
Hoofdstuk 20 
Mijn vader  

 

Mijn vader (Gerardus Arnoldus Mattheus Velders, geboren op 

8 december 1920) leerde mijn moeder kennen bij zijn vriend 

Mart van der Sterren, rond het jaar 1944. De familie Van der 

Sterren woonde toen vooraan in het Nachtegaalslaantje. Maar 

echt verkering werd het nog niet, want Ali zag toen nog niets in 

Gerrit.  

 

Mijn moeder kreeg daarna (ze was toen ongeveer 19 jaar) 

verkering met Gert Scheren uit Wamel. Vier jaar duurde dit. Er 

werd zelf over trouwen gesproken, maar hij stelde de 

voorwaarde dat ze in trouwden bij zijn ouders, destijds een 

gebruikelijke stap, maar Ali wilde niet. Ze wilde, als ze 

trouwde, haar benen onder een eigen tafel steken. Ze verklaarde 

dat ze vanaf de schoolbanken haar benen onder één andermans 

tafel had gestoken en dat dit genoeg was. Ze was ook absoluut 

niet van plan om een meid te spelen voor zijn moeder. Daarop 

stuurde ze hem naar huis met de boodschap nooit meer terug te 

komen. 

Later kreeg ze te horen dat Gert Scheren zeventien kinderen heeft    Gerrit en Gerard in 1955 

voortgebracht. Had ze destijds toch een goede beslissing  

genomen om het uit te maken.                                             

 

Tijdens de Tielse 

kermis in 1948 

kwam ze mijn 

vader weer tegen en 

toen raakte het weer 

aan. Vijf jaar later, 

op 3 mei 1953 

trouwden ze. Hun 

eerste huis was 

‘Voor de Kijkuit’. 

Daarvoor heette 

deze rij huizen 

‘Mariahof’, 

gebouwd tussen 

1901 en 1905.  

 

 

Mariahof 

 

 

Een grote, misschien wel dé grote hobby van mijn vader, was de film. Hij was compleet 

bioscoopgek. En als dan aan hem gevraagd werd hoe de film was, antwoordde hij steevast: 

“Een mooie film, maar volgende week, vólgende week kómt er een mooie film…” Hij ging 

altijd naar de bioscoop met zijn vriend, Jan de Vries.  



Tussen Gerrit en zijn broer Piet zat 3 jaar. Dat was op 

die leeftijd een hele barrière. Gerrit trok dus veel op 

met vrienden. Piet vertelt dat ze eigenlijk nooit echt 

veel aan elkaar gehad hebben. Daarvoor was die 3 jaar 

echt teveel. Verder was Gerrit volgens Piet een 

doodgoeie knul. Met hem kon je geen ruzie krijgen.  

 

Gerrit was heel trots op zijn werk bij de Betuwe. Voor 

zijn 25-jarig jubileum kreeg hij in 1962 een gouden 

horloge van het merk Tissot. Dat horloge heb ik en het 

loopt nog steeds. Gerrit heeft jammer genoeg zijn 40-

jarig jubileum nét niet mogen meemaken.  

Ook met reclamemateriaal kreeg hij te maken. Dit was 

ook opgeslagen in zijn magazijn. Op een dag waren er 

net sleutelhangers uit met allerlei Flipjes-figuren. 

Hein, die als monteur werkte bij de Betuwe, vroeg of 

hij er een paar mocht hebben. Dit was niet mogelijk 

volgens Gerrit, want hij had ze ergens anders voor 

nodig. Later op de dag zocht Hein Gerrit weer op, maar 

de laatste zat niet op zijn kantoortje. Dit was hét 

moment voor Hein om toch maar een paar 

sleutelhangers mee te nemen. Of dit typisch Hein was? 

Meer hierover in het hoofdstuk Hein. 

 

       

 Alie, Gerrit en Gerard in 1955 

 

Mijn moeder 

Mijn moeder werd geboren in een huisje onder aan de dijk in Dreumel. Ze heeft nog een foto 

van dit huis, Waalbandijk nummer 6. Zie hiernaast. De stoep liep wat schuin. Daar is ze nog 

een keer heel lelijk op gevallen.  

Een aardige anekdote van mijn moeder toen ze nog klein was, gaat over hosties. Zij moest 

minimaal één keer per week naar de kerk. Vlak voordat de communie werd uitgereikt, liet de 

priester een hostie zien, draaide zich om om te bidden en ging over tot de uitreiking ervan. Toen 

mijn moeder een jaar of 13 was, kwam ze een keertje langs een gebouw waar op de gevel 

vermeld stond dat het om een hostiebakkerij ging. “Oh”, dacht mijn moeder, “worden die 

dingen gebakken?” Ze verkeerde in de veronderstelling dat er telkens op het altaar een soort 

van klein wonder gebeurde, waardoor die ene hostie wonderbaarlijk vermenigvuldigd werd. 

  

 

Het huis aan de dijk waar mijn 

moeder is opgegroeid. Rond 1958 

afgebrand door blikseminslag. 

 

 

 

 

 

 

Werken 



Direct na de lagere school moest mijn moeder 

werken. Ze wilde zelf graag iets in kleding doen: 

kleren ontwerpen en maken, maar dat mocht niet 

van haar moeder. Ze moest gaan werken, net 

zoals alle andere kinderen uit dat gezin. 

Misschien zat er wel veel meer in dan alleen 

metselaar of stukadoor bij de mannen. Ome Frans 

heeft tot aan zijn huwelijk thuis gezeten. Kon hij 

niet zoveel? Ome Martien kreeg het ook al snel 

aan zijn rug. Ze hebben hem een keer uit een 

kelder moeten dragen, omdat hij last kreeg van 

zijn rug. Dat is niet zo raar. Een arbodienst was 

er destijds nog niet en de kinderen moesten, zodra 

het kon, gaan werken. Er was veel armoede. 

 

Betrekking in Amsterdam 

M’n moeder ging toen ze 14 jaar was ‘in 

betrekking’ in Amsterdam. Ze kan zich nog 

herinneren dat ze vanuit Dreumel kwam lopen 

met haar moeder, naar het station in Tiel. Dit was 

in 1939. Ze was in betrekking bij een arts in de 

buurt van het Vondelpark. Ze was zeer onder de 

indruk van het Centraal Station in Amsterdam. 

Lastig was dat ze maar vijf gulden per maand 

verdiende. Dit stond toen al niet in verhouding 

met het werk dat ze deed. Nog lastiger was dat ze 

heimwee kreeg. 

 

In de oorlog was mijn moeder matten aan het kloppen boven aan de dijk, toen ze vanuit Tiel op 

haar schoten. De kogels floten letterlijk om de oren en haar moeder werd kwaad. “Kom naar 

beneden, ze schieten je nog kapot”, aldus oma Dreumel. Iets later moesten alle 

dijkhuisbewoners geëvacueerd worden. De familie van Kruijsbergen vertrok naar de Lageweg 

in Dreumel.   

  

 

Onlangs kwam ik in 

het bezit van deze 

foto. In het kleine 

zwarte rondje, iets 

links van het midden, 

staat mijn vader. Het 

lijkt een Katholieke 

biljart-vereniging. 

Mijn moeder kon me 

er niets over vertellen. 

 

 

 

 



Mijn moeder heeft lange tijd een ‘betrekking’ gehad. Naast de eerder genoemde dokter werkte 

ze ook een hele tijd in het koffiehuis bij het station. Ze werkte bij de familie Zwart. Karel Zwart, 

de latere drummer van de Dream, kwam regelmatig met speelgoed voor mij aanzetten, als mijn 

moeder mij weer eens had meegenomen. Ik 

kan me er helaas niets meer van herinneren.  

Gerrit zat een hele tijd bij een wandelclub. 

Volgens mijn moeder heette die ‘DWS’. 

Gerrit droeg dan altijd de vlag. Zie foto 

rechts. Ook werd hij vaak gevraagd om in de 

kerk de vlag te dragen. Dit heette dan ‘groot 

vaandel’.   

 

 

Na hun huwelijk op 2 mei 1953,  gingen Ali 

en Gerrit wonen op het adres Voor de Kijkuit 

23, een huis dat bedoeld was vóór en in 

eigendom was van Antoon Schoots. De huurprijs 

bedroeg fl. 4,25 en een kwartje waterleiding per week.  

 

 

Voor de Kijkuit 23 

 

 

 

 

Konijnenwal 1 

Mijn opa Velders had relatief snel in de 

gaten dat het huis aan de Konijnenwal 1 te 

koop stond. Stil houden, was zijn motto bij 

het handelen over dit huis, want er waren 

genoeg kapers op de kust. Toen het eenmaal 

definitief gekocht was, zei hij dat mijn 

ouders erin moesten blijven wonen totdat ze 

“eruit gedragen werden”, want het was een 

geliefd huis op een geliefde plek. Helemaal 

vrij en met niemand iets te maken. Ook niet 

te dicht bij opa op de Hoveniersweg, 

want je kunt wel dicht bij elkaar wonen, maar 

je moet elkaar niet kunnen zien, aldus 

opa. Twaalfduizend gulden kostte dit. Er 

zat een hele mooie voordeur in, maar dit pand 

vergde veel onderhoud. Bij de latere 

verbouwing is de voordeur 

vervangen.    

 

                         Gerard, Lida en Ali in 1956 

 

 

 



Net zoals de twee voorramen. 

Hierdoor is de stijl van het huis 

toch wat veranderd. De verhuizing 

in 1957 gebeurde met allerlei 

middelen van vervoer. Ik noemde 

reeds de grote handkar, die van 

mijn opa bleek te zijn. Een ander 

vervoermiddel was het paard en 

wagen van de broer van mijn 

moeder, ome Piet. Helaas kreeg hij 

voor zijn hulpvaardigheid ook nog 

wel eens een bekeuring.  

 

Gerard, Hans en Lida voor 

Konijnenwal  

 

Hij had zijn combinatie dan op de Hoveniersweg op een zodanige wijze geparkeerd dat er niets 

meer door kon.   

 

Ikzelf ben in 1954 geboren. In 1956 kwam mijn zuster Lida, gevolgd in 1958 door mijn broer 

Hans. Om te eindigen in 1960 met mijn jongste broer Andre.  

Inmiddels heeft mijn moeder elf kleinkinderen en twaalf  achterkleinkinderen.  

 

Op 1 maart 2003 verhuisde mijn moeder binnen Tiel, naar het adres Perserij 77. De woning in 

de Konijnenwal werd verkocht. Mijn moeder kon niet meer tegen al het achterstallig onderhoud, 

het voor haar te grote huis en de toch enorme lap grond die ieder jaar bijgehouden moest 

worden.  

 

In februari 2015 staat het huis opnieuw te koop. Er is veel aan verbouwd. De ouderlijke 

slaapkamer boven is samengetrokken met de oude kamer van Lida. Badkamer grondig 

veranderd, nieuwe keuken et cetera. 

Maar ze vragen er ook een ton meer 

voor dan mijn moeder heeft 

gekregen.   

  

Op de Perserij woonde ze eigenlijk 

op historische grond. Drie generaties 

Veldersen hebben gewerkt op dit 

terrein: het vroegere Betuweterrein. 

Vanaf de tweede verdieping heb je 

een mooi uitzicht over Tiel. Als je 

over de galerij loopt, kom je een 

bordje tegen met de straatnaam 

Twaalf Apostelen en dit is eveneens 

historische grond. In de Twaalf 

Apostelen hebben heel veel 

Veldersen gewoond.  

 

Hans, Lida, Gerard en Andre 

 



Vanaf  2010 zit mijn moeder 

in Walstede aan de 

Konijnenwal. Op een 

steenworp afstand van het 

huis waar ze zo graag 

gewoond heeft. Haar kamer 

op de vierde verdieping kijkt 

uit over Tiel. In de verte de 

school aan de Jacob 

Cremersstraat. Links kan ze 

de gracht zien met het 

zogenoemde vogeleilandje.  

 

 

 

Hieronder een foto van de Konijnenwal rond 1900. Het meest linker huis was nummer 1. 

Destijds was er links en rechts van de weg een slootje. Zie de bruggen links.  

 
 
 
Konijnenwal rond 1900 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hieronder dezelfde vier, maar dan vele kilo’s 

later, gemaakt op de verjaardag van Hans 

Vermeulen.  

 
  



Een paar weken na het overlijden 

van mijn vader, verscheen bijgaand 

berichtje in het personeelsblad van 

de Betuwe.   

 

Gerrit hield, naast de eerder-

genoemde films, ook van 

toneelspelen. Dat deed hij bij de 

toneelvereniging van de Betuwe. 

Hieronder een foto van het gehele 

gezelschap.  

Ik kan me herinneren dat mijn vader 

thuis aan het oefenen was om de 

tekst erin te krijgen. Hij speelde toen 

Linke Loetje en moest met de ‘poet’ 

een gracht overzwemmen. Of ik dit 

stuk gezien heb, weet ik niet meer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto hiernaast 

staat mijn vader vierde 

van rechts. 



Kwartierstaat Gerardus Johannes Maria Velders 

 


