
Hoofdstuk 5 
Jurjen (Johan Jurjen) Velders 

 

De rechte lijn in onze familie loopt via de in het vorig hoofdstuk genoemde Johan Georg 

Leijdensfelders, naar één van zijn veertien kinderen: Jurjen (Johan Jurjen) Velders uit 1765. 

Deze man was kastelein. Net als zijn zoon Jurrien Christiaan die onder andere kastelein was 

in de Groote Sociëteit. Verder is er (nog) niet veel van Jurjen (Johan Jurjen) bekend.  

Doopakte van Johan Jurjen 13 november 1765 bij de Nederlands Hervormde gemeente 

 

Trouwakte van Jurrien Velders met Petronella van Amerongen 

 

 

Huwelijk met Petronella van Amerongen 

Met zijn eerste vrouw, Petronella van Amerongen, met wie hij trouwde op 7 december 1790 

(en in ondertrouw ging op 18 november 1790 zoals keurig vermeld in de kant van bovenstaande 

akte) in Tiel, kreeg hij zes kinderen. Dit huwelijk was wat we jaren geleden noemden, ‘moeten 

trouwen’. Op 7 december werd het huwelijk gesloten en amper drie maanden later werd de 

eerste dochter, Helena, geboren. Uit dit huwelijk zijn geboren: 

 

1. Helena Petronella Velders, geboren op 1 maart 1791 te Tiel. 

2. Janna Velders, geboren op 12 mei 1793 te Tiel. 

3. Jurrien Christiaan Velders, geboren op 8 maart 1795 te Tiel. 

4. Jan Henderik (Hendrik) Velders, geboren op 23 juli 1797 te Tiel. 

5. Neeltje Velders, geboren op 15 september 1799 te Tiel. 

6. Albertus Johannes Velders, geboren op 17 december 1801 te Tiel. 

 

Petronella (soms ook wel Pietronella genoemd) van Amerongen kwam op 10 oktober 1802 te 

overlijden en Jurjen bleef zitten met zes kleine kinderen. De oudste was pas 11 jaar was en 

jongste bijna één jaar. Pieternella is 34 jaar geworden. In de winter van 1802/1803 heerste er 

wel een forse griepepidemie, maar het is mij niet bekend of dit haar fataal is geworden.  

  

Begraafakte van Petronella van Amerongen 

 



Bovenstaand document is opgemaakt op 15 oktober 1802. Vijf dagen na haar overlijden. “De 

huisvrouw van Jurrien Velders.” Dat is alles. Alsof ze zelf geen naam had. Tot op heden heb ik 

de geboorteakte van Petronella niet kunnen vinden. Ik heb alle geboorteakten van Tiel 

doorgespit. Van Nederlands Hervormd, Remonstrants tot en met Katholiek. Helemaal niets. 

Ook op internet kan ik niets over haar vinden.   

 

Neeltje Velders, geboren op 15 september 1799, was gehuwd met Gerrit Morel. Ze woonden 

in Amsterdam aan het adres Sint Agnietenstraat 2.  

Volgens de site van het Stadsarchief Amsterdam.  

http://stadsarchief.amsterdam.nl/95136NcqpeqCb01/archieven/archiefbank/indexen/bevolking

sregisters_1851-853/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=Velders&x=17&z=b&time=1414528299522 

 

Maagescheid  

Op 13 juli 1803, twee dagen voor zijn volgende huwelijk, werd bij de rechtbank in Tiel een 

zogeheten ‘Maagescheid’ opgemaakt, ook wel als ‘Maegescheit’ geschreven. Een scheiding 

van boedel.  

 

“Op heden dato ondergeschreven is ten overstaan van de daartoe versogte ondergetekenden de 

Dedings- of Magescheidsvinden een vriendelijk en onverbrekelijk Erf Maagescheid opgerigt 

tussen Jurrien Velders, weduwnaar en boedelhouder van Pieternella van Amerongen, eerste 

contrahent ter eenen en Johannis Velders Adrianus van Langeveld als bij Eerste Contrahent en 

door de Grootmoeder van Eerste Contrahents kinderen daar ter versogte presente naaste bloed 

vergden van s moeders sijden over de nog minderjarige kinderen van Eerste Contrahent door 

denselven bij wijlen zijnen voornoemde Ehe vrouw in Echter verwerkt met namen: 

Helena Petronella Velders 

Jurrien Christiaan Velders 

Jan Hendrik Velders 

Neeltje Velders 

Albartus Johannis Velders 

Geregistreerd ter Signate van 

Magescheiden en Prothocolle aan 

beswaar over Tiel en Santwijk op den 

13 juli een duysent agt hondert en drie. 

Getekend E.D. Rink” 

 

 

 

Op de foto hiernaast een detail uit de 

akte van Magescheid, met de 

vermelding van de namen van de 

ministerjarige kinderen. 

 

 

 

 

Op 15 juli 1803 trouwde hij met Anna Barbara Reijnhardt. De Duitse in Goch geboren Anna 

was maar liefst 11 jaar jonger dan Jurjen. Ze was 26 jaar toen ze trouwde met de 37-jarige 

Jurjen. Jurjen en Anna lieten er geen gras over groeien. Negen maanden en veertien dagen later 

werd op 29 april 1804 Frederik Velders geboren. Er volgden later nog eens negen kinderen in 

een tijdsbestek van 16 jaar, van wie er eentje overleed tijdens de geboorte in 1816. Ze kreeg 



haar laatste kind toen ze 44 jaar was. Maar in die tijd was het credo: hoe meer kinderen, hoe 

beter je het later hebt, want kinderen gaan voor hun ouders zorgen. Van de meeste van deze 

kinderen heb ik niet veel kunnen achterhalen. Een aantal zijn uitgezworven over Nederland. 

Mogelijk kom ik in een later stadium nog eens achter hun historie. In de overlijdensakte van 

Jurjen staat dat hij als beroep boomkweker had. Het kasteleinschap had hij inmiddels 

opgegeven.  

 

Handtekening van Jurjen op het 

notarieel document uit 1816 

 

 

 

 

Ik kom natuurlijk zijn handtekening tegen op diverse documenten, maar daar blijft het bij wat 

betreft publicaties over Jurjen Velders. Hij heeft wel leren schrijven. De eerste letter gaat van 

dik naar dun. Ook de ‘V’, de ‘l’ en de ‘r’ zijn van dik naar dun. Een beetje vreemd is dat de 

eerste vier letters los van elkaar geschreven zijn en de laatste drie keurig aan elkaar. Ik heb wel 

het gevoel dat hij nadrukkelijk aanwezig was bij het opmaken van het testament bij notaris van 

Everdingen in 1816. Op het moment dat Jurjen bovenstaande handtekening zette, was hij 51 

jaar. De meeste van zijn broers en zussen zijn ouder.   

 

 

De volgende kinderen werden geboren uit dit huwelijk: 

 

1. Frederik Eduard Velders werd geboren op 29 april 1804 in Tiel, is overleden op 10 mei 

1829 in Tiel op 25-jarige leeftijd.   

2.  Elizabeth Velders werd geboren op 4 november 1805 in Tiel en overleed op 22 januari 

1892 in Tiel.  Elizabeth trouwde niet. 

3. Frank Eduard Velders werd geboren op 10 december 1807 in Tiel, is overleden op 10 

mei 1829 in Tiel op 21-jarige leeftijd. Frank was ook bekend als Frederik Eduard 

Velders.  

4. Pieternella Velders werd geboren op 13 mei 1810 in Tiel, is overleden op 26 september 

1898 in Gorinchem op 88-jarige leeftijd. Pieternella trouwde met Izaak Vaarzon Morel 

op 7 mei 1830 in Amsterdam. Izaak werd geboren 1804, is overleden op 20 februari 

1876 in Gorinchem op 72-jarige leeftijd.  

5. Isaak Velders werd geboren op 5 juni 1812 in Tiel. Isaak trouwde met Jacoba 

Willemina Vleuten, op 11 oktober 1838 in Tiel. Jacoba werd geboren op 21 augustus 

1807 in Tiel, is overleden op 20 februari 1878 in Tiel op 70-jarige leeftijd.  

6. Maria Velders werd geboren op 15 mei 1814 in Tiel. Maria trouwde niet. 

7. N.N. Velders werd geboren op 6 februari 1816 in Tiel, is overleden op 6 februari 1816 

in Tiel.   

8. Matje Velders werd geboren op 27 oktober 1817 in Tiel, is overleden op 31 augustus 

1859 in Tiel op 41-jarige leeftijd. Matje trouwde met Willem Brenkman Brouwer op 9 

maart 1837 in Tiel. Willem werd geboren op 7 november 1805 in Tiel, is overleden op 

19 oktober 1858 in Tiel op 52-jarige leeftijd.  

9. Anna Velders werd geboren op 17 oktober 1819 in Tiel, is overleden op 9 augustus 1893 

in Tiel op 73-jarige leeftijd 

 

 

Pieternella Velders 



De eerstvolgende dochter, na Elizabeth, is Pieternella Velders, geboren op 13 mei 1810. Ik kom 

van haar het volgende tegen in Genlias (genealogische website):  

 

“Bron Burgerlijke stand - Overlijden  Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP  

Algemeen Gemeente: 's-Gravendeel  Soort akte: Overlijdensakte  Aktenummer: 15  

Aangiftedatum: 09-03-1899  Overledene Frederik Eduard Vaarzon Morel  Geslacht: M  

Overlijdensdatum: 08-03-1899  Leeftijd: 68  Overlijdensplaats: 's-Gravendeel  Vader Izaak 

Vaarzon Morel  Moeder Pieternella Velders  Partner Sophia Dorothea Bemolt  Relatie: 

Weduwnaar” 

 

Omdat we hiervoor ook al een Vaarzon Morel zijn tegengekomen, is de kans groot dat ik hier 

de juiste Pieternella heb gekoppeld aan deze Vaarzon Morel. Ik weet het echter nog niet zeker 

en moet dit nog verder uitzoeken. Ik heb van deze Pieternella verder geen gegevens.   

 

Isaak Velders 

Het volgende kind uit deze familie was Isaak. Isaak werd net als zijn vader boomkweker. Dat 

staat althans in zijn huwelijksakte met Jacoba Willemina van Vleuten. De jongste zus van 

Elizabeth, Anna, werd geboren op 17 oktober 1819. Elizabeth was dus al 14 jaar en moest 

waarschijnlijk zorgen voor haar kleine zusje. Ook dit kleine zusje zal een bijzondere rol in haar 

leven hebben gespeeld.  

Anna is overigens nooit getrouwd en kreeg geen kinderen. Ze overleed op 73-jarige leeftijd in 

Tiel, op 9 augustus 1893.  

Op 28 juli 1849 krijgt boomkweker Izaak Velders krijgt met zijn gezin tegen een borgstelling 

van f. 500 het klein burgerrecht van de gemeente. Een voorrecht die diverse voordelen geeft 

om in Tiel te kunnen wonen. Daarmee mocht je bijvoorbeeld een beroep uitoefenen in de stad. 

 

 

Maria Velders  

Uit het huwelijk van Jurjen met Anna Barbara werd na Elisabeth ook Maria geboren, op 15 mei 

1814. Elisabeth is de ‘stammoeder’ van veel recent nog in Tiel wonende Veldersen. Zij kreeg 

in 1834 Gerardus als zoon, mijn rechtstreekse voorvader. Maria en Elisabeth hadden lang een 

bijzondere relatie. Daar kom ik nog op terug in een later hoofdstuk. Ook met Matje Velders, 

geboren op 27 oktober 1817, was er een bijzondere band, maar eerst werd een levenloos kindje 

geboren op 6 februari 1816. Het staat in de boeken als ‘N.N. Velders’. Hier zit vast een triest 

verhaal achter, dat we nooit zullen weten. Net als zoveel levenloos geboren of veel te vroeg 

overleden kinderen. In onze familie zijn er in ieder geval al zes kinderen levenloos en dus 

naamloos (‘N.N.’) ter wereld gekomen.  

 

Maria kreeg (ongetrouwd) drie zonen: Adrianus Velders in 1842, Zeger Velders in 1848 en 

Marinus Velders in 1852. Drie kinderen in tien jaar. Adrianus werd geboren in 1842 te Drumpt. 

Amper drie jaar later stierf het manneke, op 4 september 1845 te Zoelen. Met de jongste zoon, 

Marinus, liep het ook niet goed af. Hij werd in juni 1952 geboren en stierf al in augustus van 

datzelfde jaar.  

Zeger daarentegen, geboren op 11 november 1848, maakte nogal wat mee. Zeger is een 

spellingsvariant van Sieger, een Germaanse naam met als betekenis ‘overwinnaar van het 

leger’. Zeger kan ook een variant zijn van Seger, een Engelse naam met als betekenis ‘zeeman’, 

aldus het internet. Waarom Maria koos voor een in die tijd (en tegenwoordige tijd) wel heel 

bijzondere naam is niet duidelijk. Zou de biologische vader zo heten?   

 



 

Geboorteakte Willemina Hickendorff 

 

Zeger ging op 1 januari 1868, op 19-jarige leeftijd, in militaire dienst. Hij had geluk, want hij 

belandde in een regiment in Tiel. Na zijn dienstplicht te hebben vervuld, ging hij werken. Op 

de kaarten die ik van Zeger tegenkom in het Tielse archief, staat in eerste instantie het woord 

‘boekhouder’ vermeld. Later is dit doorgehaald en heeft hij als beroep ‘kleermaker’. Op 

dezelfde kaart staat dat hij en zijn moeder Nederlands Hervormd waren. Zeger werd op 4 

december 1873 uitgeschreven naar Rotterdam, terwijl hij op 19 december 1874 weer bij zijn 

moeder en tante stond ingeschreven. Wat heeft hij in dat jaar gedaan? Heeft hij een studie 

gevolgd? Of heeft hij zijn hart gevolgd? Ik denk het laatste. Amper twee maanden later, op 26 

februari 1875, werd de toekomstige vrouw van Zeger, Wilhelmina Hickendorff, vanuit ’s-

Gravenhage ingeschreven. Bij de familierelatie op deze bladzijde van het bevolkingsregister 

staat: ‘niet verwant’. Deze Willemina (of Wilhelmina) is op 20 november 1855 in Tiel 

geboren. Zie geboorteakte hierboven. Mogelijk dat zijn ‘in betrekking’ is geweest in ’s-

Gravenhage. Zeger trouwde op 28-jarige leeftijd met de toen 21-jarige dochter van een Tielse 

kleermaker: Willemina Christina Josina Hickendorff. Ja, haar achternaam duidt wederom op 

een Duitse voorouder. Haar grootvader, Johann Theodor Hickendorff is op 17 april 1783 

geboren te Nordkirchen in Duitsland. Op zaterdag 3 maart 1877 trouwde het stel. In de 

huwelijksakte staat dat hij, maar ook zijn kersverse schoonvader, kleermakers zijn.  

 

 

 

Elizabeth Velders 



 

 
Doopakte Elizabeth 

 

Elizabeth werd geboren als oudste dochter van Jurriën Velders (ook wel Johan Jurrien Velders 

genoemd) en Anna Barbara Rijnhart op 4 november 1805. Op 7 november van dat jaar werd ze 

gedoopt, zie de doopakte van de Nederduitsch gereformeerde gemeente hierboven.  

Ze was het tweede kind uit deze relatie. Frederik Eduard Velders, geboren op 29 april 1804 was 

haar oudere broer. Hij is nooit getrouwd en overleed op 10 mei 1829. Hij was net een paar 

dagen 25 jaar. Elizabeth had nog zeven jongere broers en zussen. Frank Eduard was ruim twee 

jaar jonger. Hij kwam te overlijden op exact dezelfde datum als hun oudste broer: 10 mei 1829. 

Was hier sprake van een ongeval of een verkeerde registratie? Frederik was 25 jaar toen hij 

stierf en Frank 21 jaar. Ik heb inmiddels tal van kranten uit die tijd geraadpleegd, maar ik kom 

er niet uit. Geen ongeval, geen besmettelijke ziekten die rondwaarden: misschien toeval?  

 

 

 

Elizabeths zoon Gerardus 

Elizabeth schonk in 1834 (op 29-jarige leeftijd) het leven aan Gerardus Velders. Elizabeth was 

niet getrouwd en ik heb ook geen andere kinderen kunnen ontdekken. Gerardus is haar enige 

zoon.  

 

Van Gerardus is geen geboorteakte bekend. Wel een ‘plicht’ tot dopen, maar hoe gelovig was 

Elizabeth? De plicht tot het opmaken van een geboorteakte kwam pas enkele jaren later. Bij 

zijn huwelijk op 18 november 1865 verklaarde hij in de huwelijksakte dat hij zich geen 

geboorteakte kon verschaffen. Toch zat deze relatie en voornamelijk de onbekendheid ervan 

mij niet lekker. Ik moest dus op zoek naar de adressen waar Elizabeth en Gerardus gewoond 

hebben. En dan voornamelijk naar wie er nog meer op die adressen gewoond hebben. Wie dan 

de mogelijke vader van Gerardus zou zijn.  

 

Op zoek dus naar een gebeurtenis die zich rond 15 november (dag van conceptie van Gerardus) 

en ruim 181 jaar geleden heeft afgespeeld. En bovendien is er van onze familie nauwelijks iets 

op papier gezet. Het waren inmiddels maar ‘gewone’ en vermoedelijk hardwerkende inwoners 

van Tiel.  

 

Bij mijn bezoek aan het gemeentearchief van Tiel op 11 oktober 2011 stortte ik me op de 

bevolkingsregisters. Het oudste bevolkingsboek (lees: volkstelling) dateert van 1811-1837. 

Hierin kwam ik helaas helemaal niets tegen. Dat is jammer, want de periode 1833-1834 is, zoals 

ik hiervoor al vermeldde, een belangrijke periode. Helaas, de eerste periode waarin ik wat vind 

is die van 1838 tot 1840.  

 

Op het adres Weerstraat 309 (let op, de nummering komt niet meer overeen met de huidige 

nummering) woonde Elizabeth Velders. Maar er staat ook ene Willem Brenkman Brouwer 

ingeschreven. ‘Muziekmeester’ staat er achter zijn naam (musijkmeester). Later kom ik in een 



huwelijksakte tegen dat hij een horlogemaker was. Nog mooier wordt het op zijn 

overlijdensakte: dan is hij brouwer. Een man van twaalf ambachten en dertien ongelukken? 

 

 

Deel uit het woningregister Tiel 

 

 

Elizabeth was 40 en Willem 43. Mooie leeftijd om bij elkaar te kruipen, zou je denken. Maar 

de informatie is pas vanaf 1838.  En waar is Gerardus gebleven? Gerardus was op dat moment 

een jaar of vier en zal zijn moeder toch node missen? 

En nog belangrijker: Matje Velders, de 12 jaar jongere zus van Elizabeth, is getrouwd met deze 

Willem op 9 maart 1837. Willem was toen al 31 jaar, terwijl Matje net 19 jaar was. Maar Matje 

woonde niet op dit 

moment in de 

Weerstraat. 

 

Ambtmanstaat  

 

Op hetzelfde adres stond 

er ook een Johannes 

Petrus Boerd 

ingeschreven, slager van 

beroep. Zou dit adres 

dan gewoon een soort 

van kamer-bewoning 

zijn geweest? Het geeft 

te denken waarom de 

eerder genoemde Willem niet gewoon bij zijn vrouw Matje woonde.  

Het eerste kindje van Willem en Matje werd geboren in oktober 1838. Zijn naam was Jurgen 

Frederik Eduard Brouwer. Jurgen naar vader Velders, Frederik naar haar overleden oudste 

broer. Jurgen leefde amper vier maanden.  

 

Volgende boek Volkstellingen 

Amper een jaar later, in 1839: op de Ambtmanstraat 507 woonden samen moeder Rijnhardt 

(64 jaar) en haar dochters Elizabeth (34 jaar), Maria (24 jaar) en Anna (20 jaar). Moeder 

Rijnhardt had op dat moment als beroep kasteleinsvrouw. Bij de dochters staat geen beroep 

vermeld.  

 

Opvallend zijn dat de buren Willem Hubert van Lith de Jeude (60 jaar) met zijn vrouw 

Theodora Fasilina Römer (58 jaar) en hun vijf kinderen. Vader Willem Hubert was volgens 

dit register ‘regter in de Arrondissements regtbank te Tiel’. Wat was de relatie tussen deze 

twee families? Een kasteleinsvrouw en een rechter op bijna hetzelfde adres. Een wonderlijke 

combinatie. 

Periode 1850-1862 

Boek 13/779:  



Moeder Anna woonde samen met haar dochters Elizabeth en Maria, plus kleinzoon Zeger 

Velders uit 1848, in de Ambtmanstraat nummer 6. 

 

Boek 14/121:  

Nu woonden moeder Anna met dochters 

Elizabeth en Maria met kleinzoon Zeger 

op het adres Weerstraat 11. Elizabeth was 

in deze periode naaister.  

 

Periode 1862–1882 

Boek24/70:  

Elizabeth woonde met haar moeder Anna 

Barbara Rijnhardt en haar zusters Anna 

en Maria, alsmede het kind van Maria: 

Zeger, op het adres Weerstraat BN 50k.  

Op 14 juni 1870 overleed moeder Anna. 

Moeder is maar liefst 93 jaar oud 

geworden.          Weerstraat 

Hierdoor werd Elizabeth hoofd van het gezin. Ze verhuisden zeer regelmatig in die periode. 

Op de woningkaart van Plein A 104 is 

Elizabeth verhuisd en haar zus Maria 

hoofdbewoonster geworden.  

Als andere adressen van Elizabeth staan 

vermeld: Plein A 104 (later vernummerd 

naar Plein 4), Westluijdensestraat E, 

nummer 16k, Tolhuisstraat B, 75k, Hucht 

H, nummer 96b, Tolhuisstraat B, 77k. 

 

 

 

Plein 4 in 2015 (rechterhuis) 

 

 

Achter Elizabeth staat onder de kolom ‘Aanmerkingen’: “overgebracht van blad 15.”  

Opvallend op deze 

woningkaart is dat de drie 

zusters (Elizabeth, Maria en 

Anna) allen naaister van 

beroep waren. Bij Zeger stond 

later het beroep kleermaker 

vermeld, terwijl het woord 

‘boekhouder’ is doorgehaald. 

Allen waren Nederlands 

Hervormd.  

 

 

Zeger is op 4 december 1873 

uitgeschreven naar Rotterdam, 

terwijl hij een jaar later, op 19 december 1874, weer bij zijn moeder en tante werd 

ingeschreven. 



Op 26 februari werd de toekomstige vrouw van Zeger, Wilhelmina Hickendorff, vanuit 

 ’s-Gravenhage ingeschreven.  

 

Overlijdensakte Wilhelmina Hickendorff 

 

Bij de familierelatie op deze bladzijde van het bevolkingsregister staat: ‘niet verwant’.  

Elizabeth en Anna werden op dit blad overschreven naar blad 75. Zeger en Wilhelmina 

Hickendorff werden overgeschreven naar blad 24/77. Op 3 maart 1877 trouwden Zeger en 

Wilhelmina in Tiel. Wilhelmina overleed op 73-jarige leeftijd in 1929 te ‘s-Gravenhage.  

 

Boek 24/75: 

Elizabeth en Anna woonden in de Kerkstraat E, nummer 74, daarna Plein A, nummer104 k en 

vervolgens Kleibergsestraat B, 65k. Elizabeth stond nog steeds op de kaart als “hoofd van het 

gezin.” 

 

Boek 44/51: 

De zusters Elizabeth en Anna woonden nog steeds samen. Dit keer in de Kleibergsestraat 

nummer 65. Vermoedelijk tot aan hun dood op respectievelijk 22 januari 1892 en 9 augustus 

1893. Vlak achter elkaar dus. Gerardus is nog steeds niet in beeld op hun adressen.  

 

Periode 1882–1903 

Boek 44/56L:   

Zus Maria vertrok op 22 april 

1896 naar ’s-Gravenhage. Ze 

stond onder andere ingeschreven 

op de adressen Tolhuisstraat B77, 

Jodenstraatje E38, 

Westluidensestraat E29, Sint 

Agnietenstraatje E105, Kerkstraat 

E, 119 (?) en weer terug naar 

Tolhuisstraat 77.   

 

 

Tolhuisstraat 

 

 

 



Kwartierstaat Elizabeth Velders

 
 
 


