie. Het 

ene weekeinde werkte Gerard door, het andere Cor. Ook de 

vakanties konden zo geregeld worden. Maar ook August 

heeft in Alblasserdam gewerkt, en Jan Derksen, zoon van 

Karel. Dit was vooral in de beginperiode, in 1957.  

 

Met pensioen 

De broers zijn op 62-jarige leeftijd met pensioen gegaan. 

Volgens hen een leuke leeftijd om te stoppen, omdat je dan 

nog van alles kunt doen. Een jaar of 8 geleden kwam Cor 

zijn neef August Laheij tegen. August is een volle neef van 

hem. August vroeg aan Cor wat hij nu deed en Cor vertelde 

dat hij gestopt was met werken toen hij 62 jaar was. “Hoe 

kan dat nu”, vroeg August. Cor vertelde hem dat zij 

daarvoor gespaard hadden 

en een pensioen 

opgebouwd. “Zie je wel 

dat jullie nooit geleefd 

hebben”, was de repliek 

van August. Hij had echter 

nooit een cent te makken.      

 

 

August had een hele mooie zaak in Tiel. Persoonlijk ken ik 

hem van de Beurs, alwaar ik op 14-jarige leeftijd leerde wat 

een sneeuwwitje was. 10% Pils en 90% Seven-Up. Maar wel 

lekker. Later hebben we daar ook heel wat andere dranken 

geleerd tot ons te nemen.  

Nog later ging August van Tiel naar Echteld, hij had daar een 

heel mooi restaurant: Het Wapen van Balveren. Op een 

gegeven moment ging het met het restaurant mis, iets later had 

hij ook pech met zijn huwelijk, en is hij aan het tobben 

geslagen. Dat is gelukkig allemaal weer goed gekomen.  

 

 

 

Karel Derksen 

 

In het televisieprogramma ‘Triviant’ liep een butler rond. Dat was August. De zoon van Harry 

Wennekes heeft in Tiel een butlerschool. Daarom kwam de televisie bij hem om te vragen of 

ze een butler hadden. Toen kwamen ze bij August terecht, een echte horecaman. Zijn broer, ook 

weer een Dick, werkte jarenlang bij Maison de Boer.   

           



 

Eén van de oudste foto´s van het hotel: Hotel Café Restaurant A. Büchel 

 

 

 

De drie broers Laheij 

De familie Laheij bestond oorspronkelijk uit drie broers (Cor en Dick uit Tiel en Hendrik uit 

Rhenen) die alle drie in de horeca zaten. Ook hadden zij alle drie, drie zonen en één dochter. 

Ongeveer dan. Op het 25-jarig huwelijk van Gerard Laheij (geboren 1935 te Tiel) in het 

cultureel centrum de Wipmolen te 

Alblasserdam, Dick was daar toen directeur, 

kwam ineens Betsy Laheij binnen met twee 

leuke dochters. De zoon van Dick dacht toen dat 

één van die dochters wel een erg leuke dochter 

was en die twee zijn ook later getrouwd. (noot 

schrijver: de Betsy in deze anekdote is Elizabeth 

Charlotte Laheij, getrouwd met Antonius 

Johannes van der Horst). 

 

 

 

Cultureel centrum de Wipmolen (ingang) 

 

Meer familie in de horeca 

Maar er zat meer familie in de horeca. Cor noemt ze ook op: “Tante Bets uit Arnhem, later uit 

Amsterdam, ook met een ome Jo getrouwd. Tante Bets heeft jarenlang meegewerkt in Hotel de 

Zon. Dan was er nog tante Jo getrouwd met Derksen en hij is in de oorlog omgekomen, hij was 

een rijksduitser. Deze man was al jaren molenaar in Drumpt en is verraden. Hij woonde al 

jarenlang in Nederland. De Duitsers hebben hem toen opgepakt en is hij naar het front 



gestuurd.” Noot schrijver: het gaat hier over Karl Elisa Johann Derksen, geboren te Emmerich 

en overleden in Rusland op 9 februari 1944. Hij was getrouwd met Johanna Sofia Laheij, een 

zus van de vader van Cor en Gerard. 

 

Te veel horeca? 

Gerard en Cor Laheij vertellen over hun jeugd. Ze zijn 

naar school gestuurd, maar waren eigenlijk alleen maar 

bezig met de horeca. Of eigenlijk hun ouders. Ze 

werden zelden gecontroleerd wat huiswerk betreft. 

Daar hadden hun ouders eigenlijk ook helemaal geen 

tijd voor. Ze hebben een erg leuke jeugd gehad, maar 

later moest er wel het een en ander worden ingehaald 

door middel van avondstudie, et cetera. Het was 

ondanks dat toch wel een degelijke opvoeding, maar 

werden erg vrij gelaten.  

 

Cor herinnert zich de anekdote dat hij een keer naar een 

concert was geweest van Louis Armstrong en daar op 

zondagochtend heel vroeg van thuiskwam. Zijn vader 

vroeg waar hij vandaag kwam. Cor zei dat hij uit 

Amsterdam kwam en naar Louis Armstrong was 

geweest. Zijn vader wist niet wie dit was en vroeg wat 

hij nu ging doen. Cor wilde naar bed gaan, maar daar 

dacht vader Cor anders over. Het was bloesemtocht, 

dus kwamen er tientallen toeristen langs die allemaal 

bediend moesten worden. Het was tien uur ’s avonds 

voordat Cor junior zijn bed zag.  

 

Vader Cor hoefde zijn kinderen nooit te slaan. Dat heeft hij ook niet gedaan. Hij hoefde slechts 

te kijken en zijn kinderen wisten al precies hoe laat het was. De kracht van Cor en Mien was 

dat ze hun kinderen opvoeden met veel goede zaken. Als de kinderen dan iets deden waarvan 

de ouders zeiden dat ze dat niet leuk vonden, voelden de kinderen zichzelf bezwaard. Cor junior 

had liever een klap voor zijn kop gehad, want dit werkte erg op zijn gemoed. Maar ondanks 

alles heeft hij een goede en degelijke opvoeding gehad. 

 

De kinderen van Cor en Mien sliepen zelf ook boven het hotel. Van een eigen slaapkamer 

moesten ze zich niet al te veel voorstellen. Alles stond in het teken van het hotel. Er waren een 

stuk of vijftien slaapkamers. Als er dan van de Betuwe een stuk of zes vertegenwoordigers 

kwamen om te slapen, moesten Cor en Gerard van hun kamer af. Er mocht dan ook niets tegen 

de wanden geplakt worden. Gerard sliep regelmatig op de zolder en Cor ging dan naar Willie 

Visser, de bakker die tegenover de Zon woonde. Cor junior kwam daar dan met zijn tasje en 

vroeg of hij er die avond mocht blijven slapen. Dat was altijd goed. Als tegenprestatie mocht 

Willie in het weekeinde in het hotel blijven slapen.  

Financieel kon de familie Laheij maar net het hoofd boven water houden. Als er een rekening 

binnenkwam, werd er meestal een deel direct betaald en de rest een maand later. Voor de 

buitenwereld was iemand die een hotel had, rijk. Maar het is altijd sappelen geweest. De mensen 

kunnen natuurlijk niet achter de schermen zien wat een hotel voor kosten met zich meebrengt. 



Toen het over de diverse scholen in Tiel kwam, bleek dat de beide broers, Gerard en Cor, les 

hebben gehad van leraren die ik ook op de mulo in de Dahliastraat had. Onder andere Mentink, 

de Keizer en Warringa, de laatste het hoofd van de 

school. Warringa werd door de klasgenoten van 

Gerard ‘de pruim’ genoemd. Gerard bekent dat hij 

eigenlijk nooit huiswerk maakte. 

 

 

Cor zegt dat hij een keer van school is gestuurd, 

omdat hij een foto bij zich had van filmster Doris 

Day, in badpak. Hij liet dat aan diverse meisjes 

zien in de klas en de leraar zag dat. Hij werd direct 

naar huis gestuurd. Op een gegeven moment zag 

Cor dat de heer Warringa bij zijn vader in het café 

zat. Maar er gebeurde verder niets. Dus ’s avonds 

vroeg Cor aan zijn vader: “Meneer Warringa was 

nog hier, zag ik?” “Ja”, zei zijn vader, “het ging 

over jou.” “Ja”, zei Cor, “dat begrijp ik.” Vader 

vroeg wat er eigenlijk aan de hand was. De situatie 

was als volgt: op de leestafel in Hotel de Zon lagen 

onder andere het blad ‘De Lach’ en ‘De Piccolo’. 

Dat waren bladen met pikante foto’s, maar die 

waren voor Cor en Gerard normaal. Vader adviseerde Cor om de volgende dag maar excuus 

aan te bieden aan Warringa. Cor deed dat, maar er bleef een verschil van inzicht tussen 

Warringa en Cor.  

 

 

Op de lagere school maakte meester van Ummelen 

nog indruk en de heer Ponsioen. De broers hebben 

ook van beide heren les gehad. Het hoofd van de 

school was toen ene heer Schoenmakers.  

 

 

De broers lachen nu nog als ze aan de verdeling 

van de inboedel denken, toen hun ouders jaren 

geleden waren overleden. Eentje wilde alle 

meubels hebben. Gerard wilde graag wat zilveren 

bestek en Cor kreeg de drie fotoalbums. Cor vindt 

dat hij de beste keuze heeft gemaakt.  

Ik moet hem dat toegeven, want er staan een paar 

hele mooie foto’s in, gemaakt ter gelegenheid van 

het 50-jarig huwelijk van hun ouders. Ook van veel 

andere familieleden die op deze bruiloft waren, in 

april 1978 in de Wipmolen te Hendrik-Ido-

Ambacht. De beiden echtelieden trouwden op 12 

april 1928 in Tiel.      

 

 



Een foto uit 1905: Hotel de Zon J. Gubbels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De familie Laheij voor de 

laatste keer voor ‘Hotel de 

Zon’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kwartierstaat Cornelis Petrus Laheij 


