
Hoofdstuk 3 
De eerste generatie Velders 

  

Johan Georg Leijdensfelders 

Johan Georg Leijdensfelders (geboren waarschijnlijk rond 1710) kwam het garnizoen in Tiel 

versterken. Vermoedelijk een huursoldaat uit Duitsland. Hij diende vanaf 1730 bij het ‘e-

regiment’ van generaal majoor Baron van Brakel, in de compagnie van majoor Grave van 

Welderen. Deze graaf van Welderen, waarnaar zijn regiment genoemd is, heeft een grote rol 

gespeeld in 1652 bij de belegering (of bevrijding) van Tiel.  

 

Uit het Kalendarium van Tiel, deel II: Op 11 augustus 1702 wordt het regiment van Brigadier 

van Welderen naar Tiel gestuurd om de eisen van de Staten van Gelderland kracht bij te zetten. 

De commandant mag geen geweld gebruiken als de poorten van Tiel gesloten blijven. Ondanks 

aandringen van de Magistrat weigeren de gemeenslieden de militie in de stad toe te laten. Alle 

poorten worden door de militie bezet, zodat niemand de stad meer in of uit kan.  
 

Of Johan Georg in Duitsland is geboren, heb ik nog niet kunnen achterhalen. Zijn broer, 

Johannes Lienefeldt of Leinefeldt, is geboren rond 1722 in Tiel. Dat betekent dat vader 

Christiaan Leijdensfelders met hun moeder naar Tiel is gekomen. Twintig jaar zoeken via 

internet heeft verder niets meer opgeleverd dan de hiervoor genoemde informatie. Ik kom op 

internet ook informatie tegen waaruit blijkt dat de huursoldaat uit Lingefeld of Leinefeldt zou 

komen. Het internet verbindt Leijdensfelders aan de naam Lienefeldt of Lingefeld. Dit zou ook 

kunnen. Het plaatsje ligt ongeveer 80 kilometer van Straatsburg en dus in het gebied waar 

Gelderland veel mee te maken had. Dit wordt nog vervolgd.  

 

Johan is tot 1752 in het leger geweest. Het laatst diende hij als infanterist in het 2e Oranje Nassau 

Regiment, Derde Bataljon onder leiding van Graaf C.F. von Wartensleben. 

 
Helena Leijntje van den Dooleweert 

Helena wordt ook wel alleen Leijntje genoemd. Ze is geboren waarschijnlijk rond 1720. Maar 

ik kom ook een doopakte van een Lijntjen tegen, van 14 februari 1734 te Tiel. Haar vader is 

eveneens Jan Huybert van den Dooleweert en haar moeder ook Lijntje van Oort. Ze is dus 

naar haar moeder vernoemd. Maar datumtechnisch klopt dit niet. Ze zou dan op haar zevende 

(1742) getrouwd zijn en op haar negende haar eerste kind hebben gekregen. Dit onderdeel 

blijft voorlopig in het ongewisse.  

Leijntje is vermoedelijk de jongste dochter uit het gezin. Op 27 september 1716 werd haar 

zuster Maria geboren en op 31 december 1719 haar broer Huybert. Allen in Tiel geboren. 

Hieronder de doopakte van Lijntjen:  

 

Ik gebruik gemakshalve doop en geboorte door elkaar, omdat niet exact bekend is wanneer 

vóór 1810 iemand is geboren, maar wel wanneer iemand is gedoopt. Het duurde even voordat 



ik Lijntje had gevonden. Dat komt omdat Jan Huybert van Dooleweert twee keer is getrouwd. 

Helena kreeg dus op haar vijftiende haar eerste kindje, als tenminste het bovenstaande klopt.  

 

Soldaten 

Vanuit een gemeenschappelijke inspanning tegen de Spanjaarden, werd in 1579 besloten dat, 

met financiële steun van de Raad van State, er in diverse steden garnizoenen gelegerd zouden 

worden. Tiel was één van die steden en de drie eeuwen daarna woonden hier veel soldaten.  

Deze kwamen uit heel Europa. De garnizoenen trokken van stad naar stad. In vredestijd 

werden ze ingezet als bewakers, die samenwerkten met de verplichtte burgerwacht die er in 

die tijd was. Iedere poort werd dag en nacht bewaakt. 

De soldaten woonden bij burgers. Alle gezinnen die een kamer over hadden, werden 

genoteerd. Van al die adressen werd een biljet gemaakt. Bij aankomst in een stad kregen de 

soldaten een biljet met hun verblijfplaats erop. De burgers gaven de soldaten ook te eten. Er 

werd op toegezien dat een soldaat niet te lang bij één gezin woonde, omdat men liever niet 

had dat de sociale contacten te sterk werden. 

 

Deze regeling duurde tot het einde van de achttiende eeuw en zorgde uiteraard voor veel 

ongenoegen. De soldaten mochten ondertussen geen werk aannemen in de stad. De enige 

manier om zich permanent te vestigen, was trouwen. In de jaren dat er veel soldaten waren 

ingekwartierd, steeg het aantal huwelijken enorm. De omzet van wijn ook. 

 

Johan Georg Leijdensfelders en Johannes Heijman waren twee van die soldaten die een lief 

vonden in Tiel.  

 

Eerste huwelijk  

 

 
Huwelijksakte van 28 februari 1742 

 

Op 28 februari 1742 trouwde Leijntje van den Dooleweert met de hier genoemde Johannes 

Heijman. In de kant van de akte is keurig te lezen dat zij op “den 7 december ondertrouwde”. 

Dat is dus op 7 december 1743. In de huwelijksakte staat ook dat Johannes soldaat was in de 

compagnie van de heer Capiteijn Baron van Wijnbergen in het garnizoen alhier.  

Uit dit huwelijk werd op 17 juli 1748 een tweeling geboren. Een dochter en een zoon: Geertje 

Heijman en Jacob Heijman. 

 



Johannes en Leijntje 

woonden in Tiel in 

Huize Puntenburg. 

Maar al vrij snel kwam 

Johannes te overlijden. 

Het is mij niet bekend 

of Leijntje na het 

overlijden van haar 

man in dit huis is 

blijven wonen.  

 

 Op de Tielse 

stadsplattegrond uit 

1649 van Blaeu komt 

er al bebouwing voor 

nabij de driesprong 

Konijnenwal – 

Hoveniersweg ongeveer op de plaats waar nu het gebouw ‘Puntenburg’ staat. Op de tekening 

van Blaeu uit 1599 hierna staat het huis in het zwarte cirkeltje.   

 

 
Kaart van Blaeu uit 1599 

 

Dit gebouw was de eerste helft van de achttiende eeuw in eigendom van de familie Heijman. 

Rond 1960 kwam het pand leeg te staan en raakte het in verval. In de jaren ’70 is het pand 

gekocht door de heer van Seben, welke Puntenburg met zijn stucadoorsbedrijf heeft 

gerestaureerd. Vanaf 1988 heeft de familie Roeffen zich er gevestigd met een 

meubelstoffeerderij, ‘Meubelstyling’. Naast Puntenburg stonden vroeger een aantal glazen 

kassen, waar vóór de Tweede Wereldoorlog een bloemisterij was gevestigd. Deze kassen zijn 



bij de bouw van het Groenekruisgebouwtje in de begin jaren ’50 gesloopt. Van begin jaren ’40 

tot 1950 kon men via de inrit van Puntenburg het houtfabriekje ‘De Hoop’ bereiken, naast de 

achterzijde van  Puntenburg. 

 

Het kleine kantoortje voor de houtfabriek is eind 1944 nog gevorderd door de Duitsers om 

voedselpakketten, bestaande uit een stukje vlees en een half brood, uit te delen. Deze kregen 

Tielenaren die gedwongen werden graafwerkzaamheden in Tiel uit te voeren. De pakketten 

werden in de ‘Gustaaf Adolf’ aan de Konijnenwal samengesteld. Na de bevrijding kreeg de 

eigenaar van het houtfabriekje, heer van Doesburg, van de burgemeester Cambier van Nooten 

de opdracht om alle kapotte meubels uit Tiel en omgeving te herstellen. Het probleem was 

echter om aan hout te komen. Toen hij de burgemeester meedeelde dat hij in Hilversum nog 

een lading bomen had opgeslagen, zorgde de gemeente Tiel ervoor dat deze direct werden 

opgehaald. Het herstellen in oude stijl van het gemeentehuismeubilair werd ook meegenomen, 

inclusief de kapotte vergadertafels. De Hoop is in 1950 bij een brand verwoest. 

 

 

Zoon Jacob Heijman/Velders 

Nu wordt het raadselachtig. Want de zoon van Johannes en Lijntje, Jacob Velders (of Jacob 

Heijman), is volgens de later genoemde notarisakte getrouwd met Johanna van Koetsveld. 

Jacob is, zoals u hieronder ziet, tuinman. Het woord “echtelieden” geeft aan dat ze getrouwd 

waren. Ik neem aan dat deze notaris dat geverifieerd heeft. Mogelijk hebben ze gewoon gedacht 

dat het in dit geval geen kwaad kon om in een testament genoemd te worden.  

 

 
Gedeelte uit het testament uit 1816 

 

Johanna is geboren op 19 januari 1755, in Tiel. Deze Johanna zou getrouwd zijn geweest met 

ene Jacob Heijman. Jacob Heijman is geboren in 1753 te Tiel. Jacob overleed op 24 juni 1821 

te Tiel. Op 68 jarige leeftijd. En nu komt het: zijn ouders zijn Johannes Heijman en Leentje 

van Doleweerd. En wie zijn de ouders van Jacob Velders? Johannes Velders en Helena 

(Leentje) van Doleweerth. Dat is toch sterk. Uiteraard twijfel ik of de gegevens juist zijn, 

maar tot nu toe klopt het als een bus. Maar ik kan nergens een huwelijksakte vinden van Jacob 

Velders met Johanna van Koetsveld. Ook bevat de overlijdensakte van Johanna slechts de 

mededeling dat zij weduwe was van Jacob Heijman.  

 

Uit het huwelijk van Johanna met Jacob Heijman werd in 1786 zoon Florus geboren. Johanna 

was toen 31 jaar. Zou zij daarvoor met Jacob Velders getrouwd zijn geweest, waarna hij dan 

heel vroeg is overleden? Zou kunnen. Dus moet hij, als het voorgaande klopt, zijn overleden 

vóór 1786.   

 

Uit dit huwelijk zijn tenminste zes kinderen geboren; twee zonen en vier dochters. 

 

Dan kom ik in Genlias een overlijdensakte tegen van Jacob Heijman van 24 juli 1821. Deze 

Jacob Heijman is dan 78 jaar geworden. Ik vermoed echter dat Jacob Velders en Jacob Heijman 

één en dezelfde persoon is. En wie zou zijn naam niet even aanpassen om in een testament 

vermeld te worden en er natuurlijk het een en ander aan over te houden? 
 



 

In bovenstaande doopakte van 18 juli 1748 staat zelfs de achternaam geschreven als 

Huijman.  

 

Jacob Heijman trouwde op 27 mei 1779 in Tiel met Johanna van Koe(t)svel(d)t, dochter van 

Floris van Koetsvelt en Berendina Ochten (Ogten), gedoopt op 19 januari 1755 te Tiel, 

overleden 11-05-1826.  

 
 

Inschrijving in het doopregister van Johanna 19 januari 1755 

 
 

 

Inschrijving Jacob en Johanna in het huwelijks register 27 mei 1779 

 

Op de huwelijksakte van Jacob en Johanna staat: 

“De bruid verklaart dat het geenszins mogelijk was vanwege het korte tijdstip tussen 

overlijden en het huwelijk, een overlijdensakte te kunnen overleggen van hare moeder.” 

 

Jacob Heijman wordt, net als stiefvader en zijn halfbroers Johannes en Jurrien (Jurgen) 

tuinman.  

 

Kadasterkaart 1811 

 

In het kadaster van 1811, staan flink wat percelen grond op naam van zijn (halfbroer) Jurrien 

Velders.  



  

De percelen nummer 189 (tuinhuis), 190 (tuinhuis) en 191(tuin), tussen De Konijnenwal, en 

het Groenlandstraatje (ongeveer het stuk grond waar nu het bejaardenhuis Walstede staat). 

Perceel 201, een boomkwekerij op de hoek van het Groenlandstraat en Voor de Kijkuit. 

Perceel 101 en 102, een huis en een tuin, links naast de plaats waar later het Jodenkerkhof zou 

komen. 

Perceel 180 (tuin) en 181 met tuinhuizen waren van Jurrien Christiaan Velders, een neef van 

Jacob, de zoon van Johannes Velders. Op een groot deel van deze grond staat nu het 

verzorgingshuis Walstede.   

 

 

 

 
 



 
 

Overlijdensakte van Jacob Hijmans 

 

Tweede huwelijk 

Op 7 januari 1748 

trouwde Johan Georg 

Leijdensfelders met 

een Tielse weduwe: 

Helena (Leijntje) van 

Dooleweerth. Leijntje 

had waarschijnlijk na 

het overlijden van haar 

eerste man snel een 

andere man nodig om 

in haar 

levensonderhoud te 

voorzien. Ze was 

tenslotte al 27 jaar én 

moest voor een 

tweeling zorgen.  

 



 
 

Op 29 december 1747 gingen Johan en Leijntje in ondertrouw, zoals in de kant van 

bovenstaande huwelijksakte te lezen valt. Nog geen negen dagen later trouwden ze al. Op 7 

januari 1748. Rond 1755, er waren toen al vier kinderen met de naam Velders uit dit huwelijk 

geboren, werd de naam van vader Leijdensfelders veranderd in Velders. Waarom? 

Waarschijnlijk omdat hij aardig geïntegreerd was geraakt in Nederland. Misschien hinderde 

zijn Duitse naam hem. Hiermee start de Tielse tak van Velders. Waarmee we dus meteen 

kunnen constateren dat alle andere Veldersen geen familie zijn van de Haagse, Zeeuwse en 

Achterhoekse takken Velders. Dus geen familie van Michiel de Ruyter (sorry, ome Wim), 

geen Amsterdamse burgemeester en geen voorname familie met grootkapitaal die destijds de 

Amsterdamse Herengracht bewoonde. Ook geen prachtig familiewapen met drie omgekeerde 

tulpen op een zilveren bed, zoals beschreven in de kerk te Beverwijk. Slechts eenvoudige 

handarbeiders, waar niet of nauwelijks over geschreven werd. Tot nu toe dan. 

 

Johan krijgt uit zijn huwelijk met Helena maar liefst twaalf kinderen, waarvan er slechts twee 

hun eerste verjaardag niet haalden. Een goede score in die tijd, als ik het wat ongelukkig mag 

uitdrukken. De kinderen zijn allemaal geboren tussen 1749 en 1767. Het twaalfde kind van 

deze echtelieden is Jurjen (Johan Jurjen) Velders, geboren op 13 november 1765. Onze 

gezamenlijke voorvader.  
   
 

Stamvader Johan 

Georg (Jurrien) 

Velders overleed op 9 

april 1799. Een kopie 

van de akte is in mijn 

bezit, zie foto 

hiernaast.  

Maar ook daarin, net 

als in zijn 

huwelijksakte, is niet 

te vinden wat zijn 

geboorteplaats is. Mijn 

hoop is al enige jaren 

gevestigd op de 

diverse nieuwsgroepen op internet: vier Duitse en één Nederlandse. Langzaam komt ook het 

dorpje Lingefeld in beeld. Maar dat is voor die tijd wel ver weg van Tiel. Ik heb hier nog geen 

harde bewijzen van. Het internet biedt een schat aan mogelijkheden, maar is ook een labyrint 



waaruit je de juiste informatie uit moet zien te krijgen. Lingenfeld ligt in Rijnland Pfalts en 

telt in 2008 circa 4500 inwoners. Toevallig (of juist niet) lijken de namen Lienefeldt, 

Leinefeldt, Leijdensfelders en Lingefeld behoorlijk op elkaar. En het plaatsje ligt op een niet 

al te grote afstand van Gelderland, dat in die tijd een bijzonder goede band met dat deel van 

Duitsland had.  

Maar ook probeer ik me voor te stellen wat 

Johan gezegd heeft tegen de ambtenaar die hem 

registreerde op dat moment. Was dat inderdaad 

Leijdensfelders of was het iets wat er op leek? 

“Ich gehöre bei leute von Feldern”, of wat er 

nog meer op kan lijken. Feit is: ik heb nog 

steeds geen geboorteplaats en kan dus niet 

verder terug.  

 

 

Lingenfeld in Duitsland 

 

 

 

Johannes Leinefeldt/Lienefeldt 

De vader van Johan Georg heette 

waarschijnlijk Christiaan en is vermoedelijk 

geboren rond 1685. Ergens in Duitsland. Johan 

Georg had een broer die in 1722 geboren was. 

Vermoedelijk zijn er nog meer kinderen 

geweest, want twaalf jaar tussen twee kinderen 

is, zeker in die tijd, veel. Deze broer staat in de 

boeken als Johannes Leinefeldt of Leinefeldt. Johannes trouwde in ieder geval met Maria 

Dorothea Steynmeyer. Samen kregen ze in ieder geval één kind: Johan Christiaan Lienefeldt, 

geboren te Tiel op 24 januari 1758. Wat er verder van deze familie is geworden, is mij tot op 

heden nog niet bekend. Ook andere broers of zussen heb ik nog niet kunnen vinden. Het is 

natuurlijk ook mogelijk dat Johan Georg verkeerd in de boeken is terecht gekomen, als 

Leijdensfelders, maar gewoon Lienefeldt heette. Ik weet niet hoe goed de Tielse ambtenaren in 

die tijd de Duitse taal machtig waren. Of hoe goed onze voorouders Nederlands spraken. 

 

Doopakte van Johan Christiaan Leinefeldt van 24 januari 1758 

 

 

 

 

 

 

 



Wat is schrijfwijze van de achternaam nu precies? 

Op de vorige bladzijde staat meteen al een afwijkende schrijfwijze. Leinefeldt, maar het zou 

ook zomaar Lienefeldt kunnen zijn. Die schrijfwijze ben ik ook tegengekomen. Hoe sterk is 

dan nog de naam Leijdensfelders? Niet erg. Dat blijkt uit de volgende geboorteakten van de 

kinderen van Johan George en Lijntje. Ik kom de volgende schrijfwijzen tegen: Felders, Felder, 

Felters, Velder, Vilders, Leijdensfelders. Kijkt u even met me mee? 

 

 

 
 

Doopakte Johanna Margarita van 9 november 1749 

 

Deze doopakte uit 1749 van de gereformeerde Nederduitse gemeente Tiel laat als eerste een 

schrijfwijze zien van onze familienaam. Duidelijk te lezen staat er de naam “Felders.” Maar 

daarachter, in een kleiner handschrift, staat geschreven “of Leijdensfelders.” Deze namen 

werden toen al door elkaar gebruikt. De moeder heet hier Helena van Doleweerd. De letters 

“E.L.” staan voor echtelieden. 

 

 Doopakte van Johannes van 12 oktober 1751 

 

In de doopakte van Johannes heet de vader nog steeds Felders. De naam ‘of Leijdensfelders’ is 

komen te vervallen. Moeder heet nu ineens Lijntjen van den Dooleweerd.  

 

 

Doopakte Cristiaan van 4 februari 1756 

 

De vader van Cristiaan heet hier Jurjen, met een ‘J’. Ook is de achternaam verandert in Felters. 

De moeder heet nu Lijntjen van Dooleweert.  

 

 



  

Doopakte Christiaan van 21 april 1757 

 

In deze akte wordt de voornaam Jurien weer gebruikt, maar nu is de achternaam Felder. Zonder 

‘s’. Moeder heet Helena van Doleweert.  

 

 
 

Doopakte Peter van 28 oktober 1760 

 

De schrijver van deze akte had wat moeite met het noteren van de voornaam. Er staat Jeurien, 

maar er zijn nogal wat doorhalingen in gemaakt. Als achternaam staat er nu Velder.  

 

 
 

Doopakte van Peter en Jenneken van 10 september 1761 

 

Peter en Jenneken zijn in deze doopakte ‘tweelingen’ van Jurien Vilders en Helena van 

Doleweert. De achternaam is dus nu Vilders. 

 

 
 

Doopakte van Henderik van 11 september 1763 

 

Henderik is de zoon van George Velders. De namen George en Jurien worden door elkaar 

gebruikt. Maar het is wel de eerste keer dat de naam Velders gebruikt wordt in Tiel. Moeder 

Helena was inmiddels ongeveer 43 jaar oud. En ze zou nóg twee kinderen krijgen. Jurrien 

Velders op haar 45e en Helena Velders op 16 augustus 1767. Helena was toen ongeveer 47 jaar 

oud en heeft in totaal veertien kinderen gebaard. Twee van de heer Heiman/Hijman.  

 

 

 

 



Kinderen Johan Georg 

Uit het huwelijk van Johan Georg Leijdensfelders met Helena (Lijntje) van Dooleweerth zijn 

twaalf kinderen geboren. Ik geef ze voor de duidelijkheid hieronder weer, zodat we hier later 

in dit hoofdstuk wat makkelijker op terug kunnen vallen: 

 

1. Johanna Margarita Velders, geboren op 9 november 1749. 

2. Johannes Velders, geboren op 12 oktober 1751. 

3. Elisabeth Velders, geboren op 9 mei 1754. 

4. Christiaan Velders, geboren op 4 februari 1756 (na enige maanden overleden). 

5. Christiaan Velders, geboren op 21 april 1757. 

6. Metje Velders, geboren op 24 mei 1759. 

7. Peter Velders, geboren op 28 oktober 1760 (na enige maanden overleden). 

8. Peter Velders, geboren op 10 september 1761. 

9. Jenneke Velders, geboren op 10 september 1761. 

10. Hendrik Velders, geboren op 11 september 1763. 

11. Jurrien (Johan Jurrien) Velders, geboren op 13 november 1765. 

12. Helena Velders, geboren op 8 juli 1767. 
 

 

1 Johanna Margarita Velders 

Johanna trouwde op haar 31ste. Op 17 mei 1781 in Tiel met de dan 49-jarige Hendrik van 

Mastrigt. Deze gegevens heb ik uit de notarisakte van Notaris van Everdingen. Hierop kom ik 

later terug. Ik heb inmiddels wel de huwelijksakte gevonden:  

 

Hendrik van Mastrigt is geboren op 29 april 1732 in Leiden. Hij trouwde voor de eerste keer 

op 27 juli 1759 in Leiden met Jannetje Molenaar. Hij was 27 jaar en Jannetje 25 jaar. Op 23 

augustus 1761 werd uit dit huwelijk in Leiden een zoon geboren: Abraham van Mastrigt. Op 1 

juni 1776 overleed Jannetje. Ze is dan net 42 jaar geworden. Abraham was bijna 15. Hendrik 

kwam vervolgens in Tiel terecht. Hij maakte kennis met Johanna Velders en besloot met haar 

te trouwen. Voor hun zoon Abraham was het niet noodzakelijk, want die was op dat moment al 

bijna 21 jaar. Hendrik kwam vermoedelijk ergens voor 1816 te overlijden. Want in 1817 werd 

onze Johanna genoemd in de notarisakte van Van Everdingen. Zij was op dat moment getrouwd 

met Jan (Rijnt) van Munster. Zij woonden, volgens de genoemde notarisakte, in Amsterdam.  

 
Johannes Velders 

Zoals al eerder vermeld, werden er uit het huwelijk van Johan Georg en Helena van Dooleweerth 

twaalf kinderen geboren. Het derde kind heette Johannes. Deze is geboren op 12 oktober 1751 

te Tiel. Deze man is maar liefst vier keer getrouwd. 

 



 

1. Met Anna Maria Ditzel, geboren rond 1752 te Hengelo. Uit dit huwelijk is één kind 

geboren. Nauwelijks acht maanden na hun huwelijk. Beiden waren 30 jaar toen ze 

trouwden op 13 juni 1782 te Tiel. Anderhalf jaar later, op 5 december 1783, kwam zij 

al te overlijden.  
 

 

2. Met Anna Barbara Rouijs, eveneens geboren rond 1752, trouwde hij voor de tweede 

keer.   

3. Met Maria van Brummele. Van haar en het eventuele huwelijk heb ik geen gegevens.   

4. Met Maria van Aalst, geboren in 1768 te Ophemert. Bij hun huwelijk in 1802 was 

Johannes  51 jaar en Maria 34.  
 

Uit het laatste huwelijk zijn twee kinderen geboren. Dochter Helena Maria Velders op 11 

november 1806. Zij kwam (waarschijnlijk kinderloos) te overlijden op 21-jarige leeftijd, op 13 

december 1827 te Tiel. 

 

Op 3 november 1810 werd uit Johannes en Maria van Aalst Jan Velders geboren. Hij trouwde 

op 26 januari 1833 te Tiel met Susanna van Osch. Uit hun huwelijk werd als oudste zoon 

Johannes geboren op 25 maart 1833. De bruid was dus al zeven maanden in verwachting. Er 

volgden nog vijf kinderen. Getuigen in deze geboorteakte waren Jan van der Sanden 

(schoenmaker)  en Willem Carel Kannenberg (ook schoenmaker).   

 



 

 

Deze Johannes 

trouwde met Jantje 

Verhoeven en kregen 

drie kinderen. Hun 

oudste zoon werd 

Alexander genoemd. 

Hij werd geboren op 22 

september 1856. 

Alexander Velders 

trouwde op 28 maart 

1894 voor de eerste 

keer. Met Mina 

Werson, geboren op 15 

februari 1894 in Tiel. 

 

 

 

Alexander was al 37 

jaar en Mina 34. Op 17 

juli 1896 werd in ‘s-Gravenhage hun dochter geboren: Pieternella Johanna Velders. Nog geen 

jaar na hun huwelijk kwam Mina Werson te overlijden in ’s-Gravenhage. Alexander kwam met 

zijn dochter naar Tiel toe. Waarschijnlijk 

omdat hij in ’s-Gravenhage op dat moment 

niets meer te zoeken had. Al zijn familie 

woonde in Tiel.  

 

 

 

Alexander, zie de foto op de volgende 

bladzijde te herkennen aan zijn prachtige snor, 

woonde in ieder geval op het Fabriekslaantje 

35. Tussen 7 maart 1908 en 15 februari 1919 

woonde ook Pieternella daar. Daarna besloot 

zij te verhuizen naar Utrecht. Waarschijnlijk 

omdat ze verkering had gekregen met Albertus 

Gerritsen, waar ze op 17 juni 1920 in 

Amsterdam mee trouwde.  

 

 

Pieternella (staand), vlnr Johannes, 

Johanna, Jenneke en Wilhelmina (foto rond 

1916) 

 

 

 

 

 

 

 



Uit zijn huwelijk met Jenneke de Weijer werden vier kinderen geboren.  

1. Wilhelmina Velders op 6 december 1908. 

2. Johannes Velders op 16 maart 1910.  

3. Johanna Velders op 23 oktober 1911. 

4. Jenneke Francina Velders op 8 september 1914. 

  

  

De tweede dochter (derde kind) uit dit 

huwelijk was Johanna Velders. Op 21 

augustus 2012 heb ik even met haar 

mogen praten. Op 23 oktober 2011 is ze 

100 jaar geworden. Ze vond het goed dat 

de burgemeester kwam, maar 

fotojournalisten hoefden niet langs te 

komen. Ze wilde niet met haar foto in de 

krant. Ze kon het nog steeds niet 

helemaal beseffen dat ze al over de 100 

is. 

 

Als ze het op haar vingers natelt, kan ze 

zich geen enkele persoon in de familie 

herinneren die ook zo oud is geworden. 

 

 

 

 

Alexander Velders 

 

Johanna is op 17 mei 1943 in Tiel getrouwd 

met Dick Wielders. Dick is geboren op 15 

augustus 1910 en overleden te Tiel op 18 

december 1972. Johanna is dus al bijna 40 

jaar weduwe. Uit dit huwelijk is één kind 

geboren: dochter Henny Wielders. Daar 

woonde ze bij in huis. Henny zorgde voor 

haar. Johanna is op 29 maart 2013 overleden, 

op Goede Vrijdag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Johanna Velders 

 

Ze vertelde dat haar vader Alexander altijd schilder is geweest bij een schildersbedrijf. Hoppe 

in de Waterstraat. Ik weet niet helemaal zeker of dit de juiste naam is van dat bedrijf. Haar 



vader had naast broer Johannis, ook nog een broer Thomas. Deze Thomas woonde in de 

Hoveniersweg. Maar haar vader en Thomas lagen elkaar niet zo. Thomas dronk iets teveel 

naar de zin van vader Alexander. Alexander was een vroom man.   

Johanna kan zich ook nog vaag haar grootvader de Weijer herinneren. De vader van haar 

moeder: Frans de Weijer. Hij leefde van 1840 

tot 1917. Johanna was dus zes jaar toen hij 

stierf. Ze is zelf geboren in het Fabriekslaantje 

35. Bij de watertoren. Naar haar huwelijk op 17 

mei 1943 is ze in de Papesteeg gaan wonen. 

Haar man Dick Wielders was kleermaker. Hij 

werkte voor zichzelf, thuis aan de Papesteeg. 

Maar ook een gegeven moment ging het niet 

meer goed in de branche en hij is bij CLF gaan 

werken, een chemisch bedrijf achter Verdugt.   

 

Op de foto hiernaast staat de moeder van 

Johanna: Jenneke de Weijer. Geboren op 20 

maart 1877 en overleden op 20 februari 1957. 

 

Verder herinnerde ze zich niet meer zo veel. 

“Dat komt omdat het allemaal weg is, allemaal 

overleden. Vroeger hadden we in de 

Medelsestraat nog iemand wonen, een broer 

van mijn moeder. Die heette ook de Weijer. En 

ik heb nog één nichtje hier wonen, op de 

Veilinghof. Die heet Verhaaf met haar naam. 

Een zuster van mijn moeder, ze heet Griet.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenneke de Weijer rond 1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Johannes Velders 

Geboren op 16 maart 1910 en gehuwd op 26-jarige leeftijd met de toen 20-jarige Anna van 

Mourik. Deze Johannes huwde Anna op 28 maart 1936. Johannes was een bont man. Hij was 

achtereenvolgens: kleermaker, musicus, monteur in een metaalfabriek, wachter bij L.B.D 

(Lucht Beschermings Dienst) en bode in een ziekenhuis. Op 1 april 1936 is hij vertrokken  naar 

Wadenoijen: Drumpt D 139. NH Heeft daarna in Tiel gewoond op het adres Nachtegaallaan 29. 

 

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren: 

1. Metje Maria Velders, geboren op 18 september 1936 te Tiel. 

2. Alexander Velders, geboren op 8 december 1937 te Tiel. 

3. Jenneke Janny Velders, geboren op 29 maart 1939, eveneens te Tiel. 

 

Dochter Metje (Meta) trouwde op 26 juli 1958 met Jan 

Biesters. Jan is geboren op 2 oktober 1935 te Eindhoven. 

Zij woonden in juni 2013 in Eindhoven in de Van der 

Waalsweg. Een leuke flat aan de rand van het centrum in 

Eindhoven. Meta is geboren in de Nachtegaallaan in Tiel 

en dat is nog steeds te horen.  Dat Tiels dan. De moeder 

van haar moeder (Metje Maria van Arkel) heeft lange tijd 

in de Boterkampsteeg gewoond. Dit huis zou er nog 

steeds staan. Helemaal achteraan, een soort boerderij. 

 

Metje Maria Velders 

  

Meta was bevriend met een nichtje van haar aanstaande 

man. Dat nichtje woonde bij haar in de straat, een paar 

deuren verder. Ze gingen regelmatig logeren in 

Eindhoven. Jan kwam regelmatig logeren in Tiel en op 

die manier heeft ze Jan Biesters leren kennen. Het nichtje 

heette Ditje Vermeulen. Voluit Judith Vermeulen. Haar 

vader was buschauffeur bij Verhoeks.  

Uit dit huwelijk zijn twee dochters geboren die beiden ook in Eindhoven wonen. De oudste 

dochter, Anna Margaretha Adriana Biesters, werkt 

in de kinderopvang. De andere dochter, Alexandra 

Biesters, is telefoniste in een verzorgingshuis in 

Acht.  

 

Jan Biesters 

 

Jan Biesters heeft altijd bij Philips gewerkt. Op de 

afdeling Radio, Grammofoon en Televisie (RGT). 

Hij was groepsleider in de tv-sector. Maar 

begonnen bij de radio. Onder zijn leiding stonden 

er een man of dertig aan de lopende band. Dat is 

inmiddels allemaal verdwenen. Hij heeft eerst aan 

de andere kant van de spoorlijn gewoond, bezien 

vanuit de huidige woning. Na hun huwelijk is het 

stel in de Van der Waalsweg komen wonen en daar 

wonen ze nu nog steeds, op de kop af 51 jaar. In 

1962 zijn ze in deze flat gaan wonen, op de derde 



verdieping. In 1979 zijn Jan en Meta in dezelfde flat verhuisd naar de eerste verdieping. Daar 

hebben ze wel een hoop moeite voor moeten doen. 

 

In hun kamer staat wat apparatuur van Philips. Op mijn vraag of hij ‘merkvast’ is, antwoordt 

Jan dat dat wel meevalt. “Ik koop m’n spullen in de fabriekswinkel van Philips, maar als het 

ergens anders goedkoper is, dan koop ik daar m’n spullen.” Het voelt niet meer als de Philips 

uit zijn tijd. “Frits Philips was er voor iedereen. Je kon hem aanspreken en hij luisterde. Maar 

sinds hij is verdwenen, is de firma met sprongen achteruitgegaan. Het zijn geldwolven 

geworden.” 

Hij verhaalt daarna nog zo’n tien minuten over de misstanden, de miskopen en de z.g. diefstal 

uit het Philips pensioenfonds. 

 

Jan en Meta hebben een paar jaar geleden nog in het Eindhovens Dagblad gestaan. De krant 

was toen geïnteresseerd wat Jan en Meta van het bouwval tegenover hun huis vonden omdat zij 

het langste in die flat woonden. Eerst was het badhuis, lader bidhuis. Johan Maasbach uit 

Rotterdam, heeft er diverse godsdienstige bijeenkomsten te houden. Vanuit het raam van hun 

flat konden ze zien hoe het geld geteld en verdeeld werd.  

  

De vader van Meta is begonnen als kleermaker, aldus Meta. Daarna is hij de muziek in gegaan. 

Dansmuziek in een band, de Jeeps. Vader speelde saxofoon. Later is hij bij Daalderop gaan 

werken en nog weer later bode bij het Ziekenfonds. Toen ging hij langs de deuren om geld op 

te halen. Dat is het laatste dat hij gedaan heeft. Meta heeft nog een zus in Tiel wonen: Jenneke 

Janny Velders. Zij wil geen contact met mij. Dan is er nog een broer: Alexander. Maar hij is in 

1998 overleden. Hij heeft twee dochters nagelaten.  

Alexander heeft vroeger bij meubelfabriek de Ster gewerkt. Later is deze fabriek failliet gegaan 

en is hij wat anders gaan doen.  

Meta kan zich haar grootmoeder nog goed herinneren: Opoe Velders (Jenneke de Weijer). Ze 

was geen leuke oma, volgens Meta. Zij maakte onderscheid tussen de kleinkinderen met 



bijvoorbeeld Sinterklaas. Meta en haar familie kregen bijna niets en degene die er naast 

woonden, van tante Jenny, kregen allemaal grote cadeaus. Ze mochten wel de schoen zetten. 

Daar kwam dan een chocoladeletter in, maar geen cadeaus. De grootmoeder van haar 

moederskant (Metje Maria van 

Arkel) was heel anders. Dat 

waren leuke mensen.  

Meta is genoemd naar haar 

grootmoeder. Opa Jan was 

voerman met paard en wagen. 

Hij reed voor de Betuwe, dan 

ging hij weer lossen bij de 

haven enzovoorts. Dat deed hij 

samen met zijn broer. Zij 

hadden niet zoveel, maar ze 

gaven wel alles weg.   

 

De geboorteakte van Metje 

Maria van Arkel staat hiernaast. 

Geboren op “den eersten juni 

1879.” Bijzonder is dat de 

handtekening van de beide 

opa’s ook op de akte staan: Dirk 

van Arkel en C. de Klein. 

Beiden respectievelijk 69 en 70 

jaar oud. Dirk van Arkel was 

Landman en opa de Klein was 

winkelier.  

 

Meta heeft in Tiel op de Julianaschool gezeten. Dat was de lagere school, bijna op de hoek van 

de straat. In het begin van de Grote Brugse Grintweg. In de oorlog moest ze van school wisselen. 

De Julianaschool stond erg dicht bij de haven en bij de watertoren. Ze moest naar de openbare 

school aan de Achterweg. Vlak bij de Dominicuskerk. Er werd tegen hen gezegd dat, als er 

onderweg naar school of naar huis vliegtuigen overkwamen, ze plat op de grond moesten gaan 

liggen. In de school zelf kropen ze regelmatig onder de banken. Ook kwam het voor dat er 

nachtelijke beschietingen of bombardementen waren. Dan sliep de hele familie ’s nachts in de 

Betuwe. In de kelders. Ze kan zich nog herinneren dat de mensen met de bedden allemaal naast 

elkaar lagen. En dan ’s morgens weer naar huis. Als de beschietingen begonnen, gingen ze in 

eerste instantie naar de kelder van de buren. Dat was ook levensgevaarlijk. Als er iets gebeurde 

en het huis stortte in elkaar, zaten ze opgesloten in de kelder. Alle families uit het hele rijtje 

huizen zaten bij elkaar in dezelfde kelder, bij van Eck. Als achtjarige vond ze het allemaal wel 

leuk en toch spannend. Alleen als ze aan het schieten waren en ze moesten nog op weg naar de 

kelder van Van Eck, was ze bang.    

 

Met de evacuatie in 1944 ging deze familie met paard en wagen van haar opa naar de Veluwe. 

Maar Meta kan zich herinneren dat ze ook heel lang in Kerk-Avezaath gezeten hebben, bij de 

ouders van haar buren. Haar opa en oma van Arkel zaten toen ook bij familie in Kerk-Avezaath. 

Later mochten ze weer terug naar Tiel. Haar vader zat bij de luchtbescherming. Hij mocht af en 

toe gaan kijken hoe het huis er bij stond. Hun huis op nummer 29 is redelijk uit de oorlog 

gekomen. Maar het huis ernaast was helemaal weg. De familie Spies woonde daar. Wel waren 



natuurlijk alle ramen uit hun huis. Daar kregen ze na de oorlog heel dik plastic voor. Daar kon 

je niet door heen kijken.  

Nachtegaallaan 1907 

  

Volgens Meta was het leuk wonen in het Nachtegaalslaantje. Ze woonden halverwege de straat, 

tegenover melkboer de Wit. Die melkboer zit er nog steeds. De achterkant van het land van de 

ouders van Meta stond tegen de Betuwe aan. Ze zijn er onlangs nog eens wezen kijken, maar 

het is niet meer zoals het was. Het is volgens haar wel altijd een gezellige straat geweest.  

 

Meta Biesters-Velders zat in haar jeugd lang bij 

gymnastiekvereniging Hellas. Een jaar of 8. En bij 

een Christelijke meisjesvereniging. Meta en haar 

man komen nog regelmatig in Tiel, bij haar zus 

Jenneke. Zij is de enige die nog in Tiel woont. Ja, 

tante Jo natuurlijk nog met haar 100 jaar, maar daar 

hebben zij ook niet zoveel contact mee. Vroeger 

kwamen ze veel bij familie, maar dat is allemaal 

‘afgezakt’.  

 

Tante Jenny (Jenneke Francina Velders van 8 

september 1914) was een zus van haar vader 

Johannes. Zij was getrouwd met Pieter Marinus van 

Rumpt. Hij werkte bij de gasfabriek in Tiel. Ze 

hebben een tijdje in het Fabriekslaantje gewoond, 

naast de oma van Meta. Toen zijn ze verhuisd naar de 

Meester Rinckstraat.  

Pieter van Rumpt en Jenneke Velders 

 

Verder kan Meta zich geen familie meer herinneren. 

Velders de groenteboer kent ze nog, maar die waren katholiek. Dus daar hadden ze geen contact 



mee. Ook van de Schootsen kent ze niemand. Er was nog wel een Schoots in de Nachtegaallaan, 

die was met ene Zoetekouw getrouwd, maar of dat familie is, is haar niet bekend.  

 

 

 

 

Een foto uit 1906: Johannes, 

Wilhelmina en Johanna Velders  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hendrik Velders 

Doopakte van Hendrik 

 

Volgens het testament van notaris van Everdingen uit 1816, woonde Hendrik in Bourdeaux 

toen het testament werd opgemaakt. Hendrik was toen 53 jaar Waarschijnlijk wordt bedoeld 

Bordeaux. Het is een hele kluif om dit te onderzoeken. 

 

In mijn naïviteit dacht ik in 2009 (toen ik bovenstaande tekst schreef) dat er Bordeaux 

bedoeld werd. In 2015 kom ik erachter dat er echt een Bourdeaux bestaat. Zie ook pagina 17 

van dit boek.  

 



Wikipedia: Bourdeaux is een gemeente in het Franse departement Drôme (regio Rhône-

Alpes) en telt 605 inwoners (2006). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Die. 

 

 

 

 

 

 
Jurrien (Johan Jurrien) Velders 

Hij trouwde op 7 december 1790 met Pieternella van Amerongen, in Tiel. Uit dit huwelijk zijn 

zes kinderen geboren. Pieternella komt vermoedelijk rond 1802 te overlijden. Jurrien bleef dus 

zitten met zes kinderen in de leeftijd van nul tot en met tien jaar.  

Op 15 juli 1803 trouwde Jurrien weer. Deze keer met Anna Barbara (Johanna Barbara) 

Reijnhardt (Reinhards). Tijdens het sluiten van dit huwelijk is Jurrien inmiddels 37, maar zijn 

nieuwe bruid was toen net 26 jaar oud. Uit dit laatste huwelijk werden nog eens negen kinderen 

geboren.  

 

Jurrien overleed in november 1839. In de Arnhemse Courant van 10 november 1839 zien we 

de volgende advertentie: 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%B4me_(departement)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne-Alpes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne-Alpes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_Die


 
 

Er staan eigenlijk twee berichten in dit stukje. Ten eerste dat in november te Tiel is bevallen: 

J.W. Velders, geb. van Vleuten. Het kind heet Lena Hendrika Velders en is op 3 november 1839 

geboren. Jacoba Willemina van Vleuten is getrouwd met Isaak Velders, zoon van Jurrien 

Velders en Anna Maria Reijnhardt. 

Het tweede dat we hier lezen is dat te Tiel is overleden: J. Velders, weduwnaar van P. van 

Amerongen en hertrouwd met A.B. Reijnhardt. Juist, de hiervoor genoemde Jurrien Velders.  

 

Het vijfde kind uit het eerste huwelijk was Neeltje, geboren op 15 september 1799. In principe 

wist ik niets van haar, wat van haar is geworden, met wie ze getrouwd was, et cetera. Totdat ik 

eind 2012 bij toeval beschikking kreeg over een website met maar liefst acht miljoen kranten 

(http://kranten.kb.nl/results). In het Algemeen Dagblad van 10 mei 1854 kom ik het volgende 

tegen:  

 

 
 

En weer een klein stukje van de Velderspuzzel opgelost. Nu nog nagaan wie die vier kinderen 

zijn. En wat er geworden is van G. Morel. 

Twee kinderen zijn bekend: Izaak Morel, geboren in 1832 te Amsterdam en getrouwd met Alida 

Dorothea Rooseboom en Gerrit Cornelis Morel, geboren in 1841 te Amsterdam en getrouwd 

met Anthonia Groen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kranten.kb.nl/results


Jurrien Christiaan Velders 

In hoofdstuk twee kwamen we hem al tegen: kastelein van onder andere de Groote Sociëteit, 

zoon van Jurrien Velders en Pieternella van Amerongen. Dat het in de Groote Sociëteit er 

regelmatig serieus aan toe ging toen Jurrien er werkte (en woonde). blijkt uit een krantenartikel. 

En niet zomaar een krantenartikel, nee: de Nederlandse Staatscourant: 

Staatscourant van 2 september 1833   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links de Groote Sociëteit rond 1902 

 

 

Deze Jurrien is in 1828 getrouwd met Anna Maria van Kuijk. Zijn huwelijksakte heb ik met 

alle handtekeningen, zie hieronder. Zijn schoonmoeder, Elizabeth Helena van den Burgh, was 

volgens haar overlijdensakte op 10 juli 1826, sociëteitshoudster. Mogelijk dat Jurrien, op dat 

moment 31 jaar oud, de mogelijkheid aangreep om de sociëteit, die zijn schoonmoeder runde, 

over te nemen.  



 
 

De complete huwelijksakte van Jurrien met Anna inclusief alle handtekeningen 

 

 



Uit het huwelijk van Jurrien 

met Anna zijn vier kinderen 

geboren. Drie overleden er 

tijdens of vlak na de 

geboorte. Eén is blijven 

leven: Elisabeth Helena 

Petronella Velders, geboren 

op 25 januari 1833 te Tiel. 

Zij trouwde op 7 november 

1872 in Amsterdam met 

Hendrik Schaap. Op dit 

moment (13 januari 2015) 

heb ik nog niet kunnen 

achterhalen wat er van haar 

geworden is.  

 

 

Geboorteakte Elisabeth 

Helena Petronella Velders 

 

Groote Sociëteit 

Er waren tal van activiteiten in de Groote Sociëteit. Hiervoor zagen we dat er boekverkopingen 

werden gehouden, maar ook verzekeringsmaatschappijen hielden er vergaderingen.  

 

 
 

Dat was slim bekeken van Jurrien, want op deze manier bond hij tal van klanten aan zich. En 

deze klanten hielden het natuurlijk niet alleen bij koffie. Het jaar erop vergaderde de directie 

der Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering er weer. Dit keer op 28 april 1838, 

evenals in 1836. Dit was jaarlijks, in ieder geval tot en met 1844. In de Arnhemse Courant van 

16 juni 1838 kom ik een advertentie tegen van de “directie der Algemeene 

Verzekeringsmaatschappij tegen zee- rivier- en hagelschade.”  De algemene ledenvergadering 

van deze club vond plaats op 27 juni 1838 om 13.30 uur in de Groote Sociëteit. Ook de 

Nederlandsche Algemeene Verzekeringsmaatschappij, gevestigd te Tiel, vergaderde in de 

Groote Sociëteit. Ook in 1839 doen beide verzekeringsmaatschappijen dit. 

 

De leden van deze sociëteit doen ook aan goede doelen. In het Algemeen Handelsblad van 18 

februari 1839 kom ik een advertentie tegen om een collecte te houden voor de noodlijdenden 

van Schokland. Mogelijk vond daar een watersnood of iets dergelijks plaats. “Eenige leden der 

groote sociëteit te Tiel schenken fl. 28,50.” 

  



Dat niet alles liep zoals Jurrien wilde, blijkt uit de gerechtelijke stukken. Op 16 februari 1853 

stond hij voor de kantonrechter te Tiel. Hij was toen eiser en eiste ontbinding van huur en 

ontruiming. De gedaagde was Dirk de Kruijff. Beide partijen verschenen in persoon voor de 

rechter. Op 2 maart van datzelfde jaar deed de rechter uitspraak: “bij vonnis den eisch 

toegewezen.” 

 
 

Maria Velders 

De namen Maria en Metje worden door elkaar gebruikt. Het betreft echter dezelfde persoon. 

Daar kwam ik pas achter in juli 2015, toen mijn schoonzuster Gerda van Wijk zich met de 

nodige geestdrift op dit hoofdstuk stortte. “Heb je hier bewijzen van en heb je daaraan gedacht?” 

Vaak had ik dat wel, maar soms ook niet. Van Maria en Metje bijvoorbeeld. Maria/Metje is 

gedoopt op 24 mei 1759, aldus deze akte: 

Doopakte Metje/Maria Velders  

 

Maria Velders trouwde ergens tussen 1780 en 1790 met ene Dobbranski (of Dobrauski, 

Dobranski). Ik kom meerdere schrijfwijzen van deze naam tegen. Ik vermoed dat Maria de 

tweede vrouw is van deze man, want deze man had in 1759 een zoon: Ferdinand Dobbranski. 

Door het huwelijk wordt zij uiteraard stiefmoeder. Dat is belangrijk om te weten voor het hierna 

volgende.   

 

 

Notaris van Everdingen 

 

 
 

Notariële stukken 

Bij mijn zoektochten kwam ik aardige dingen tegen. In juli 2003 was ik in het stadsarchief van 

Tiel, dook de notariële archieven in en stuitte daar op een stuk opgemaakt bij notaris van 

Everdingen in 1817. De originele handtekeningen van Jurrien (Jurjen) Velders (geboren in Tiel, 

1765) en nog een paar andere familieleden stonden op dit stuk. Originele stukken. Bijna 200 

jaar eerder hadden zij deze papieren getekend. Persoonlijk, met een vulpen of ganzenveer? 

Schitterend. Ik had dan ook een beetje kippenvel toen ik ze aan het lezen was. Er staat onder 

andere het volgende in: 

 

 

 



“2 mei 1817, repertoir nr. 605 

 

Voor deze notaris verschenen: 

1. Jurgen Velders, kastelein en Johanna 

Rijnhards, zijn huisvrouw 

2. Jacob Velders, tuinman en Johanna van 

Koetsveld, echtelieden 

3. Johannes Velders, tuinnier en Maria van 

Aalst, zijne huisvrouw 

 

Het oorspronkelijk document uit 1817   

 

Worden de voorgeschreven vrouwe door hunne 

echtgenoten tot het passeren van deze…… 

Vergezeld en geaddisteerd (?) door Jan Hendrik 

Stelzges en Peter van Summeren, beiden zonder 

beroep… 

Zijnde zij comparanten met en benoemd Helena 

Petronella Velders, meerderjarig, ongehuwd;  

Jan van Munster en Johanna Velders, 

echtelieden, wonende te Amsterdam; mitsgaders Hendrik Velders en zijne huisvrouw, wonende 

in Bourdeaux, ieder voor een twaalfde gedeelte legatarissen van wijlen de heer Ferdinand 

Dobbranski, ingevolge dezelfde testament te Demorarij in tegenwoordigheid van getuigen 

gemaakt den eerste augustus 1815 door hem aldaar en met den dood bevestigd ten derden van 

diezelfde maand ter secretarij van Demerarij en Esfequebo, blijkens authentiek afschrift. ….. 

Welke Ferdinand Dobbranski en geworden eenige en universeele erfgenaam van zijne moeder, 

Maria Dobbranski geboren Velders in denzelfde Colonie kortentijd voor hem overleden en 

welke Maria Dobbranski geboren Velders is geworden universeele testamentaire erfgename 

van den insgelijks aldaar overledene heer George Angle. 

Bij welk bovengemeld testament door voornoemde heer Ferdinand Dobbranski tot deszelfs 

eenige erfgenamen zijn aangesteld de heer Isaac Vaarzon en Juffrouw Elisabeth Velders, 

echtelieden en wonende te Amsterdam. Etc. etc.  

 

Gedaan en gepasseerd te Tiel voornoemd ten woonhuize van Jurgen Velders den 29 april 

1817…………………… Johanna van Koetsveld welke verklaarde niet te kunnen tekenen.” 

 



Uiteraard staat hierboven maar een klein gedeelte van dit testament. In het echt zijn het vier 

volgeschreven bladzijden. De laatste pagina staat hierboven op de foto. Vooral de originele 

handtekeningen zijn prachtig. Wat in de testamenten staat heeft te maken met een soort 

machtiging aan notaris van Everdingen, om zaken te doen met een notaris in Amsterdam. In de 

jaren erop volgend, om precies te zijn in 1817, 1818 en 1820, kregen dit testament en de vele 

machtigingen nog een uitgebreid vervolg. Ik ben nergens tegengekomen dat onze familie een 

forse som geld op haar rekening gestort kreeg. Ik ben niet verder achter dit testament aangegaan, 

omdat je op een gegeven moment moet stoppen met 

navorsingen. In de genealogie blijf je altijd bezig met 

naspeuringen, zaken opzoeken, verifiëren, enzovoorts. 

In mei 2009 ben ik gestopt met tal van zaken en 

begonnen met schrijven. Dat heeft geleid tot het boek 

van 2009. Maar nu, eind 2012 begin 2013, zijn we al 

weer veel verder en weten we veel meer. Inmiddels 

(2015) telt dit boekwerk ruim 540 pagina;’s.  

 

Demarare 

In 1741 stichtten de Nederlanders een nieuwe kolonie in 

Guyana (tegenwoordig Brits Guyana). Demerare was de 

naam, genoemd naar de rivier die er stroomt. Nu heet het 

Georgetown en is het nog steeds de hoofdstad. De 

Nederlanders werden er onder andere naartoe gestuurd 

voor de rietsuikerteelt. Die vond voornamelijk plaats 

tussen de rivieren de Demerara en Escequibo.  

Maria Velders kreeg een zoon Ferdinand. Ferdinand 

overleed op 2 augustus 1815 en Maria op 15 augustus 

van datzelfde jaar in Demerara. En beiden werden aldaar 

begraven. Maar in de ‘Demerary and Essequobo Royal 

Gazette’ van 1 juli 1815 is te lezen dat op 6 juni 1815 

Ferdinand Dobbranski het land heeft verlaten met de 

boot ‘Alfred’. Het betreft hier hoogstwaarschijnlijk de 

vader, man van Maria.  

 

George Angle 

In een viertal akten die is opgemaakt door notaris van 

Everdingen te Tiel blijkt dat ene George Angle, vermoedelijk een goede vriend van Ferdinand, 

na zijn overlijden alles naliet aan Ferdinand. Ferdinand kwam zelf ook te overlijden. Omdat 

zijn ouders ook waren overleden én hij vermoedelijk geen in leven zijnde broers of zussen had, 

ging de nalatenschap naar de twaalf broers en zussen van Maria, zijn echtgenote. Spannender 

wordt het als we ons afvragen waarom George Angle alles nalaat aan Ferdinand, later aan 

Maria. Was er een band tussen Maria en George? 

 

In Tiel machtigen de twaalf boers en zussen hun in Amsterdam wonende zwager Isaak Vaarzon 

om alles af te handelen. Zoals ik eerder al meldde weet ik niet hoe het verder met deze erfenis 

is afgelopen. Wel laat ik wat foto’s van deze bijzondere documenten in dit boek zien. Via een 

omweg kwam ik er achter dat er mogelijk ook nog een huwelijk is gesloten met onze Maria en 

George Angle of Engel Loncke, zoals hij vermoedelijk ook wel wordt genoemd. Maar ik ben 

niet helemaal zeker dat dit één en dezelfde persoon is. Zowel George als Engel waren procureur 

in Demarara en deden veel zaken samen. Maar als het één en dezelfde persoon is, verklaart dit 

veel. Het blijft een aanname. 



 

Suikerplantages  

In 1766 startte een Amsterdamse bank met het verstrekken van leningen aan diegenen die een 

suikerplantage wilden beginnen in Demerara. Het resultaat was dat de suikerplantages in 

Demerara uitbreidden van 93 naar 130. Maar tegelijkertijd kon er in deze kolonie nog aan iets 

anders flink verdiend worden: de slavenhandel. Het geld dat de familie erfde komt mogelijk uit 

één van deze twee bronnen: de slavenhandel of de rietsuikerteelt. Maar het was ook een hele 

andere tijd.  

 

The Dobranski Story 

In december 2011 kom ik er bij ‘toeval’ achter dat er in Amerika een boek is uitgebracht met 

de naam: ‘The Dobranski story’. Ik heb dit boek besteld natuurlijk en het blijkt een heel dun 

boekje te zijn. In amper 70 pagina’s nemen de schrijvers van Ancestry.com je mee naar het 

Europa in het begin van de negentiende eeuw. Toen vertrokken er namelijk Dobranski’s vanuit 

heel Europa naar de Verenigde Staten. Maar de Dobranski’s die ik zoek, zijn in 1813 al 

overleden. Maar wie weet word ik door dit boekwerkje op een ander spoor gezet. Tot nu toe 

nog niet.  

 

Uit het zoeken op internet blijkt dat de naam Dobranski op tal van manieren geschreven kan 

worden: Dobbrouski, Dobbranski, Dobbrauski, noem maar op. De meeste Dobranski’s zijn in 

de jaren 1830-1850 vanuit Oost-Europa naar Amerika vertrokken. Maar natuurlijk wonen er 

nog heel veel in Oost-Europa zelf. De meesten in Hongarije.  

 

Volgens Pia Eskes, kunstenares en genealoge, eveneens uit Tiel, via e-mail: 

“In ieder geval was Ferdinand (Ferdind) Dobbrauski een Rus die in Nederland woonde. Hij 

was lid van ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’ te 's-Gravenhage en van ‘Kunst wordt door arbeid 

verkregen’. Een vriend van de dichter Bilderdijk. Er ging in die tijd een verhaal rond dat 

Ferdinand Dobbrauski ook wel publiceerde als Hendrik Riemsnijder, die voor die tijd nogal 

pornografische gedichten schreef. Dit zou echter alleen maar een verzinsel zijn, in het leven 

geroepen, om een samenwerking tussen Bilderdijk en Riemsnijder aannemelijk te maken.” 

  

In 1961 schreef ene W. Zaal het boek ‘Waar bleef Ferdinand Dobbrauski?’. Bij de toelichting 

van dit boek staat: “geb. 29 januari 1759, verdwenen 15 januari 1782. Was Dobbrauski dezelfde 

als Hendrik Riemensnijder en heeft hij pornografische gedichten geschreven?” 

Nou, wij weten inmiddels dat Riemsnijder een andere man was, die in Parijs is overleden. 

Gelukkig géén pornografisch schrijver in de familie, dus. We weten ook waar Dobbrauski bleef, 

namelijk gezellig met Maria/Metje Velders in Brits Guyana. Natuurlijk ben ik nu wél benieuwd 

naar dat gerucht dat hij zich zou hebben misdragen. 

  

Om beider samenwerking aannemelijk te maken heeft men zeer te onrechte dezen Riemsnijder 

willen vereenzelvigen met zekeren Ferdinand Dobbrauski, ook dichter en lid van meer dan één 

Dichtgenootschap, en minstens drie jaar lang met Bilderdijk bevriend, tot hij opeens van het 

tooneel verdwijnt zonder eenig spoor na te laten, behalve het gerucht, dat hij zich zeer had 

misdragen.” 

 

Op het internet heb ik een website gevonden met oude artikelen uit de ‘The Essequebo and 

Demerary Gazette’, uit Brits Guyana. Hier wordt gesproken over W. F. Dobbrauski én over W. 

Dobbrauski én over de weduwe Dobbrauski. Zou die W.F. zoon Willem Ferdinand kunnen zijn, 

waar de mormonen het over hebben? Of zijn W. en W.F. dezelfde? 



  

In deze krant van 25 april 1812 staat het volgende: 

 “FOR SALE, OR TO LET,  

A NEW Commodious Dwelling-House, situated in Kingston, next to Mr. Thomas Dunbrack's. 

Terms will be made easy to an approved purchaser. For particulars enquire of Mr. George 

Angle, or April 25. W. F. Dobbrauski, Jun.”  

(Dat “jun.” achter de naam staat misschien wel voor junior en is er dus toch een zoon.) 

 DOBBRAUSKI, Ferdinand  Died: 2- 8- 1815, Pln. Mindenburg Aug.  

DOBBROUSKI, - Born: Velders Died: 13 -4 -1815, Georgetown”  

 

Elisabeth gezocht 

In de oprechte ‘s-Gravenhaagse Courant van 1 juli 1814 werd Elisabeth Velders gezocht, de 

zuster van Maria. Zij diende zich te melden bij de heer Hugo Cantzlaar, “teneinde verder 

informatie te bekomen en mitsdien zich te vervoegen in de eerste Wagestraat, letter S, no. 68 

alhier.” Met ‘alhier’ zal vermoedelijk bedoeld worden Den Haag. Opvallend is dat deze Hugo 

Cantzlaar net terug is uit Rio Demerary. Met welk nieuws?  

 

 
 

 

In de krant van 18 april 1815 staat: “Obituary (overleden) Dobbrouski, at her residence in 

George-Town.” Mindenburg was een koloniaal stadje iets zuidelijker dan Georgetown, wat 

later Bogotville ging heten. Er woonden alleen maar kolonisten en veel zwarte slaven, die 

uiteraard ook via de krant verhandeld 

werden. Willem handelde 

waarschijnlijk ook in goederen (zelfs 

in zuurkool), want in 1806 staat het 

volgende in de krant: 

 

“For Sale, by the Subscriber, for 

immediate payment, Salmon in tin, 

Dutch Sausages in kegs, Boulogne 

Sausages, pickled and smoaked 

Herrings, Swiss or Green Cheese, 

round ditto, Dutch Pipes and Tobacco, Tea, fine Foolscap, large thick quarto Post, best Quills, 

Wafers in chip boxes, and Sour Crout. 

Demerary, April 5, 1806. W. Dobbrauski.”  

 

Dat niet iedereen aan dat immediate payment voldeed blijkt uit het volgende stuk: 

“The Subscriber requests all those who may be indebted to Engel Loncke, Esq. Attorney at 

law in Essequebo to come forward and make immediate Payment, in order to enable the 

Subscriber to face such Demands as may come against him; otherwise, he must be under the 

disagreeable necessity of giving them into the hands of his Lawyer, without respect to 

persons. Sept. 6, 1806. W. F. Dobbrauski, q.q. 

Engel Loncke.”  

 



Door al die stukjes in de krant, kom ik er niet goed achter hoe het nou precies zit. De 

overlijdensdata van Ferdinand en zijn moeder staan er duidelijk in, maar op 18 april 1815 

staat het volgende gepubliceerd:  

 

“At the Commissary-Court of the 3d of April 1815, 

will be passed the following 

Transports and Mortgages  

 

By Mrs. the Widow Dobbrauski, Sole Heiress to the Estate of George Angle, deceased, 

Transport of all her right, title, and interest, in the unexpired Lease in the Half of Lot. No. 5, 

with all the Buildings thereon, situated in front of Plantation Vlissingen - to Mark Dyett & 

Co.”  

Waarschijnlijk wordt Maria hier bedoeld. Dat betekent dat toen Ferdinand dood ging, de 

familie van Maria in Tiel de erfgenamen werden. Ferdinand had dus zelf géén erfgenamen. In 

dat geval zou er géén (levende) zoon geweest zijn, anders zou die alles wel geërfd hebben. 

Ook hier kunnen de woorden ‘Engel’ en ‘Angle’ door elkaar gebruikt zijn. Dat zien we ook in 

onderstaand stuk uit de krant. Dat een veiling gehouden wordt “in front of Plantation 

Vlissingen” kom ik vaker tegen. Mogelijk dat het een plein was met een goede mogelijkheid 

om zaken te verkopen.    

 

In nagenoeg onleesbaar Nederlands staat hierboven dat iedereen die geld tegoed had van Maria 

Dobbranski, geboren Velders, contact moet opnemen met de “Edelen Achtbaren Hove van 

Crimineele en Civiele Justitie der kolonie Demerarij en Esssequebo, sessie houdende op de 

Hoofdplaats George Town, in de maand Februarij eerstkomende en volgende dagen.” 

Dit is een foto van uit de Rotterdamse Courant van 9 oktober 1815. Mogelijk dat deze tegoeden 

dan betaald konden worden uit haar boedel.  

  

Op 5 juni 1815 staat er in de Essequebo en Demerarij Gazette te lezen: 

“2. By the Representatives of the Estate of the Widow Dobbrauski, deceased, Sole Heiress to 

the Estate of G. Angle, deceased, Transport of the Concession or Lot No. 29, situated in 

Cumingsburg district, with all the Buildings thereon - to Elizabeth Goodwin.” 

Het komt mij voor dat er een soort aandelen (of stukken grond) verhandeld moesten worden. 

Lot nummer 29, en verder komen hier ook verschillende lotnummers voor, doet mij denken aan 

een soort aandelen of obligaties. Mogelijk dat dit ook de basis vormt voor het geld dat werd 

verdeeld in het eerder genoemde testament.   

 

 In dezelfde krant kom ik op 21 augustus 1815 het volgende tegen: 

“7. By the Representative of the Estate of the Widow Dobbrauski, deceased, late Heiress to the 

Estate of George Angle, deceased, Transport of the above concession No. 13, situated as before 

- to Henry Marsh. 



 

8. By the Representative of the Estate of J. Van den Paadevoort, deceased, Transport of the 

Half Concession No. 29, situated in Kingston district - to the Estate of the Widow Dobbrauski, 

deceased. 

 

9. By the Representative of the Estate of the Widow Dobbrauski, deceased, Transport of the 

above Half Lot No. 29, situated as before - to Elizabeth Gooding.” 

 

Dat Engel Loncke een persoon was blijkt onder andere uit de tekst die op 18 mei 1794 in de 

‘Essequebo’ en ‘Demerarische Courant’ wordt gezet:  

“Lyst van de Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden, en in de Maanden April en Mey 

gevangen zyn: 1 Mey: een Neger toebehoorende Engel Loncke. 

Obituary. - James Samms, Esqr. at Plantation Felicity; Mrs. Dobbrouski, at her residence in 

George-Town; and the Hon. F. C. Loncke, at Plantation Ruimveld. 

Court of Justice. Notice is hereby given, that in consequence of the Death of the Hon. F. C. 

Loncke happening so immediately preceeding the Meeting of the Court, His Honor the 

President has thought proper to adjourn the Court till Monday next, the 24th inst. 

Court-House, George-Town, 17th April, 1815. 

Alex. Tinne, Clk. Ct. Justice.” 

 

Bourda kerkhof Brits Guyana 

Eén van de eerste kerkhoven in Georgetown is het Bourda kerkhof. Vernoemd naar de 

eigenaar én gouverneur van Demarare van plantage Vlissingen. Het kerkhof ligt ook op het 

grootste deel van de plantage. Mogelijk dat Maria Velders, haar man en zoon daar begraven 

liggen. Via diverse telefoontjes met de beheerders van de begraafplaats werd duidelijk dat 

men niet helemaal zeker weet in welk graf wie ligt.   

 

 
 

Plattegrond van Bourda Kerkhof 

In 1798 overleed de voormalig gouverneur van Demerare in Parijs. Hij had een paar jaar 

eerder het kerkhof ingericht. Het duurde echter tot 1876 voordat de toenmalige regering van 

Brits Guyana een overeenkomst had bereikt met de erfgenamen van Joseph Bourda om de 

plantage Vlissingen met bijbehorende begraafplaats over te nemen. Op het kerkhof liggen de 

restanten en tombes van veel mensen die belangrijk waren in de historie van deze kolonie. De 

meeste graven dateren van het begin van de 18de eeuw.  
 

Biografische schets  

Uit de digitale bibliotheek der Nederlandse Letteren blijkt dat Ferdinand Dobbrauski op 29 

januari 1759 in Amsterdam werd geboren. Zijn vader Christoffel Jürgen (gereformeerd) was 

afkomstig uit Lübeck, zijn moeder Sijtje Hoogermolen (doopsgezind) uit Alkmaar. Op 24 

oktober 1759 werd hij ingeschreven in de doopsgezinde kerk De Zon te Amsterdam. Volgens 

 



sommigen werd Dobbrauski ‘in het kunstgild beschouwd als rijmelaar’. Hij was 

kantoorbediende bij Christiaan Paulus Meijer. In zijn vriendenrol komen bijdragen voor van 

onder meer Cornelis van Hoogeveen jr., Juliana Cornelia de Lannoy en Willem Bilderdijk. 

Ook zou hij voor Bilderdijk als kopiist hebben gewerkt. Vanaf 1775 was hij aankwekeling 

van het Haagse dichtkundige genootschap Kunstliefde Spaart Geen Vlyt (KSGV), in 1776 

werd hij lid van het Leidse Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen (KWDAV) en in 1778 trad 

hij toe tot het Rotterdamse Studium Scientiarum Genitrix (SSG). Zoals bekend werd 

Bilderdijk in 1776 lid van KWDAV, terwijl hij in de jaren 1781-1782 honorair lid werd van 

de twee andere genootschappen. 

 Bilderdijk droeg aan Dobbranski het gedicht ‘Aan den heer *** op den verjaardag des tael- en 

dichtlievenden genootschaps, onder de spreuk: Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen’ op, dat 

oorspronkelijk deel uitmaakte van de ‘proto-editie’ van ‘Mijn verlustiging’ uit 1779. In 1781 

werd van dit gedicht een afzonderlijke overdruk gemaakt uit de publieksuitgave van deze 

bundel, waarbij de naam Ferdinand Dobbrauski voluit in de titel voorkomt. Mogelijk als 

antwoord op dit gedicht verscheen van Dobbrauski in eigen beheer: ‘Aan den heere Willem 

Bilderdyk, lid van [...] Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen. Enz.’ In dit lofdicht komt een 

verwijzing naar ‘Cinthia’ voor, het personage in twee gedichten uit Mijn verlustiging. 

De naam Dobbranski komt in de volgende varianten voor in de doopregisters in het 

Amsterdamse Gemeentearchief: Dobbrauskij, Dobbrauski, Dobbrouski, Debbrauski.Uit 

transcripties uit The Essequebo and Demerary Gazette blijkt de volgende stamboom: 

 

Christoffel Jürgen Dobbranski* Lübeck (overl. 1804) 

Gehuwd met: 

Sijtje Ho(o)germolen * Alkmaar 

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren: 

  

1. Ferdinand: 29-1-1759 

2. 

Carl Friedrich: 9-2-1762 (overl. voor 1809)  

trouwt met  

Metje Velders (overl. Demerary, 13-4-1815)  

1. Ferdinand: 25-2-1784 (overl. Demerare, 2-8-1815) 

2. Willem Elias: 22-2-1786 

3. Willem Frederik: 2-11-1787 
 

  

3. 

Anna Jacoba Dobranski 14-4-1768 (overl. voor 1809)  

x  

Johan Adolf Fredrik. Stuntz  

1. Anna Christina: 13-11-1789 

2. Alida Jacoba: 29-4-1792 
 

 Uit de eerder genoemde Demerary Gazette blijkt verder dat enkele familieleden in voormalig 

Brits Guyana waren gevestigd, dat tussen 1780 en 1813 afwisselend onder Nederlands, Frans 

en Engels gezag stond. Met deze informatie valt een stamboom op te stellen, waaruit blijkt dat 

Ferdinand een neef had die naar hem was vernoemd. Van deze neef moet de eerder genoemde 

brief aan Jeronimo de Vries zijn, gedateerd ‘London den 6 December 1814’, waaruit het 

volgende fragment: 

“- als ik denk aan het geen ik van uEd. genoten heb dan weet ik dikwerf niet meer wat ik doen 

moet te meer daar ik nu hier zo lang als reeds buijten de vriendelijke bescherming van 



uwelEdele en mijn oom en tanten ben geweest[.] ach, waar is die tijd dat ik nog mogt zeggen 

[...] de vries zal mij in dit of dat wel assisteeren het welk altoos voor mij gelukt is[.] Ja zelf[s] 

tot het laatste moment voor mijn vertrek en nu al weeder uit Een brief van mijn Oom te 

verneemen dat dien zelfde die altoos zijn genegentheijd aan ons betoond heeft nog blijft [...] 

voort duuren - met voor mijn oom een broodwinning te verzorgen hetwelk mij groot 

vergenoegen geeft en blijven uEdele nog maal duijzend maal dank voor het geen uwelEdele 

aan mij gedaan heeft en nog blijft voort duuren aan mijn Oom en hoop dat zal langen jaren 

blijven ter uwen Eer -.”  

We mogen concluderen dat Ferdinand junior, zoon van Carl Friedrich Dobbrauski en Metje 

Velders, na het overlijden van zijn vader enige tijd heeft doorgebracht bij zijn tante Anna 

Jacoba en zijn oom Johan Adolf Fredrik Stuntz. Alleen deze laatste, voor wie Jeronimo de 

Vries een baan had geregeld, moet in 1814 op het moment van schrijven nog in leven zijn 

geweest. Tenzij Ferdinand junior in de aangehaalde passage op een brief van zijn eertijds 

verdwenen oom Ferdinand doelde. 

De moeder van Ferdinand junior, Metje Velders, leefde nog wel. Blijkbaar was zij hertrouwd 

met een Engelse plantage-eigenaar. Vermoedelijk was zij ook de reden dat Ferdinand junior 

in Londen op passage naar Demerary en Essequebo wachtte. Het vroegste bericht dat ik over 

Metje Velders in The Demerary and Essequebo Royal Gazette  tegenkom luidt: 

 

“At the Commissary-Court of the 3d of April 1815, will be passed the following Transports 

and Mortgages; viz. [...] By Mrs. the Widow Dobbrauski, Sole Heiress to the Estate of George 

Angle, deceased,  

All her right, title, and interest, in the unexpired Lease in the Half of Lot. No. 5, with all the 

Buildings thereon, situated in front of Plantation Vlissingen - to Mark Dyett & Co.  

Definitief uitsluitsel over haar identiteit geeft het overlijdensbericht van 18 april 1815, dat op 

zaterdag 3 juni 1815 in uitgebreidere vorm werd herhaald: 

Colonial Obituary [koptitel] Since our last Report, and as reported at the Orphan Chamber; 

[...] April 13. - Widow M. Dobbrauski, born in Velders - in New-Town. 

Vermoedelijk was Ferdinand jr. dus op weg naar zijn (toen al zieke?) moeder in de 

voormalige kolonie, waar hij mogelijk ook zijn broer Willem Frederik zou aantreffen, 

voorzover deze nog in leven was. Een kleine twee maanden na het overlijden van zijn moeder 

wordt Ferdinands vertrek uit Essequebo aangekondigd: 

Secretary's Office. [koptitel] This Is To Inform The Public, That The Following Persons 

Intend Quitting The Colony: [...] Ferdinand Doubbrauski, in 14 days or by Ship Alfred, from 

June 6.  

Hij zou zijn verblijf echter niet overleven, getuige zijn overlijdensbericht van 7 oktober: 

Colonial Obituary, [koptitel] Since our last Report, and as reported at the Orphan Chamber. 

Whites [...] Aug. 2. - F. Dobbrauski, at Plantation Mindenburg.”  

Dit alles laat de vraag, waar Ferdinand Dobbrauski senior na zijn plotselinge verdwijning in 

januari 1782 bleef, onbeantwoord. 

 



Bilderdijk als ghostwriter 

Uit enkele brieven van Bilderdijk blijkt dat hij ‘afgedankte’ gedichten aan Dobbrauski heeft 

afgestaan. In 1780 liet hij enkele jeugdwerken aan Rhijnvis Feith lezen, mogelijk met het oog 

op plaatsing in de ‘Tael- en dichtlievende oefeningen’ van KWDAV. Nadat hij de verzen 

terugkreeg, schreef hij: “Ik heb ze herlezen, en waarlijk, zij zijn mij onbeschrijflijk afgevallen. 

Wat brengen vijf of zes jaren al onderscheids te wege in onze wijze van denken! Vergeef. lieve 

Vriend, dat ik U met die prullen opgehouden heb: sints dat zij nog versche producten waren, 

had ik ze niet weêr gezien. - Ik mag ze onzen D. te adopteeren geven, dit is al wat ik er meê 

zou weten te doen.” In een brief van 28 juni 1780 kwam hij hierop terug, met de volgende 

schimpscheut aan het adres van Dobbrauski: “Nog een woord over D. Gij denkt dat hij zijne 

adoptive kindertjes met vaderlijke tederheid bemint? - Edipus maakte hier zwarigheid in ten 

opzichte van Polybus, en vraagde hoe dit mogelijk ware? het antwoord bij Sofokles is: 't 

kwam dat hij-zelf kinderloos was. - Mag men in gelijke uitwerksels tot gelijke oorzaken 

besluiten? Wat dunkt U wegens D.?” Ook in een brief aan Juliana Cornelia de Lannoy van 30 

maart 1780 komt een dergelijke passage voor. 

  

Van Dobbranski's overige publicaties komen twee soortgelijke gedichten als potentiële 

‘adoptiekindjes’ van Bilderdijk in aanmerking: ‘Henrik, Graaf van Richmond, aan Koning 

Richard den Derden’ (KSGV, ‘Proeven van poëtische mengelstoffen 7’, 1780) en ‘Klagte van 

Ada, graavinne van Holland en Zeeland, in haare gevangenis op Texel’ (KWDAV, ‘Tael- en 

dichtlievende oefeningen 3’, 1780). 

Handschrift van Ferdinand Dobbranski 

  

 

 

  



Pieternella Velders 

Pieternella Velders, dochter van de hiervoor genoemde Johan Jurjen Velders en Anna Barbara 

Reinhard, trouwde met Izak Vaarzon Morel. Nu zijn er niet veel Vaarzon Morellen in 

Nederland. Er is echter één beroemde Vaarzon: Willem Ferdinand Abraham Isaac Vaarzon 

Morel. Dat ‘Morel’ is er later aan 

toegevoegd. 

  

Schilderij  Willem Vaarzon Morel 

 

Deze laatste Vaarzon heeft geleefd 

van 1868 tot en met 1955. Hij is 

bekend geworden door zijn 

schilderijen, vooral van Veere. De 

ze deze schilder de kleinzoon van 

Pieternella Velders.  

 

De afstammingslijn ziet er als 

volgt uit: 



  



Helena Velders  

De jongste dochter van Johan Georg en Helena. Zij huwde op 13 juli 1790 te Rotterdam de heer 

Arie Zuestroo, ook wel Questroo genoemd. Vreemd dat de letters Z en Q door elkaar werden 

gehaald. Hieronder de ondertrouwakte.  

 
 

 

Helena trouwde met Arie Questroo, zoon van Arij Questroo en Maria (Marijtje) Slegtenhorst. 

Arie werd geboren op 29 maart 1756 in Leiden. Hij is overleden op 30 april 1826 in Berks, 

Pennsylvania (USA) op 70-jarige leeftijd. Arie was ook bekend als Zuestroo. 

 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. Johanna Maria Questroo werd geboren rond1790 in Rotterdam. Johanna was ook 

bekend als Zuestroo.  

  

 

 

 

2.  Susanna Questroo 

werd geboren rond 1804 in Berks, 

Pennsylvania (USA). Zij overleed 

in 1879, op 75-jarige leeftijd, in 

Berks, Pennsylvania (USA). 

Susanna was ook bekend als 

Zuestroo.  

 

Susanna trouwde met Judah 

Boone, zoon van Moses Boone en 

Sara Griffith. Judah werd geboren 

rond1788 in Berks, Pennsylvania 

(USA). 

 

 


