
Hoofdstuk 21 
Piet Velders 

 

Piet ging na de lagere school eerst bij de metaalwarenfabriek ‘De Rio’ werken op het magazijn. 

Daarna naar de Grafische Vakschool in Utrecht. Daarna werkte hij bij drukkerij Sint Maarten 

in Tiel, altijd met veel plezier.  

 

Op 13 februari 1943 leerde Piet Jo kennen. Jo werkte bij Brand en Zoon in Tiel in de Vleesstraat. 

Ze was geëvacueerd vanuit 

IJmuiden in oktober 1942. 

Omdat dit destijds 

strategisch gebied was, 

moest iedereen IJmuiden 

verlaten. Gepland was dat 

ze naar Friesland gingen, 

maar haar broer hield dit 

tegen. Samen met haar 

ouders kwam ze terecht bij 

haar broer Piet Hamers in 

de Rozenstraat nr. 14,  die 

bij de politie in Tiel werkte. 

 

De Vleeschstraat in Tiel 

 

Hoe de verkering begon 

Piet kwam regelmatig in de winkel van Brand en Zoon. Op een dag kwam hij hier met Lien de 

Klijn, een gezamenlijk dansvriendinnetje, en zijn neef Gert Wennekes boodschappen doen. Piet 

zag meteen dat er een vreemde eend achter de toonbank stond. Jo stond achter de vleeswaren 

bij een snijmachine. Piet maakte een opmerking dat ze moest oppassen bij het snijden. Een 

week later sneed ze zich al in de vingers. Om toch een beetje in contact met haar te komen, 

kocht hij een pond zout voor 9 cent; het enige artikel dat niet op de bon was. Wat hij met dit 

zout aan moest, wist niemand en vooral Piet niet. Later gooide hij dit bij de Roos in de gracht. 

Toen schreef Piet een brief naar Jo en is het begonnen tussen deze twee mensen. 

 

In 1946 werkte hij voor negen 

maanden in IJmuiden bij Sinjewel, 

voornamelijk een drukkerij voor het 

Rijk. Dat het slechts negen maanden 

was, was te danken aan een vroegere 

baas. Deze had een brief gestuurd aan 

“Piet Velders, IJmuiden”. Deze brief 

kwam nog aan ook. Hij vroeg of Piet 

terug wilde komen. 

 

Binnenweg rond 1930 met rechts op 

de foto Piet 

  

Piet twijfelde, want deze drukker hield nogal van een wijntje en een trijntje, maar hij ging toch 

weer terug naar Tiel.                                           

 



Piet kwam later bij Lumax terecht in Utrecht. Dit had nogal wat voeten in de aarde, want de 

eerste baas wilde Piet eigenlijk niet laten gaan. Eigenlijk was er geen werk voor Piet, want hij 

werd naar allerlei andere drukkerijen uitgezonden, onder andere in Nijmegen. Hij kreeg zowel 

de reiskosten als de reistijd vergoed. Vanaf 07.00 uur tot 19.00 uur: Piet kreeg twaalf uur 

uitbetaald én iedere week fl. 2,50 vakantiegeld. Uiteindelijk werd het een rechtszaak voor de 

Rechtbank voor Grafici in Nijmegen, waarbij Lumax aan het langste eind trok. Piet vertrok naar 

Utrecht in 1949. 

 

De toneelvereniging 

Piet was eigenlijk een groot organisator. 

Hij organiseerde allerlei zaken, zoals de 

Katholieke Toneelvereniging. Deze 

groeide aardig onder zijn bezielende 

leiding. De voorstellingen van deze 

toneelclub werden gehouden in het 

dansinstituut van Bemer aan de 

Hoveniersweg. Dit speelde rond 1945-

1946.  Twee tot drie keer per jaar vond 

dit plaats. ’s Middags was het dan 

kindermatinee en ’s avonds werd 

dezelfde voorstelling gehouden voor 

volwassenen. Meestal zat het helemaal 

vol. 

 De familie Velders in de boomgaard 

 

 

Damclub  

Piet herinnert zich nog een anekdote van toen hij via een vriend te horen kreeg dat de damclub 

zoveel jaar bestond. Of hij ter ere van dat zoveeljarig bestaan een voorstelling wilde houden. 

Piet had connecties om aan toneelboekjes te komen en haalde uit de diverse boekjes 

verschillende dingen. In veertien 

dagen tijd had hij een 

avondvullende voorstelling in 

elkaar gezet. De opening bestond uit 

een enorm dambord, gemaakt door 

Wout van Haaf. Die knaap was heel 

goed in schilderen.  

De conferencier, in dat geval Nel 

Schoots, kwam door het dambord 

heen het toneel op, en heette de 

bezoekers welkom.  

 

KAJ, links Co Melkert, Piet 

Schoots en Jo Hamers     

 

 

Er werd ‘De begrafenis van Gerrit de Engelenhaar’ gespeeld. Piet hield een afscheidsrede. Er 

werd een grote kist op het toneel gereden, daarna werd de kist omgedraaid en stond er met grote 

letters “Einde”. Dat was de voorstelling.    

 



Piet toont mij ook foto’s van in streng zwart geklede heren met een paard. Piet zat toen op de 

grafische school en had een kostuum van een paard gehuurd in Amsterdam. Eerst gingen de 

heren langs de fotograaf voor een paar prachtige foto’s en toen pas werd het paard gebruikt 

voor een voorstelling. Gerard Wennekes en zijn broer zaten destijds in dat paard.    

 

Wout van Haaf 

De eerder genoemde Wout van Haaf was ook leider van de KAJ (Katholieke Arbeiders 

Jeugdbeweging): een soort voorganger van de scouting. Er werd gekampeerd in tenten en 

gekookt op een houtvuur tussen twee grote stenen. Als er een kampvuur was, kon Wout hele 

mooie, maar vooral spannende verhalen vertellen. Bijvoorbeeld over de Galgenberg. “Je scheet 

in je broek van angst”, aldus Piet. Wout vertrok later naar Amsterdam en is daar getrouwd.   

                                                                        

“Op een avond tijdens een kamp kwam Wout bij ons en vertelde dat zijn fiets was gestolen. 

En wij moesten natuurlijk proberen om die 

dief te pakken te krijgen. Hij had een spoor 

uitgezet en dat moesten wij volgen. Op het 

laatst hadden we die dief te pakken. De man 

hééft toch klappen gekregen, want we waren 

zo in dat spel opgegaan dat werkelijkheid en 

fantasie door elkaar waren gaan lopen. Hij 

heeft zich nooit meer als vrijwilliger 

aangemeld.”  

De groep KJ zat in een gebouw aan de gracht. 

Tegenover de Konijnenwal. Bataille heette 

dat.       

 

 

Jo met de kinderen                                      

 

Tijdens één van de spelen werd de groep in tweeën gesplitst en dan werd er flink op los geslagen 

met een rol golfkarton. Piet kon in de drukkerswereld goed aan karton komen en op het laatst 

werd er een stok in het karton gedraaid. “Op een gegeven moment werd Anton Schoots zo hard 

geraakt met dat karton dat het eigenlijk niet mooi meer was. De lampen waren kapot en nog 

veel meer zaken lagen aan diggelen. Maar het was wél leuk.”     

 

Huwelijk 

In Velsen trouwden Piet en Jo op 25 maart 1948 en voor de kerk op 20 mei 1948. Gerrit bracht 

Piet een paar dagen voor de trouwdag naar het station. Eenmaal op het station viel de koffer 

van Piet open. Het trouwpak, de schoenen, de stropdas: alles lag op het perron. Gerrit lachte 

zich rot, volgens Piet. Een boordenknoopje werd in de haast bij het weer inpakken van de koffer 

over het hoofd gezien. 

 

 

 



 

Piet en Jo op vakantie in IJmuiden 

 

 

 

Op hun trouwdag stapten de families van Piet en Jo in een 

bus en zijn na het huwelijk naar het strand gereden. Oma 

Velders had nog nooit de zee gezien. Er werd door de 

familie uitgebreid pootje gebaad op het strand van 

IJmuiden.  

 

Opa voetballend op het strand met sigaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerrit, Wout van Haaf, 

Piet en twee onbekenden 



Ali was al bekend bij in de familie, maar ze 

kwam nog niet thuis bij de familie Velders. 

Ze was toen 22 jaar. Ze werkte al bij het 

Koffiehuis naast het station. 

 

Op de foto hiernaast staan opa en oma met Jo 

in het midden. Jo toont trots haar 

eerstgeborene: Gerardus Johannes Joachim 

Velders, geboren op 22 februari 1949. Het 

jaar ook van deze foto. 

Mijn opa en oma zijn op het moment van het 

maken van deze foto beiden 54 jaar oud. 

 

 

 

Hetzelfde horloge 

Op één van de bezoeken bij Piet kwamen we 

erachter dat Piet en ik hetzelfde horloge 

droegen. Beiden een Tissot, beiden afkomstig 

van de Betuwe. Die van Piet was van mijn 

opa en heeft als tekst: “1926-1960, De 

Betuwe, G. 

Velders”. Op die 

van mij staat “G.A.M. Velders 1948 – 1962 De Betuwe”. De horloges 

lopen allebei nog steeds.  

 

In 2008 waren Piet en Jo 60 jaar getrouwd. Zie de foto hieronder. Ze 

vierden dit uitbundig in Houten, Restaurant de Engel, en hadden veel 

familieleden uitgenodigd. Er was een prachtige diashow met tal van 

foto’s door de jaren heen. Piet en Jo zijn mijn peetoom en peettante. 

Ik heb nog steeds de lepel en de vork die ik van hen kreeg toen ik 7 

jaar was. Ik eet er nog regelmatig mee.  

 

 

In de nacht van 29 op 30 september 

2012 is Piet overleden. Op 89-

jarige leeftijd. Hij was de laatste 

jaren al niet echt gezond meer. 

Volgens tante Jo is het goed zo. 

Voor Piet hoefde het niet meer. 

Zijn lijf gaf het op. De uitvaart was 

op zaterdag 6 oktober 2012. 



Uit het huwelijk van Piet en Jo zijn vier kinderen geboren: 

 

Gerardus Johannes Joachim Velders werd geboren op 22 februari 1949 in Tiel.  

 

Gerardus trouwde met Hermina Engelina Geurtse op 27 september 1973 

in Lemmer.  

 

 Coenraad Cornelis Maria Velders werd geboren op 30 

maart 1950 in Tiel.  

 

Coenraad trouwde met Johanna Maria Josephina Dijk, 

van op 29 december 1972 in Utrecht.   

      

Coenraad Velders 

 

 Petrus Johannes Paulus Velders werd geboren op 23 

juni 1952 in Tiel.  

 

Petrus trouwde met Helena Wijntje Aletta  Jansen op 30 november 1978 

in Veenendaal.  

 

Alida Johanna Petronella Velders werd geboren op 8 november 1956 in Utrecht.  

Alida trouwde met Bernard 

Christiaan Ummels op 15 oktober 

1981 in Zuilen.  

 

Coenraad Joseph Franciscus Schoots 

Een bijzondere situatie in onze familie betreft Coen 

Schoots. Coen en Gerard gaan graag samen op vakantie, 

met hun vrouwen. Coen is getrouwd met Arnolda Josephina 

Geurtse. Dit is de zus van de vrouw van Gerard. Coen is nog 

via zijn moeder familie van Jo Velders – Hamers, namelijk 

zus Petronella Helena Hamers. Aan de vaderskant is Coen 

familie via zijn vader: Petrus Johannes Franciscus Schoots, 

zoon van Petrus Schoots, die weer een broer was van 

Leonardus Lambertus Schoots, die weer getrouwd was met 

Helena Margaretha Velders: Tante Leen en Ome Lenard 

van de Hoveniersweg! Zie hoofdstuk 10, pagina 147.  

 

Coenraad Schoots 

 
 


