
Hoofdstuk 7 

Kinderen van Gerardus Velders (1834) 

Dit hoofdstuk gaat over familie die weer één generatie dichter bij mij komt: de kinderen van 

Gerardus (Tiel, 1834) geboren uit zijn huwelijk met Helena Teunissen (Echteld, 1844). Dit zijn 

dus de broers en zussen van Gerardus, mijn overgrootvader. De Gerardus uit 1834 was destijds 

een zogenoemde bastaard. Een naam met een wat negatieve lading. Hij was geboren uit alleen 

een moeder. Geen vader dus. Dit klinkt veel erger dan het is, maar vroeger was het een soort 

schande in de familie. Tegenwoordig gelukkig niet meer.  

Bij zijn huwelijk met Helena heeft deze Gerardus daarom moeten verklaren dat hij zich geen 

geboorteakte kon verschaffen. Dit is een beëdigde verklaring ten overstaan van de ambtenaar 

van de burgerlijke stand. Dit komt ook nu, in 2015, nog steeds voor.  

 

Gerardus en Helena woonden in Tiel aan de Hoveniersweg nummer 92. In 1915 waren zij 50 

jaar getrouwd. Ter gelegenheid van deze diamanten bruiloft is een foto gemaakt met heel veel 

familie. Zie foto verderop in dit boek. 

 

Zij kregen elf kinderen. Hun kinderen zijn: 

 

1. Antonia Velders, geboren op 7 september 1866. 

2. Gerardus Arnoldus Mattheus Velders , geboren op 10 mei 1868. 

3. Mattheus Johannes Velders geboren op 19 december 1869. 

4. Theodorus Johannes Velders, geboren op 13 juli 1872. 

5.Marinus Theodorus Johannes Velders , geboren op 15 juli 1874. 

6. Theodorus Johannes Marie Velders, geboren op 14 augustus 1876. 

7. Geertruida Elizabeth Velders , geboren op 10 juli 1878. 

8. Gerardus Dominicus Velders , geboren op 4 september 1880. 

9. Elizabeth Helena Velders , geboren op 4 september 1882.  

10. Petrus Stephanus Velders, geboren op 26 september 1884. 

11. Cornelia Maria Velders , geboren op 24 oktober 1888. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Antonia Velders  

 

Antonia is op deze foto, gemaakt op 7 januari 1953, 86 jaar oud. Deze foto werd twee jaar voor 

haar dood gemaakt. Ze trouwde met Mattheus Janssen, op 17 januari 1888 te Tiel. Mattheus en 

zijn vader stonden bekend in Tiel als klompenmakers en zouden onder andere in Ophemert 

gewoond hebben. Ze woonden in Tiel in de Kijkuit. Daar tegenover woonde ook nog een zus, 

getrouwd met Wimke Schoots. Van Antonia heb ik verder geen gegevens kunnen vinden. De 

geïnterviewden gaven aan wel de naam te kennen, maar er geen gezicht bij te hebben.  

 

Gelukkig was daar op het laatste moment tóch een familielid die een foto had. Op de foto 

hierboven staan Mattheus Janssen met zijn vrouw Antonia en trots in het midden hun zoon 

Gradje. Ook wel ‘heeroom Gradje’ genoemd. Heeroom Gradje was uitgezonden naar Congo. 

Als hij verlof had, kwam hij naar Nederland en probeerde altijd geld bij elkaar te verzamelen. 

Daarom werd hij ook wel “heeroom met het bijenkorfje’ genoemd. In het echt heette hij 

Gerardus Jansen en is rond 1906 geboren te Tiel. Zijn geboorteakte heb ik op de een of andere 

manier nog niet kunnen vinden. Riky Schoots is in de veronderstelling dat Gradje niet één van 

de slimsten was. Dat baseert ze op enkele ontmoetingen met deze man.    

 

Uit het interview met Gerard Dubbeld in mei 2012 bleek dat Mattheus niet alleen klompen kon 

maken, maar ook violen kon bouwen. Zijn zuster Elisabeth, die getrouwd was met ene Van 

IJzendoorn, had een aangenomen zoon. Alex Ernste reisde half Europa rond en kwam zodoende 

ook bij de ouders van Gerard in Maastricht. Omdat hij platzak was en van hen geld kreeg om 

zo zijn reis naar Tiel voort te zetten. Op deze manier heeft Gerard Dubbeld deze man leren 

kennen. Hij raakte met hem in gesprek en deze kunstenaar vertelde dat hij vroeger graag viool 

had willen leren spelen. Zijn oom (Mattheus Jansen) had gezegd dat hij maar eens een keertje 

Heeroom Gradje Jansen met beide ouders  



een viool mee naar huis moest nemen. Dat vroeg deze aan zijn leraar en hij kreeg een viool 

mee. Mattheus bekeek de viool en kwam tot de constatering dat hij dit wel kon maken. Hij ging 

toen de schuur in en maakte een viool.    

 

De negen kinderen die uit dit huwelijk geboren zijn: 

1. Gerardus Jansen, geboren in 1898; overleden in 1891. 

2. Helena Geertruida Jansen, geboren in 1891. 

3. Margaretha Jansen, geboren in 1892. 

4. Gerardus Jansen, geboren in 1893 en overleden in 1894. 

5. Gerardus Jansen, geboren in 1895 en overleden in 1896. 

6. Gerardus Arnoldus Mattheus Jansen, geboren in 1896 en overleden in 1896. 

7. Elizabeth Helena Jansen, geboren in 1904. 

8. Gerardus Jansen, geboren te Tiel in 1906. 

9. Cornelia Maria Velders, geboren te Tiel op 6 oktober 1908.  

 

De oudste dochter, Helena Geertruida, trouwde op 11 maart 1911 te Tiel met Wilhelmus 

Johannes van Beekhof. Op 30 januari 1916 is zij in Nijmegen overleden. Zij was toen 25 jaar 

oud. Op 24 juni 1916, nog geen vijf maanden later, trouwde deze Beekhof met de één jaar 

jongere zus van zijn vrouw: Margaretha. Ik vermoed dat dit huwelijk bedoeld was voor de 

kinderen, ondanks het feit dat ik die nog niet gevonden heb. Wilhelmus van Beekhof was 

volgens zijn huwelijksakte met Margaretha ‘agent van politie’. Hij kreeg voor dit huwelijk 

dispensatie: normaal mocht een weduwnaar in die tijd gedurende een jaar niet trouwen.  

 

Kruisheren 

 

De naam Gerardus heeft deze familie geen geluk 

gebracht. Eerst werden vier Gerardussen 

geboren, die allen binnen anderhalf jaar stierven 

en vervolgens werd de Gerardus die bleef leven, 

vermoord. Heeroom Gradje zat bij de 

Kruisheren, destijds een Belgische kloosterorde. 

In mei 2012 heb ik contact gehad met deze 

Kruisheren en kreeg toevallig iemand aan de 

telefoon, Pater Waldram, die met Heeroom 

Gradje negen maanden gegijzeld was. Zij 

werden, samen met 33 paters en broeders, 

gegijzeld door de opstandelingen.  

 

 

 

De gegijzelde paters 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kaart van de Congo; bovenin het plaatse Buta (bij spoorlijn) met de rivier Rubi 

 

 

Pater Waldram vertelde dat hij op een gegeven moment met een aantal paters kon ontsnappen 

uit hun gevangenis in Buta. Ze vluchtten naar het noorden, naar de Centraal-Afrikaanse 

Republiek, het buurland. Dat was niet ver van het plaatsje Buta. Heeroom Gradje kon niet 

ontsnappen. Op een gegeven moment hoorden de ontsnapte gijzelaars dat er iets in de 

gevangenis stond te gebeuren. Zij vroegen hulp aan Nederland om eventueel via de lucht wat 

te regelen met vliegtuigen. Die hulp is nooit gekomen. Op 30 mei 1964 werd Heeroom Gradje  

in Buta vermoord door de opstandelingen. Zijn lijk is in de rivier de Rubi gegooid en nooit meer 

teruggevonden. Pater Waldram heeft nog een dagboek, dat is bijgehouden door één van de 

gegijzelden.  

 

Riky Schoots kan zich Gradje de missionaris nog goed herinneren: “Het was een heel klein 

mannetje, een klein patertje. Kwam regelmatig naar Nederland en is ook nog wel eens bij ons 

thuis in de Achterstraat geweest.”   

 
 
  



Gerardus Arnoldus Mattheus Velders 

Deze man kan ik me nog vaag herinneren: mijn overgrootvader. In de volksmond bekend als 

‘opa met de bult’. Hij is op 91-jarige leeftijd overleden. Mijn eigen opa (de zoon van de 

overledene dus) was destijds de financiële genius van de familie. Mijn opa vertelde dat hij het 

natuurlijk erg vond dat zijn vader dood was, maar dat hij nu wel aan de familie moest uitleggen 

hoe de boekhouding in elkaar zat en wie nu geld aan wie geleend had. Achteraf bleek dat 

gelukkig geen enkel probleem. Rond deze tijd liep ik zelf, een jaar of drie oud, samen met mijn 

vader in de buurt van het vogeleilandje, toen mijn opa eraan kwam. Hij was naar de notaris 

geweest om het een en ander te regelen. “Hé, opa”, riep ik, “ik dacht dat u dood was?” en 

wandelde vrolijk verder aan de hand van mijn vader. Natuurlijk vond ik dit vreemd, want mijn 

ouders hadden het er l dagen over dat opa dood was.  

 

Ik kan me nog herinneren dat er drie heren liepen, midden op de Konijnenwal ter hoogte van 

nummer 7 of 9, gestoken in wijde pakken, hoeden en sigaar op en in. Hierbij moet de eerder 

genoemde opa met de bult gelopen hebben, maar ik kan me zijn gezicht niet helemaal meer 

voor de geest halen. 

 

Hieronder een van de mooiste foto’s die ik van onze familie heb. Vermoedelijk gemaakt voor 

de boerderij aan de Twaalf Apostelen 102 in Tiel. 

 

 
 

De familie Velders rond 1917: Bovenste rij vlnr Staand: Ome Johan, Ome Thijs, Tante Mien, Ome 

Lenard, Tante Leen, Tante Cor, Ome Rien. Zittend: Tante Johanna, Oma Schoots, Opa Gerardus 

(met de bult) en mijn opa. Foto is waarschijnlijk gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van Ome 

Lenard en tante Leen, beiden prominent in het midden  



Waarom heette deze man nu ‘opa met de bult’? Heel eenvoudig: hij had een vetbult op de 

linkerkant (voor de kijkers rechts) van zijn voorhoofd, zie foto op de volgende bladzijde. Dit 

was een kwaal die veel in de familie voorkwam. Tante Leen (van ome Lenard) had ze ook op 

haar hoofd. Ook Coen Velders (van Piet uit Utrecht) had ze, maar heeft ze laten verwijderen.   

 

Voluit heette deze man Gerardus Arnoldus Mattheus Velders, net als mijn vader. Hij was een 

rustige en wat dikkige man. Jaap Schoots noemt het netjes ‘een brede man’. Volgens Wim 

Velders was het ook een wat  afstandelijke 

man. Wim gaat nú anders met zijn 

kleinkinderen om dat deze man met Wim 

deed. Maar de tijd was natuurlijk ook 

anders. Deze mensen hadden al hun 

energie nodig om zelf rond te komen. “Aan 

mijn oma heb ik wat leukere 

herinneringen”, aldus Wim. “Ze zat in mijn 

verbeelding altijd met haar handen in de 

buurt van een stoof. Ze had zwaar reuma, 

maar ik wist dat er in die stoof altijd 

snoepjes zaten.”  

Gerardus Arnoldus Mattheus is geboren op 

10 mei 1868 te Tiel. Hij was 

klompenmaker van beroep. In de stukken 

kom ik tegen dat hij nog eens een 

veroordeling heeft gehad ingevolge artikel 

31 van de Trekhondenwet.   

   

Op zoek naar de Trekhondenwet. De 

Trekhondenwet uit 1910 repte over tal van 

zaken, zoals aanwezigheid van de bereider 

et cetera, maar kende geen artikel 31. Opa 

met de bult had vee in de uiterwaarden van 

de Waal staan. Met de hondenkar ging hij 

dan de melkbussen ophalen.    

     Gerardus Velders (opa met de bult) 

Het schijnt dat deze man een keer een probleem had met drank. Daar is hij zo van geschrokken, 

dat hij daarna nooit meer drank heeft aangeraakt. Maar hij bleef een wat stugge man. Hij zei 

weinig en had zo zijn vaste gewoonten. Altijd de rust zelf en vrij gemakkelijk van aard. Als het 

wat ingewikkelder werd, liet hij de zaken aan anderen over en ging erbij zitten om toezicht te 

houden. Op zondag wilde hij na de kerk koffie en een sigaartje. Het maakt hem niet uit waar 

hij was, ook van zijn kinderen eiste hij op zondag eerst een kopje koffie en daarna een sigaartje. 

Op bijna alle foto’s in dit boek staat hij dan ook afgebeeld met een sigaar. Zelfs op de 

staatsiefoto van zijn ouders, bij hun 50-jarige bruiloft, is te zien dat hij een sigaar tussen zijn 

lippen houdt. Hij hield ook van zout. Op een gegeven moment was er erwtensoep, alleen was 

deze nog niet helemaal af, volgens mijn overgrootvader. “Er moet zout in!” Zo gezegd, zo 

gedaan. De anderen waren naar de kerk, dus er was niemand die voor die soep zorgde. “Mijn 

god”, riep zijn vrouw dan, “ik had er al een heleboel zout in gedaan, blijf er toch af!”  



Anton van Groenestijn kan zich nog herinneren dat hij ook een heel nieuwsgierig man was. In 

de verkeringstijd werd er afscheid genomen op het deel. Heel zachtjes ging de deur dan open 

en moest hij even kijken of alles wel goed ging.  

 

 
 

Gezinskaart bevolkingsregister  

Gerardus Arnoldus Mattheus woonde met zijn gezin eerst op de Kijkuit J 197. Daarna is dit 

adres doorgehaald en kwam er te staan: Twaalf Apostelen 102. Weer een paar jaar later 

verhuisden zij naar de Hoveniersweg nummer 220.  

 

De familie woonde daarna in de Medelsestraat. 

Eerst op 62, vanaf 1945 op nummer 50. In 1949 

verhuisd naar 23 en daarna op nummer 62. Dit is 

vernummerd in 1957 naar 66. In de Medelsestraat 

66 (zie foto hiernaast) woonde toen ook nog tante 

Johanna. Dit was een groot huis dat in tweeën 

gesplitst was. Het is herbouwd direct na de oorlog, 

omdat er in de nabijheid van dit huis een V1 (of V2) 

is gevallen waardoor alles ontzet was. Dit huis staat 

er nu nog. Later is hier ome Johan gaan wonen met 

tante Koosje en twee dochters. Aan de andere kant 

van het huis ome Piet en tante Jo. Jaap Schoots vult 

aan dat hier vroeger Tonnie Velders gewoond heeft, die met Willy van de Weert getrouwd zou 

zijn. Ze hadden daar een groente en zaadhandel. Ook twee dochters: Anja en Willy.  



 

Vlak na de oorlog 

moest er gebouwd 

worden in Tiel. 

Naast het huis in de 

Medelsestraat 

stonden de 

boomgaarden en de 

kassen. Ook stond er 

een grote loods voor 

paard en wagen van 

ome Johan.  

Deze grond is 

destijds onteigend 

door de gemeente 

Tiel om er een 

nieuwe wijk op te 

bouwen: Tiel Oost. 

Aan het einde van 

de procedure moest 

natuurlijk de hele boomgaard gerooid worden. Men besloot dit op een heel ongunstig tijdstip te 

doen: net toen het fruit aan de bomen begon te komen. Gerardus zat voor zijn huis en zag met 

tranen in zijn ogen alle bomen, die hij met zijn eigen handen geplant 

had, uit de grond gerukt worden en afgevoerd. Voor deze grond kreeg 

hij in die tijd een rijksdaalder per meter. Toen de bomen weg waren, kon 

je de grond terugkopen voor ongeveer 25 gulden. Opa is toen heel boos 

naar de gemeente gegaan en ging daar behoorlijk tekeer tegen dit 

onrecht. Het resultaat was dat hij het voor dezelfde prijs weer kon 

terugkopen. Het stuk grond liep vanaf de Leeuweriklaan tot aan het 

Betuweterrein toe. De mensen aan de Ooijstraat hadden hun tuin tot aan 

de boomgaarden van opa. Het waren bomen met allerlei soorten fruit, 

ook wel bomen met twee soorten fruit aan één stam. Hier 

experimenteerde hij volop mee. Ook onder de bomen was ieder stukje 

grond bezet met groenten. 

  

Zijn vrouw leed heel erg aan reuma. Op een gegeven moment kon ze 

niet meer lopen en hier is ze ook aan gestorven. Vroeger was ze een 

lange, statige vrouw. Ze waste ook altijd voor andere gezinnen om wat 

bij te verdienen. Ze zat daarom steeds met haar handen in het vocht en 

in het water. Daarbij sliepen ze boven de alkoof met daaronder de kelder. 

Maar deze kelder was nogal vochtig en dit trok door naar de slaapruimte 

erboven. Deze Wilhelmina Maria Schoots (tante Mien) was ook een nicht van de moeder van 

Anton van Groenestijn.  

Toen de reuma begon op te spelen, begon zij met haken. Dat was een goede oefening voor de 

vingers. Hier was ze heel goed in. Ze maakte enorme spreien en babykleertjes.  

 

Gerrit Schoots, zoon van ome Lenard en tante Leen, weet nog dat deze man hem in de sloot liet 

lopen. Op een zondagmorgen kwamen opa met de bult en Gerrit bij een sluisje aan en er liep 

een klein bruggetje over deze sloot. Gerrit had een lila of paars gebreid pakje aan. Opa was heel 

trots en ging met de kleine jongen wandelen in de buurt van de Grote Brugse Grintweg. Eenmaal 

Rechts de hondenkar van Gerardus (1868)  

Wilhelmina Maria Schoots 

(1865)  



bij het bruggetje aangekomen, bleek dat er op het bruggetje plaats was voor één persoon en hij 

liet zijn kleinzoon pardoes de sloot in lopen.  

Gerrit herinnert zich ook nog de uitdrukking “melk met gebrok.” Als hij bij opa en oma was, 

die met de bult, kregen ze regelmatig melk met gebrok. Eigenlijk was dat gewoon warme melk 

met brood. Maar de uitdrukking is een eigen leven gaan leiden.   

 

Hend Wennekes en Cornelia Velders hebben een hele tijd 

ingewoond bij deze mensen aan de Medelsestraat. “Mijn moeder 

heeft oma aan het einde gebracht”, aldus Mien Wennekes. “Mijn 

oma overleed in 1940. Toen mijn vader overleed in 1936 was ik 

11 jaar. Het was een fijne man, streng, maar rechtvaardig. Hij 

hield niet van veranderingen, alles moest op tijd gebeuren. Hij 

stond bijna iedere ochtend om zes uur op en moest dan een 

pannetje met uitgebakken spekjes hebben. Zodra die op waren 

ging hij ‘spaaien’ op het land. Voor mij was het een lieve man, 

maar voor zijn kinderen was hij echt streng.”  

 

      

                                              

Wilhelmina Maria Schoots (1865) 

 

 

Gerardus is overleden aan een hartaanval. Hij kwam van de wc af en viel 

dood neer op de deel van de boerderij aan de Medelsestraat. Hij woonde 

toen bij zijn zoon Johan en Koosje in. Hij had zich ook altijd een dergelijke 

dood gewenst. Diverse keren zei hij tegen schoondochter Mien dat, als hij 

dan toch doodging, hij wenste dat hij dan ook heel snel doodging. 

Anton van Groenestijn herinnert zich nog de dood van opa met de bult. Dit 

gebeurde op een zondagavond, hij was zomaar in één keer weg. Anton was 

hierbij. Hij herinnert zich dat opa naar de wc ging, terugkwam en toen 

ineens op de vloer viel. Anton moest dit slechte nieuws vertellen en ging 

naar het huis aan de Hoveniersweg 40. Hier zaten op dat moment tante Leen, ome Thijs en tante 

Heintje, mijn oma en opa te kaarten.    

                                                                         Pontificaal in het midden tijdens Floraliabeurs 

 



Ze schrokken van het feit 

dat ze Anton zagen en hij 

hoefde eigenlijk niets 

meer te zeggen. Het kwam 

aan als een donderslag.       

 

 

Tijdens het eten in de 

Floraliatentoonstelling 

Iets rechts van het 

midden: opa met de bult. 

 

 

 

 

 

Op vier en vijf september 1880 werd in Tiel de eerste Floraliatentoonstelling gehouden in de 

Recreatietuin en is een succes. Er zijn vele fraaie inzendingen uit de arbeidende klasse. Het 

bijzondere aan dese Tielse tentoonstelling is dat, in tegenstelling tot andere plaatsen, ook 

bloemisten en (vermogende) liefhebbers hun bijdragen kunnen inzenden. De laatste categorieën 

uiteraard buiten mededinging. Deze eerste happening is het begin van een lange traditie. 

  



Kwartierstaat Gerardus Arnoldus Mattheus Velders 

  



Mattheus Johannes Velders 

 

Alias ome Thijs, geboren te Tiel op 19 december 1869. Willy Velders: “Mijn opa kweekte 

vroeger konijnen. Als ze dan geslacht moesten worden, bracht hij ze in eerste instantie naar 

zijn oom, ome Thijs. Voor twee kwartjes slachtte hij konijnen.” 

Mattheus trouwde op 29 maart 1893 met Wilhelmina van de Klok. Een vrij snibbige vrouw, 

volgens diverse familiedelen. Hij was klompenmaker en woonde in het Groenlandslaantje. Uit 

dit huwelijk zijn vier kinderen geboren.  

 

Na het Groenlandslaantje is deze familie verhuisd naar de 

Hogeweidseweg. Van Wilhelmina Johanna Velders, dochter van 

Johannes Matheus Velders (oudste zoon van Mattheus) en 

Gerritje Hendrika van Biesbergen heb ik een bidprentje kunnen 

achterhalen. Zie hier rechts.  

Deze dochter was getrouwd met Daniël George van Beuningen: 

een zoon van de haventycoon van Rotterdam met dezelfde 

voornamen. Ik heb telefonisch contact gehad met één van hun 

kinderen, die nog leeft in Nederland, maar ze wil niets vertellen. 

Dat respecteer ik uiteraard.   

 

Het museum Boijmans van Beuningen ontstond in 1849 toen het 

legaat van de Rotterdamse verzamelaar Frans Jacob Otto 

Boijmans in 1841 onderbracht. Eerst in het Schielandshuis en 

vanaf 1849 werd dit Museum Boijmans genoemd. In 1935 werd 

een nieuw gebouw betrokken en in 1958 voegde men de collectie 

van Daniel Georg van Beuningen toe. Sinds die tijd heet dit museum Boijmans van Beuningen. 

(Bron: Wikipedia) 

 

Wim Velders (zoon van Gerardus Dominicus) valt het op dat alle zonen van Gerardus een 

boerderij hadden (gekregen) terwijl ome Thijs in een klein huisje woonde. Thijs werkte heel 

vaak bij Wim´s vader om bijvoorbeeld te schoffelen. Ook zijn vader zei regelmatig dat de 

groente die over was, naar ome Thijs gebracht moest worden. Want hij was arm. Volgens Wim 

was Thijs een beetje het zwarte schaap van de familie. Waarom heeft die man niets gekregen 

en zijn broers allemaal wel? 

 

Heilige Maria 

Eén van de zonen, Marinus van 21 oktober 1902, is volgens Ton Velders uit Oss met de ‘heilige 

Maria’ getrouwd geweest. Deze Maria was de huishoudster van de pastoor van Varik. Ze 

vluchtte op de huwelijksnacht uit de echtelijke woning, omdat ze ineens iets moest doen wat ze 

nog nooit eerder gedaan had. Marinus had ook nog wel eens gewerkt voor de vader van Ton, 

als hij het druk had. Ton is deze ‘heilige Maria’ later nog wel eens tegengekomen bij de familie 

Tibbe. Tibbe woonde in de Konijnenwal tegenover Walstede en was het hoofd van de openbare 

Uloschool. Deze vrouw ‘diende’ bij de familie Tibbe. Zij heette in het echt Maria Gertruida 

Hol. De eerste vrouw van Marinus, Elisabeth, is op 44-jarige leeftijd overleden. Uit het huwelijk 

van Marinus met Elisabeth van Deutekom zijn in totaal vier kinderen geboren, waarvan er twee 

zijn blijven leven: Wilhelmina Gerarda Helena Velders (1935) en Mattheus Johannes Maria 

Velders (1945). Toen Elisabeth stierf op 14 januari 1952, waren deze kinderen dus 17 en 7 jaar. 

Voor de oudste moest snel een pleegmoeder gezocht worden. Dat werd Maria. Het huwelijk 

vond plaats op 3 maart 1953.  

Marinus was opperman en is later gemeentearbeider geworden. 



Theodorus Johannes Velders  

Geboren op 13 juli 1872 en overleden op 2 oktober 1873. Ook van deze man is mij verder niets 

bekend. Dat is logisch, want hij is nog geen 15 maanden oud geworden. Ik weet ook niet op 

welke wijze hij is overleden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Marinus Theodorus Johannes Velders  

 

Ome Rinus geboren te Tiel op 15 juli 1874. Uiteraard een broer van opa met de bult, Ome Rinus 

genoemd in de volksmond. Als we deze foto bekijken is het ook een echte Velders.  

 

Hij was een tuinder en had de bijnaam ‘de vrome’. Volgens Wim Velders werd hij ook wel ‘de 

brave man’ genoemd. Tineke Velders-van Gameren noemde zelfs de naam ‘de heilige’.  

Hij woonde op de Hoveniersweg nummer 92 sinds het trouwen. Hij trouwde bij zijn ouders in, 

samen met zijn vrouw en later twee kinderen. Als opa een handwagentje nodig had, mochten 

ze altijd zijn wagentje lenen. Hij kweekte prachtige postelein. Maar als een familielid dan eens 

een heel bed viooltjes van hem kocht, werd er 

absoluut geen korting verleend. “Hij was op de 

centen” werd er dan verteld. 

  

Hij had twee kinderen: Gerard en Jan. Jan is  

getrouwd op 18 december 1957 met Tineke van 

Gameren. Jan was onderwijzer en later 

vervangend directeur van een school. Jan en 

Tineke kregen drie kinderen. Gerard trouwde op 

21 augustus 1953 met Christina Willemina van 

Bekkem. Hier zijn twee kinderen uit geboren. 

   

Marinus was vaak in de kerk te vinden. Op weg 

naar de kerk nam hij grote stevige passen, 

eigenlijk een wat vreemde manier van 

voortbewegen. Hij stond iedere dag om 04.00 

uur op om in de tuinderij te werken. Om 06.00 

uur ging hij zich verkleden om rond 06.30 uur 

naar de kerk te gaan. Volgens Jan Velders, die 

regelmatig met zijn vader mee moest naar de 

kerk, herinnert zich dat ze tante Trui, die bij het 

kerkhoofd woonde, oppikten om mee te gaan. 

Tante Trui was getrouwd met Wimke Schoots.  

Tineke zegt dat ze wel eens gekscherend aan 

Marinus vroeg of het druk was in de kerk. “Jij 

kon er nog net bij”, was dan zijn standaard 

antwoord. 

 Huwelijksfoto: 18 september 1926 

 

In 1956 waren Marinus en Dina 30 jaar getrouwd. Dit werd uitgebreid gevierd in de Beurs. 

Volgens Ton Velders uit Oss was Marinus een erg precieze man. Hij had altijd een boekje of 

schriftje bij zich en daar tekende hij alles in op. Wat voor weer het was, wat hij had verkocht, 

op welke dag de slaplanten het beste konden worden geplant, enzovoorts. Zelfs het weer van 

een bepaalde dag van twintig jaar daarvoor stond er in. Ton weet niet waar dit boekje is 

gebleven. Mogelijk dat het nog bij een verloren familielid in de kast ligt. 

 

Als zijn broer Piet iets moeilijks te zaaien had, een bijzondere groente of zo, werd Marinus 

erbij gehaald. Marinus wist precies hoe dit moest. “Dé motte zo doen menneke”, zei hij dan 

tegen zijn jongere broer Piet.     

 



Bets Burgers (dochter van Ome Hend): “Al die grote mannen (broers van haar vader Hent 

Schoots) konden het versieren, hoor. En ons opoe was maar zo’n klein vrouwke. Maar ze hield 

ze d’r allemaal onder. Rinus Velders, die woonde op de Hoveniersweg. Ome Gras en ome 

Antoon hielden van streken uithalen. Op weg van en naar de kerk kwam hij altijd langs het huis 

van opoe. Die huizen hadden van die kleine raampjes, bij de slaapkamer. Dat raam kon er uit 

getild worden. En als Marinus Velders er dan aan kwam, dat konden ze op een afstand zien, 

riepen ze keihard: ‘pruik, pruik’. Misschien had de man vroeger een pruik. De ander deed dan 

snel z’n broek naar beneden en ging met z’n blote kont voor het raam hangen. En dan kwam 

Marinus Velders natuurlijk weer meteen naar opoe Schoots, op de brommer. Die konden het 

versieren, hoor, die jongens. Op een andere keer kwamen ze opoe Schoots halen dat ze buiten 

moest komen kijken. Boven op het dak zat ome Gras koffie te malen, vlak naast de schoorsteen. 

Allemaal van dat soort streken hadden ze.” 

  

Gerard Dubbeld herinnert zich nog dat zijn grootvader overleed in 1962. Ome Piet en ome 

Marinus waren daar ook bij. Marinus heeft een bijzondere indruk bij hem achtergelaten. Hij 

was toen 92 jaar. Precies op zijn verjaardag was de begrafenis. Deze man kon zo prachtig 

schrijven en hield alles bij wat er in de familie gebeurde. Er schijnen bijzondere brieven van 

hem te zijn. Je hoefde hem zelfs niet te helpen met het uitdoen van zijn jas, dat kon hij nog 

makkelijk zelf.  

 

Aanspreker 

Marinus werkte bij uitvaartondernemer Gennissen ook als drager en aanspreker. Hij is jaren 

lang voorbidder geweest. Zoon Jan: “Als er iemand overleden was, werd er drie keer de 

rozenkrans gebeden in het huis van de overledene. Meestal ging hij er dan met een rijtuigje naar 

toe. Dat heette het 

rozenhoedje. Het kwam wel 

eens voor dat er drie 

overledenen op één dag 

waren en dan moest hij dus 

drie keer bidden. Met dat 

rijtuigje ging hij dan van de 

ene overledene naar de 

andere. Omdat hij 

zelfstandig was, kon hij 

zich altijd vrij maken voor 

dergelijke dingen. Je had in 

die tijd een tweede klas 

begrafenis of een derde klas 

begrafenis. Hij kreeg hier 

dan een tientje voor, of zo.” 

     

 

Marinus Velders met 

vrouw en zonen Gerard en Jan voor Hoveniersweg 92 

 

Jan vertelt ook dat er dan witte lakens voor de ramen werden gehangen als er iemand dood was, 

op de dag van de begrafenis. Met de begrafenisstoet ging men dan ook altijd langs het ouderlijk 

huis. Toen zijn moeder werd begraven, mochten er geen vrouwen mee naar het kerkhof. Alleen 

de mannen gingen mee. De vrouwen gingen rechtstreeks naar het sterfhuis.        

 



Zoon Jan Velders en vrouw Tineke van Gameren 

In februari 2012 heb ik een heel fijn gesprek mogen hebben met Jan Velders (Johannes Jacobus 

Velders), de jongste zoon van Marinus. En met zijn vrouw Tineke Velders-van Gameren. Hij 

moest dus ‘opa’ zeggen tegen Gerardus. Hij heeft hem nooit in levende lijve gezien, want Jan 

werd pas 6 jaar na de dood van Gerardus geboren. Jan en Tineke woonden samen in Zeist ten 

tijde van het interview. 

 

Twee jaar na dit interview kreeg ik een e-mail van Tineke: 

“Dank  voor je mail die je stuurde als trouw ambtenaar. Ik was wel blij dat ik die mail kreeg 

omdat ik het mail adres van jou kwijt ben geraakt. 

Dus nu kan ik mijn verhaal vertellen. Er is namelijk een hele boel gebeurd in Huize Velders. 

We zijn inmiddels verhuisd naar een appartement. Jan is een paar jaar heel erg ziek geweest, 

kanker met uitzaaiingen. Niet meer operabel. Is sinds verleden jaar 20 december helaas 

overleden. Dat is een heel groot gemis.we waren 56 jaar getrouwd. 

  

Maar in die tijd dat Jan ziek was hoorde onze oudste dochter dat zij slokdarmkanker had. 

Daar is ze voor geopereerd  ...herstelde aardig tot dat zij ook uitzaaiingen kreeg en niet meer 

operabel was. Je begrijpt twee dierbare mensen..in één gezin waar we zo veel van houden. Dat 

is nauwelijks te bevatten. Onze dochter Anja pas 55 jaar, is helaas 5 mei (nog maar pas een 

half jaar) geleden overleden. Anja is vier maanden 

na Jan overleden. En we hadden het toch zo fijn 

met elkaar. 

  

Dus Gerard, wij als familie hebben zeer zware 

maanden achter de rug ...waar we nog steeds niet 

aan kunnen wennen. Voor mijn schoonzoon en zijn 

twee prachtige zoons is het ook heel zwaar. Maar 

met  mijn dochter Marijke en zoon Rob hopen we 

er door te komen en er te zijn voor elkaar. Ik hoop 

dat je het me niet kwalijk neemt dat ik eerder geen 

contact hebt gezocht, maar laatst dacht ik zou 

Gerard dat mooie boek nog wel ooit hebben 

afgekregen waarin Jan zijn verhaal van vroeger 

heeft gedaan? Je bent daarvoor nog bij ons in het 

oude huis geweest.  

Ik zou het heel fijn vinden als dat zo is dat ik het 

kan kopen, ook fijn voor de kinderen om de 

verhalen van hun vader te lezen.   

Gerard, ik hoop snel wat van je te horen met een 

hartelijke groet, Tineke Velders - van Gameren” 

 

 

Jan Velders, 28 februari 2012 

 

 

Hieronder het relaas van het gesprek in februari 2012 bij hen thuis.  

 

Jan was onlangs nog bij zijn ouderlijk huis wezen kijken aan de Hoveniersweg 92. Vlak ernaast 

zat Emans, de smid. In zijn herinnering was de weg veel breder en was de overkant van de straat 

verder weg. Maar dat is herinnering. Vroeger was er achter het huis een grote tuinderij van zijn 



ouders. Zijn broer heeft daar later allemaal garageboxen neergezet. Dat is nu allemaal 

verdwenen.  

 

Jan heeft in Tiel op de bewaarschool bij de nonnen gezeten, achter de katholieke kerk. Bij het 

Gasthuis naar beneden en daar was dan de school met slechts twee klassen. Jan en Tineke 

hebben elkaar leren kennen in Tiel. Haar neef was een vriend van Jan, Antoon Schoots van 

Voor de Kijkuit, de loodgieter. Hij was getrouwd met Greet Lancee. Dat was de tante van 

Tineke, een zus van haar moeder en zij kwam daar graag. Haar tante heeft haar een keertje 

uitgenodigd. Tineke moest voor haar moeder zorgen, omdat die een hersenbloeding had. “Kom 

maar eens een keer een heel weekeind, dan ben je er eventjes uit.” Het was ook kermis in Tiel 

en daarna dansen bij Bemer in de Hoveniersweg. Daar waren ook al haar andere neven en 

nichten Van Schoots en Lancee. Na afloop bracht Jan Velders haar naar Annie Lancee, waar ze 

logeerde. Op dat moment was Jan wel in Tiel, maar ook onderwijzer in Broekland, bij Deventer. 

Jan studeerde destijds nog voor de hoofdakte en fietste doorweer en wind naar Deventer. 

 

Men ging toen met elkaar schrijven, zo was dat in die tijd. Op een gegeven moment ging een 

zwager van Tineke in de buurt van Broekland jagen. Jan was daar in een pension, met zes 

meisjes en twee jongens. Dat pension was gelijktijdig café en winkel. Jan had daarboven een 

kamertje. Tineke was daar afgezet door haar zwager en ging lekker wandelen met Jan. Eén 

straatje, dat was het hele dorp. Tineke zag alle gordijntjes bewegen, want Jan, de meester van 

het dorp,  was met een vriendin aan het wandelen, een onbekende in het dorp. Eén meisje van 

het pension was kwaad op Tineke, want ze had hem ‘afgepakt’.  

 

Jan heeft de kweekschool 

gedaan in Nijmegen en ging 

iedere dag, ook ’s zaterdags, 

op en neer naar Nijmegen. 

Daarna moest Jan in militaire 

dienst. Meteen daarna ging hij 

naar Broekland. Na Broekland 

heeft hij gesolliciteerd op de 

Willibrordusschool in Utrecht, 

de Nieuwe Gracht. Hij had een 

gecombineerde klas drie en 

vier, maar moest terug naar de 

eerste klas. Dat was 

gebruikelijk op die school.  

 

Willibrordusschool Utrecht 

(Foto Cornbread Works) 

 

 

Op het laatst had hij de zesde klas, de opleidingsklas voor HBS en Gymnasium. Daar zaten dan 

wel 48 jongens voor zijn neus. Volgens Tineke was het eigenlijk wel een ‘kakschool’. De zoon 

van de burgemeester van Culemborg zat er en nog tal van dit soort jongens. Jongens van 

Dreesmann en noem maar op. Maar Jan vond dit wel de leukste tijd.  

 

Bij de sollicitatie, die Jan deed omdat Utrecht vlak bij Zeist lag, werd er over Tineke ook veel 

gevraagd. Wat voor vrouw ze was, waar ze werkte, hoe haar opleiding was: alles werd 

nagekeken. De Willibrordusschool was de concurrent van de fratersschool, die er tegenover zat. 



Later is Jan adjunct directeur geworden van de mulo (zelfde gebouw), is bezig geweest met 

Frans en Handel, maar dat laatste heeft hij niet meer afgemaakt. Daarna is Jan naar een 

christelijke mavo gegaan, omdat de eerste school werd afgebouwd., daar werden geen 

leerlingen meer aangenomen. Toen kwam hij in Utrecht terecht en draaide hier nog een paar 

jaar als adjunct directeur. Overspannen geraakt, mocht hij nog maar zeven uur per week 

lesgeven. Vervolgens is hij weer van school verhuisd, naar Driebergen. Op een gegeven 

moment was er geen plaats meer voor hem en is hij op ‘wachtgeld’ gekomen. Hij was toen 54 

jaar. Op een gegeven moment werd hij gebeld vanuit Maarssenbroek. Zijn directeur was daar 

studiebegeleider geworden en die stierf plotseling.  

Zo kon hij vier middagen in de week studiebegeleiding doen. Eigenlijk was dat een hele mooie 

aanvulling. Hij bleef in het onderwijs, ging mee op kamp: het was hartstikke leuk. Daarna heeft 

hij nooit echt een baan bemachtigd. Dit heeft hij tot zijn 61ste gedaan, totdat de huiswerkklassen 

werden opgeheven.  

 

 

 

Tineke Velders-van Gameren 

Tineke heeft 9,5 jaar voor haar moeder gezorgd. Ze 

zat op de middelbare meisjesschool (mms), maar 

werd daar vanaf gehaald omdat haar moeder een 

hersenbloeding kreeg. Het was over met de studie, de 

dochter moest thuis zijn. Ze zat op een pensionaat bij 

de zusters in Rosmalen en had het daar geweldig naar 

haar zin. Haar vader had een eigen zaak in Zeist met 

radio’s, televisies et cetera en zag geen andere 

oplossing. Tineke is blij dat ze haar moeder tot aan 

haar dood heeft mogen begeleiden. Ze kan zich nog 

goed herinneren dat de eerste televisies er kwamen. 

Er stond een exemplaar in de etalage en daar stonden 

hele rijen mensen naar te kijken. Na 5,5 jaar verkering 

ging Tineke vertellen dat ze graag met Jan wilde gaan 

trouwen. Dat vond vader helemaal niet leuk, want wie 

moest er nu voor moeder zorgen? 

 

Johannes Cornelis van Gameren (vader Tineke) 

 

Ook kreeg ze van nichten en neven de vraag of ze wel kon trouwen en of ze zo niet haar moeder 

in de steek liet? Dat was heel hard in die tijd. “Ik was de jongste van vier, die hadden allemaal 

kinderen en hadden het druk. Die konden niet voor moeder zorgen.”   

Tineke vertelde dat ze eigenlijk pas ging leven toen ze samen met Jan in het huis aan de 

Fazantenlaan kwam te wonen. Hetzelfde huis waar ze nu nog steeds woont, al 54 jaar. “Heel 

honkvast”, aldus Tineke.  

Ze is, nadat haar kinderen groot waren, 18 jaar lang activiteitenbegeleidster geweest in een 

bejaardenhuis in Zeist. En ze zette een soos op voor de bejaarden   

 

in de buurt. Met het Rode Kruis heeft Tineke veel dingen samen gedaan. Daarnaast heeft ze 

toneel gespeeld, cabaret gemaakt, een reünie georganiseerd, enzovoorts. Al deze zaken       

hebben er voor gezorgd dat ze een lintje kreeg en lid is in de orde van Oranje Nassau.              



 

Uit het huwelijk van Jan en Tineke zijn drie 

prachtige kinderen geboren en vier 

kleinzoons. Hun oudste kind, Anja 

(Antoinette Dina Maria Velders, 1958) 

woonde in Houten. Zij is overleden op 5 mei 

2014, op 58-jarige leeftijd. Marijke (Maria 

Wilhelmina Christina Velders, 1961) woont in 

Beek bij Arnhem en hun zoon Rob (Robert 

Jan Marinus Velders) woont in Zeist. Hij is 

geboren in 1965. 

 

 

Rob, Tineke, Marijke, Anja en Jan op vakantie 

 

Vader Marinus ging in militaire dienst, want daarmee kreeg je een mooie baan bij de overheid 

in die tijd. Je kwam onder andere bij de douane en bij de politie. Het was een soort springplank 

om verder te komen. Op zijn 26e kreeg hij volgens Jan een soort longziekte. Hij werd in ieder 

geval afgekeurd. Daardoor kwam hij thuis te zitten. 

Volgens Jan heeft zijn vader dan ook meer dan 70 

jaar pensioen genoten. Aan die afkeuring zat 

namelijk een pensioen gekoppeld. Eenmaal thuis 

bij zijn ouders, werkte Marinus weer volop mee in 

de zaak. Hij bleek meer een handelsman en zorgde 

voor de verkoop. Zo ging hij met een hondenkar 

met de groenten op pad om deze te verkopen.  

 

Marinus trouwde pas toen hij al 52 jaar was. Dina 

was toen al 40 jaar. Jan heeft altijd gedacht dat hun 

huwelijk was gearrangeerd: ze zijn aan elkaar 

gekoppeld. De bruiloft zelf, op 18 september 1926, 

werd uitbundig gevierd in de Sint Joseph, in de 

Hoveniersweg. Er waren ruim 140 gasten 

aanwezig.  

 

In de familie waren inmiddels al drie mensen naar 

Marinus genoemd. Marinus van tante An Jansen, 

Marinus van de Joseph en dan was er nog één 

Marinus, die met een Duitse vrouw was getrouwd. 

Die dachten allemaal een mooie suikeroom te 

hebben aan Marinus.  

 

Huwelijksakte Marinus Velders en Dina van Frankfort  

Volgens Tineke leek haar eigen grootvader (Gerardus Hendrikus Lancee) sprekend op de 

grootvader van Jan. Tineke: “Vlak na de bruiloft heeft mijn vader haar moeder in huis 

genomen. Die was, zei de vader van Jan, zwaarmoedig.” Tegenwoordig zouden we zeggen dat 

ze aan het dementeren was, aldus Jan. Marinus heeft ook nog voor zijn vader gezorgd. Maar 

ook die was op een gegeven moment aan het dementeren. Zijn vader (Gerardus van 1834) zat 

altijd in zijn handen te klappen en te roepen. Gerardus is 90 jaar oud geworden.  

 



 

Marinus en zijn vrouw Dina van Frankfort zijn beiden erg laat getrouwd, zoals eerder 

genoemd. Ook Dina zou voor háár moeder hebben gezorgd tot haar huwelijk. Dina heeft ook 

nog als dienstmeisje gewerkt in Den Haag, net als haar zusjes. Toen haar vader verzorging 

nodig had, is ze terug gekomen uit Den Haag.  

 

 

Ze werkte in Den Haag in een groot herenhuis, vlak bij het station. Koninginneweg, of iets 

dergelijks. Beneden was het keukengedeelte, in het souterrain. Jan is er vroeger nog wel eens 

geweest met kennissen. Tineke heeft zich altijd afgevraagd waarom zoveel Tielse meisjes 

helemaal naar Den Haag afreisden om daar dienstmeisje te zijn. Misschien dat er eentje heel 

betrouwbaar bleek en dat dit een soort kettingreactie op de anderen gaf. De jongste zuster van 

Dina, Willemina Johanna van Frankfort van 1894, heeft nog bij de Daalderops gewerkt in 

Tiel. Ook als kindermeisje of dienstmeisje. 

 

 

 

Tineke (in rood), dochter Anja en Jan Velders in gesprek met Jo Velders (op de rug gezien) 

op reünie in maart 2009 te Tiel   

 

 

Marinus en zijn vrouw Dina kregen naast Jan nog een zoon, Gerardus Johannes Velders. De 

oudere broer van Jan is op 74-jarige leeftijd overleden. Van tantes heeft hij gehoord dat er ook 

een miskraam is geweest.  

De ouders van Dina, Johannes Jacobus van Frankfort en Annette Schuijl, hadden een 

gemengd huwelijk. De moeder was volgens Jan katholiek en de vader protestant. Vrij 

opzienbarend in die tijd. Uit dit huwelijk zijn uiteindelijk vier meisjes geboren. De twee zoons 

zijn beiden nagenoeg vóór hun eerste geboortejaar overleden. De jongste zus van Dina, 

Wilhelmina Johanna van Frankfort van 1894, was getrouwd met Theo Melkert (Johannes 



Adrianus Theodorus Melkert). Zij zijn direct na hun huwelijk in Rotterdam gaan wonen. Hij 

was machinist en zijn vader, volgens de huwelijksakte, boekdrukker. 

  

Ze hebben twee dochters gekregen en één van die dochters Melkert woont momenteel nog in 

Zeist. Ze zal een jaar of 86 zijn, aldus Jan. Ze heeft eerst in Rotterdam gewerkt in een 

ziekenhuis en is daarna directrice geweest van een verzorgingshuis in Wijk bij Duurstede.    

 

Oorlogsjaren 

De oorlogsjaren hebben altijd vers in Jan’s geheugen gezeten. De groenten werden van het 

land gehaald en schoongemaakt. Dan kwamen er twee handelaren die de groenten meenamen. 

Later in de oorlogstijd verkochten ze zelf de groenten op de Hoveniersweg, achter op het deel. 

Uit de hele buurt kwamen mensen groenten kopen. Marinus was ook heel trots op zijn tuin. 

Die tuin was achter het huis, er staan nu garages en huizen. De garages zijn er opgezet door 

zoon Gerardus. Als je bij Marinus op bezoek kwam, nam hij je altijd eerst mee naar de tuin, 

de hof. Hij was goed in het kweken van groenten. De tuin, de perken, zagen er altijd uit om 

door een ringetje te halen.  

In september 1944 was de luchtlanding in Arnhem. Alles was hectisch in die tijd. De kinderen 

gingen ook niet meer naar school. “Je was gewoon thuis en probeerde natuurlijk eten te halen. 

Je stond dan eindeloos in de rij, bijvoorbeeld bij de bakker en kon alleen met bonnetjes brood 

krijgen. In die tijd kwamen ome Gerrit en tante Bet bij ons wonen. De zus van mijn vader. Die 

moesten het huis uit, want het was te gevaarlijk geworden.” Gerrit en zijn vrouw woonden in 

de Nachtegaallaan nummer 88. Tegenover de hoofdingang van de Betuwe en met de 

achtertuin tegen de dijk aan. De bijnaam van Gerrit was ‘stalen Jezus’, omdat hij altijd een 

strakke, zwarte jas droeg en een bepaald soort gleufhoed. De vader van Jan droeg trouwens 

vaak een bolhoed.  

  

In januari 1945 moest de familie zich verzamelen op de hoek van de Hoveniersweg bij 

slagerij de Jong. Daar kwam dan een paard en wagen en waar alle spullen op werden gezet. 

Daarachter liep de hele familie, naar Wijk bij Duurstede. Op klompen in de sneeuw. Men 

kwam terecht in een soort villawijk. Daar logeerden ze ongeveer een week. Toen moesten ze 

naar Houten, waar ze werden ondergebracht in een school. Om acht uur ’s avonds werd 

iedereen verplaatst naar het station en moest iedereen verhuisd worden. Slapen in het stro. 

Met dertig man in een goederenwagon. Een emmertje bij de deur voor de behoefte. De 

moeder van Jan had moeite met deze ‘toiletten’. Vanaf die avond tot het moment dat men in 

Leeuwarden aankwam is daarom zij niet naar de wc geweest. In Leeuwarden werd er één 

nacht in een school geslapen en de dag erna moest men naar Sneek. Vanuit Sneek kwam er 

een boertje om te kijken of er iemand geherbergd kon worden. Dit leverde natuurlijk veel geld 

op voor die boer. Jan werd uitgekozen en kwam terecht bij een keuterboer met zeven koeien. 

Op diezelfde boerderij zat een onderwijzer uit Den Haag. Die was daar ondergedoken. Aan de 

overkant stond een grote boerderij van de broer van de toenmalige minister-president. 



De ouders van Jan zaten een half uur lopen bij hem vandaan, in Offingawier. Ook 

ondergebracht bij een boer.  

 

Toen Jan aangaf dat hij naar bed wilde, moest hij 

naar de stal, met een trap naar boven, daar stond een 

bed. In dat bed sliep ook de ondergedoken 

onderwijzer. Daar moest Jan bij slapen. Als er dan 

alarm was, ging de onderwijzer er snel vandoor, 

maar het bed was warm door de evacué. Toen de 

boerin later in verwachting was, ging het verhaal dat 

de onderwijzer dat zou hebben gedaan. Gerard, de 

broer van Jan, mocht niet geëvacueerd worden. Hij 

moest werken voor de Duitsers. Hij was toen 15 of 

16 jaar en werkte bij een boer in Dreumel. Toen in 

Arnhem de slag begon, mocht hij niet meer naar 

Dreumel terug en moest hij voor de Duitsers werken. 

Dijken verstevigen, verdedigingswerken graven, et 

cetera. Hij stond onder contract bij de Duitsers. Daar 

was ook Bertus Wammes bij en nog een stuk of 

zeven of acht jongens. Die woonden in een villa in 

Drumpt. Die werden iedere morgen opgehaald en 

moesten gaan werken. Regelmatig kwam Gerard 

langs het ouderlijk huis waar hij de kapotte ramen  Wilhelmina Lancee (moeder van Tineke) 

zag en de naar buiten wapperende gordijnen.  

Maar hij mocht het huis niet in. ’s Nachts werd er niet zo goed op deze jongens gepast. Dus 

gingen ze Tiel in om bijvoorbeeld bij een slijter wat drank te halen. Er schijnen heel wat 

feesten te zijn gehouden.  

Tegen Pasen 1945 kwamen regelmatig de V1’s over. Men kreeg het toch een beetje benauwd 

van die raketten. Toen er een keertje een dergelijk projectiel vlakbij ontplofte, zijn die jongens 

alle kanten uit gevlucht. Gerard is toen naar Ophemert gevlucht. Daar kwam hij boer De Bie 

tegen, die aan het einde van de Hoveniersweg woonde. Die vroeg aan hem wat Gerard daar 

deed. Gerard wist niet waar hij naar toe moest en is met boer De Bie meegegaan. Daar heeft 

hij nog een paar maanden bij gewoond. Die boer was natuurlijk ook geëvacueerd.    

 

De familie kwam terug uit Friesland in juni of juli 1945. Iedereen moest zelf zorgen dat hij 

weer naar huis kon. Jan was aan het werk op het land, hooien of iets dergelijks. Ineens kreeg 

hij een seintje dat hij zijn spullen moest pakken en met een auto met houtgasgenerator werd 

de familie weer naar huis gebracht. Bij Zwolle moesten ze een veer over. Die auto was zo 

zwaar, dat het water op de pont kwam te staan. Iedereen moest de auto uit. In de avond kwam 

de familie thuis. Gerard van IJzendoorn en tante Bet waren in de buurt geëvacueerd en dus al 

eerder thuis. Alles was schoon en opgemaakt. Ze vertelden dat er flink was huisgehouden in 

de woning. Het gras stond een halve meter hoog tussen de tegels en in de pannen was gekakt. 

Alle troep hadden ze schoongemaakt. De divan stond buiten en de kapotte ruiten waren door 

Van IJzendoorn vervangen. Ze hadden dus al een huis met ruiten erin. Het kruisbeeld boven 

de deur had alleen nog armpjes, de rest was er door een granaat af geslagen. Gerard, die vlak 

in de buurt geëvacueerd was, was al thuis. De broers hadden maanden geen contact gehad met 

elkaar.   

 

Marinus is ook lang penningmeester geweest van een ziekenfonds. Hierdoor had hij regelmatig 

geld in huis. In een ijzeren kist. Toen de oorlog al even bezig was, werd die kist in de tuin 



begraven om te voorkomen dat het geld in verkeerde handen viel. Na de oorlog had Gerard van 

IJzendoorn de kist opgegraven, want hij wist ook waar die kist lag. Al het geld was nat 

geworden. Hij had toen lijntjes gespannen in de kamer en al het geld hieraan te drogen 

gehangen.  

 

Vooral in de oorlogstijd heeft Marinus nog wel eens voor koster gespeeld in de kerk. Dat was 

op verzoek van pastoor de Bruin. Jan kan zich nog herinneren dat hij op een gegeven moment 

een keertje om half zeven in de ochtend naar de kerk ging in het laatste jaar van de oorlog. De 

granaten kwamen vanaf Dreumel en Wamel in Tiel terecht. De nonnen zaten op dat moment 

ook in de kerk. Plotsklaps werd de toren geraakt door een granaat. Die nonnen vlogen op als 

vogels en maakten dat ze de kerk uit kwamen. Het huis van Gras Schoots, vlak bij die kerk in 

de Achterstraat, was door de inslag ook geraakt. Zijn dochter is daardoor een been verloren. 

Later is die kerk niet meer gebruikt voor godsdienstoefeningen. Er werd alleen nog gekerkt in 

een klein kerkje op het kerkhof.  

 

Dagboek van Boesschoten 

In het dagboek van Van Boesschoten (een Tielenaar die nauwkeurig een dagboek heeft 

bijgehouden tijdens de tweede Wereldoorlog) lezen we het volgende over de hiervoor 

genoemde beschieting:  

“Vrijdag 20/10: In de morgenuren regelmatige beschieting. De achterstraat krijgt 4 treffers 

waarbij een vader en dochter zwaar gewond werden.  Om 4 uur in den middag hevige 

beschieting waarbij worden getroffen de percelen van de firma's De Gruyter, Verbruggen, 

Van Loon, De Jong, Lebbink & Zn., van Heuven, Het Hoogehuis, het kantoor van de centrale 

keuken en in de Agnietenstraat vele ruiten sneuvelden. Dit duurde tot 5 uur. 

Des avonds om 11 uur volgde tot 4 uur 's nachts een aanval, waarbij de granaten over de stad 

gierden in de richting Zoelen. Vele bewoners verlieten de stad om buiten rust te vinden. 

De E.H.B.O. stelt een nachtdienst in.”  

  

Eenmaal thuis lag de hele tuinderij in stukken. Al het glaswerk, de kassen: alles lag in puin en 

moest opnieuw gebouwd worden. Dat heeft Marinus helemaal alleen gedaan. Marinus was 

toen al 70 jaar. Jan spreekt met enige trots over zijn vader. Marinus is 92 jaar geworden, maar 

heeft tot zijn 89e in de tuin gewerkt. Ook hielp hij toen regelmatig mee bij ome Piet, 

tegenover het kerkhof. Volgens Tineke was Marinus een hele intelligente man. Hij 

interesseerde zich voor tal van zaken. Als er problemen waren met iemand in de buurt of 

ziekte, werd hij er bij gehaald.  

 

Marinus en geld 

Marinus was een zuinig man. Hij spaarde veel en had op een gegeven moment 300 gulden op 

de spaarbank staan. In zijn goedheid leende hij dat geld uit aan iemand die een zaak wilde 

opzetten. Dat geld heeft hij nooit meer terug gezien. Tante Ant, de vrouw van klompenmaker 

Janssen die bij Marinus om de hoek woonde, deed de was voor andere mensen. Het gaat hier 

over Antonia Velders, getrouwd met Mattheus Jansen. Marinus ging die was dan weer terug 

brengen en kreeg daar 2 tot 3 cent voor. Marinus spaarde en spaarde. Op een gegeven moment 

had Marinus zeker twintig huizen en huisjes in bezit. Hij had een zeker kapitaal en hiermee 

kocht hij huisjes op tijdens een soort veiling. Hij heeft twee huizen gehad op de 

Hoveniersweg, waar mijn opa gewoond heeft. Het huis ernaast, van de familie Groenestein, 

het rijtje naast nummer 92, drie huizen op de Voor de Kijkuit, twee huisjes bij het Sterrebosch 

en noem maar op. Jan ging regelmatig met zijn vader op zaterdagmiddag mee, de huur 

ophalen. Daar kreeg hij twee gulden, daar drie gulden. Soms hoorde Jan de mensen tegen zijn 

vader zeggen dat bijvoorbeeld het behang niet meer deugde of dat er een lekkage was. Dat 



moest natuurlijk wel worden opgeknapt. Een andere herinnering van Jan waren de twee 

huisjes in de Boterstraat. In één van die huisjes woonde Pieneke en als ze dan naar binnen 

moesten, hield Jan altijd zijn neus dicht, want het stonk er verschrikkelijk. Na afloop ging Jan 

dan met zijn vader bij Van der Ploeg gevulde koeken kopen. Dan was de ronde weer voorbij. 

En zo ging dat iedere week.        

 

Toen de moeder van Jan overleed, hadden zij toevallig een nicht te logeren: Toos van 

Beekhof. Die had Gradus Janssen, de klompenmaker die bij Marinus in de buurt woonde, aan 

het ‘eind gebracht’. Daarna kwam ze naar de ouders van Jan om daarvoor te zorgen. Twee 

weken later was de moeder van Jan overleden en bleef Toos uiteindelijk 8 of 9 jaar bij 

Marinus. Jan en Tineke gingen dan met hun kinderen logeren bij Toos en van daaruit ging het 

naar Corrie Dalderup. Die woonden in Drumpt. Corrie is de jongste dochter van Matheus 

Jansen en Cornelia Velders. Hij werd ‘Jan the Lord’ genoemd. Achter, bij de Grote Brugse 

Grintweg, hadden ze ook 

een boerderij. 

  

 

 

De Gouden Wagen 

 

 

Op een gegeven moment 

ging Jan rond kerst 

konijnen halen. Die 

konijnen waren geslacht 

op de boerderij naast 

Corrie Dalderup. Maar 

met die familie had Jan 

nooit echt veel. “Met 

Nieuwjaar gingen we daar wensen uitwisselen en we gingen naar ome Piet Velders, met zijn 

snibbige vrouw, tante Cor. Dat was traditie. Mijn vader had meer contact met Kees Velders, 

die kwam ook vaker langs.” Hiermee bedoelt Jan waarschijnlijk Cornelis Velders, geboren in 

1916, zoon van Petrus Velders en Lamberdina Last. 

 

Broer Gerard 

Nee, echt leren wilde Gerard niet, de broer van Jan. Na een paar jaar mulo had hij het 

helemaal gehad met de studie. Hij wilde werken en geld verdienen. Hij ging bij de chemische 

fabriek Verdugt aan de Papesteeg op kantoor werken. Daar heeft hij diverse jaren goed 

gewerkt. Heeft een eigen zaak opgezet in smeedijzeren artikelen. Hij had ook een compagnon 

en de zaken gingen uitstekend. Eerst zat hij met zijn vrouw in een huis op de Grote Brugse 

Grintweg, later kwam hij in Zoelen terecht, waar hij een groot huis liet bouwen. Weer later is 

de zaak overgedragen aan de compagnon. Vrij snel daarna ging het slechter met het bedrijf. 

Gerard werd ernstig ziek en is in 2002 op 74-jarige leeftijd overleden. Op zijn ziekbed zei 

Gerard tegen Jan: “Nu moet jij maar zien dat je m’n vader inhaalt.” Marinus is 92 jaar 

geworden. Gerard’s vrouw Stien was 16 jaar eerder overleden, in 1996. Hierna heeft Gerard 

nog een paar jaar een vriendin gehad. 

      

  



Theodorus Johannes Marie Velders (Ome Dorus)   

Ome Dorus (14 augustus 1876) was een andere broer van opa met de bult. Hij was landbouwer 

(tuinder) en woonde in Twaalf Apostelen nummer 31. Een doodlopende weg vanaf de Grote 

Brugse Grintweg. Op een gegeven moment keek hij uit op het ketelhuis van de Betuwe. 

Eigenlijk was het een soort eilandje op het terrein van de Betuwe, met een boomgaard. Er 

stonden wel een paar honderd bomen op. Pruimenbomen, perenbomen. Het was volgens 

kleinzoon Wim een heerlijke plaats om te spelen. Ome Dorus, die een paar jaar later in de 

Hoveniersweg woonde, had veel vee. Een zoon van Dorus, Johan, (Johannes Dominicus 

Velders, 23 mei 1913) had samen met Johan Schoots, een metaalwarenfabriek op Latenstijn. 

Daarover later meer. 

 

Een andere zoon van deze man: Hendrik Simon Petrus Velders (23 december 1905) was 

eigenaar van de Gouden Wagen, een grote boerderij in Drumpt. In de jaren ’40 en ‘50 van de 

vorige eeuw is deze boerderij gekocht door de familie Velders. Waarom de boerderij de Gouden 

Wagen heet, is niet meer te achterhalen. Wel staat er op een verpondingskaart (soort 

belastingkaart) uit 1809 een gebouw op die plek. Vermoedelijk is deze boerderij gebouwd  

tussen 1750 en 1800. Over de sloop van deze oude boerderij is nog veel te doen geweest in de 

jaren ‘90. Zie hiervoor het krantenartikel achterin. Olga, de dochter van ome Hend wilde dit 

gebouw in eerste instantie slopen, want het was vervallen. Er moesten appartementen komen. 

Inmiddels is deze boerderij op de hoek van de Burgemeester Meslaan en Moespot prachtig 

opgeknapt en gerestaureerd, zie bijgaande foto van februari 2012.  

 

 

 
 

De Gouden wagen (voorkant) 

  



Wim Velders 

In maart 2012 heb ik een interview gehad met Wilhelmus 

Maria Velders (Wim), het vierde kind van Gerardus 

Dominicus Velders (24 februari 1901). Deze Gerardus 

Dominicus is een zoon van Theodorus Johannes Marie 

Velders. 

  

Ome Dorus trouwde op 26 mei 1900 te Tiel met Johanna 

Josephina Mulders. In de huwelijksakte is te lezen dat de 

bruidegom warmoezenier (groentekweker of groenteverkoper) 

was, diens vader landbouwer en de vader van de bruid 

fabrieksarbeider. De beide moeders hadden geen beroep. 

 

 

Wim Velders (9 februari 1936) 

 

 

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren. De eerste werd 

exact negen maanden min twee dagen na hun huwelijk geboren. Toen het laatste kind werd 

geboren was Johanna Mulders 43 jaar oud. 

 

1. Gerardus Dominicus Velders, geboren op 24 februari 1901. 

2. Hendrika Maria Velders, geboren op 16 september 1902. 

3. Helena Velders, geboren op 17 juni 1904. 

4. Hendrik Simon Petrus Velders, geboren op 23 december 1905. 

5. Johanna Josephina Velders, geboren op 17 maart 1907. 

6. Elisabeth Helena Velders, geboren op 28 

december 1910. 

7. Johannes Dominicus Velders, geboren op 23 mei 

1913. 

8. Cornelia Maria Velders, geboren op 24 februari 

1916. 

9. Petronella Velders, geboren op 8 september 1918.  

 

 

 

 

Dochter Johanna Josephina Velders op 27-jarige 

leeftijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoon Gerardus Dominicus Velders (1901) 

Gerardus had het niet gemakkelijk thuis. Als er gewerkt 

moest worden op de boerderij van zijn vader, moest hij, 

vooral als oudste zoon, opdraven. Met zijn 9 jaar moest 

hij al van school af, om thuis te gaan werken. Ook zijn 

zussen trokken regelmatig met de handkar of duwkar Tiel 

in om groenten te verkopen. 

 

Gerardus Dominicus was getrouwd met Helena van Wijck 

uit Maurik. In eerste instantie werd ze te licht ingeschat 

voor het zware werk op een tuinderij (boerderij). Haar 

vader was tenslotte maar schoenmaker, niet opgeleid om 

op een soort boerderij te werken. Helena was 

dienstmeisje. Ze heeft gewerkt voor de familie Daalderop 

in de Stationsstraat. Ook bij de familie Sporenberg in de 

Tielseweg, tegenover de Plantage.  

 

Gerardus had van zijn vader 9000 gulden geleend om een huis te kopen, tegen rente. In de 

oorlog werd er regelmatig melk gehaald bij zijn vader. Ook daar moest voor betaald worden. 

De oudste broer van Wim, Theo, melkte de koeien. Gratis, twee keer per dag. Maar de melk 

moest en zou betaald worden. In de ogen van kleinzoon Wim was Dorus niet echt een 

makkelijke en meegaande man. Als hij de man in de stad tegenkwam, werd er netjes “Dag opa!” 

gezegd. Meer dan een “Hmh” kwam er niet uit. Volgens Wim heeft hij zijn naam nooit 

genoemd. Daar heeft hij geen goede herinneringen aan.   

 

Gerardus Dominicus Velders had zijn tuinderij op de Schering, op dezelfde plek als zijn opa 

Dorus. Daar staat nu het nieuwe 

politiebureau. Vroeger stond 

daar een grote villa, ‘Villa 

Schering’. Dit waren 

voornamelijk platte kassen 

waarin hij de groenten teelde. 

Ook op andere plekken zoals in 

het Zuiderblok, achter het 

nieuwe ziekenhuis (nu het 

Rivierenland ziekenhuis), heeft 

hij op diverse plekken grond 

gehad. Die groenten 

verhandelde hij. De mensen 

kochten die thuis of vanaf de 

wagen waarmee hij door Tiel 

reed. Wim heeft wel eens meegeholpen met de groenten, maar dat was niet zijn hobby. 

Boerenkool werd er neergezet, ruim 10.000 planten. Aardappelen werden er gerooid, twintig 

ton per jaar. De kinderen moesten meehelpen en raapten dan zes weken lang aardappelen. 

Bevelanders en Meerlanders. Thuis in de schuur werden die opgeslagen en ‘uitgemud’. Per zak 

(mud) werd dat verkocht. De helft was al verkocht voordat de winter begon. Met bonen ging 

dit hetzelfde. Vaak werden die per 10 of 15 kilo van tevoren besteld.     

 

 

 



Tweede Achterstraat 

Wim heeft zijn jeugd doorgebracht in de Tweede Achterstraat, vlakbij de katholieke kerk. Het 

gezin bestond uit vier jongens en twee meisjes. Zijn twee oudste 

broers zijn overleden, alsook de jongste. Vooral het overlijden 

van zijn jongste broer Leo heeft hem heel veel pijn gedaan. 

Overleden aan een hartstilstand terwijl hij even bij zijn schapen 

aan het kijken was. Hij was een soort hobbyboer. De oudste broer 

Theo overleed aan een herseninfarct. Hij was groenteboer en ging 

met de wagen rond. Hij had de groentezaak van zijn vader 

overgenomen, samen met de tweede broer Johannes. Naderhand 

hadden ze een supermarkt in de Medelsestraat. De vrouw van de 

tweede broer had er een handje van om nogal eens wat meer uit 

te geven dan kon. Daardoor ging de zaak uiteindelijk op de fles. 

Nu zit er een soort friettent in.  

 

 

Lucia Velders – van der Veeke 

 

Vanaf 1958 tot 2003 heeft Wim niet in Tiel gewoond. Hij woonde in Breda, Eindhoven en 

Made. In Tiel bracht hij zijn lagere schooltijd door op de Thomas van Aquinoschool in de Jacob 

Cremersstraat. Wim heeft met mijn oom Wim op de damclub gezeten. Hij vond mijn oom Wim 

altijd een heel serieuze man. Een erg intelligente man. Hij stond in de club altijd bovenaan de 

lijst met wedstrijden.   

Ook met schaken was mijn oom Wim nauwelijks te verslaan, aldus de andere Wim. Dit schaken 

en dammen gebeurde in de Sint Joseph, het patronaatsgebouw. Meestal zat men dan voorin het 

gebouw, maar volgens Wim kwam het ook voor dat men helemaal onderin het gebouw zat, 

links van het toneel, aan de gracht.  

 

Na de lagere school is Wim naar de 

ambachtsschool gegaan. Vmto 

gedaan, Bemetel, en zo in de metaal 

terecht gekomen. Nadat hij een paar 

jaar bij Daalderop heeft gewerkt, is 

hij overgestapt naar Hispano Suiza, 

een kanonnen- en munitiefabriek. 

Later zijn ze overgestapt naar 

pompen en dieselmotoren. Wim is 

hier ruim 33 jaar werkmeester 

geweest. 

 

 

 

Hispano Suiza kanon/auto 

 

Wim kwam zijn vrouw, Maria Lucia van der Veeke, tegen in Made. Daar woonde ze, maar in 

Tiel werd de basis gelegd. Een broer van haar moeder woonde op de 

Grote Brugsegrintweg. Daar was ze aan het logeren en op een dag ging 

ze naar dansschool Bemer en daar was Wim. Wim was daar naar zijn zeggen kind aan huis. 

Wim en Lucia zijn in Made getrouwd en daarna in Eindhoven gaan wonen. Toen werkte hij bij 

de Daf voor een paar jaar. Maar daar konden ze geen huis krijgen en is Wim daar weggegaan. 

 



Dit was vlak na de oorlog. Toen is Wim naar Hispano gegaan. Dit heette eerst nog Ambacht en 

nu heet het VDL. Daar maakten ze puntlasmachines voor de auto-industrie. 

Terwijl ze in Made woonden, zijn de kinderen in Raamsdonksveer geboren. In Made was 

namelijk geen enkel ziekenhuis of centrum voor zwangeren. In Raamsdonksveer wel. In mei 

van 2015 jaar waren ze 53 jaar getrouwd. Uit hun huwelijk zijn een zoon en een dochter 

geboren. Eentje woont er in Rotterdam en de andere in Breda. Volgens Lucia is de dochter ook 

een echte Velders.  

 

Evacuatie naar Gouda 

In 1940 werd de hele familie geëvacueerd naar Gouda. Vanuit Gouda zag Wim Rotterdam 

branden. Ze sliepen bij een boer in een bedstee, met de voeten naar elkaar. “Met z’n vieren in 

de bedstee. Het was heel druk in die boerderij. Overal lagen mensen. Op weg naar de pomp 

moesten we allemaal over die mensen heenstappen.” In 1944 volgde een tweede evacuatie. 

Omdat de tweede Achterstraat vlak bij de Dominicuskerk lag, werd hun huis ook geraakt. Ze 

moesten zo snel mogelijk weg. Het werd Sperrgebiet. Toen zijn ze naar de Twaalf Apostelen 

gegaan en hebben ze geslapen in de jamfabriek. Men had daar een dikke stalen plaat voor de 

deur gedaan tegen de scherven en kogels. Het was relatief veilig. Daarvandaan moest iedereen 

Tiel uit en liep de familie naar Maurik. Met één paard en één wagen. Alle andere paarden en 

wagens waren door de Duitsers in beslag genomen. Wim mocht één paard en één wagen houden 

omdat hij moest zorgen voor de voedselvoorziening in Tiel. Groenten transporteren naar de 

gaarkeukens. Alle familieleden die moeilijk ter been waren, zoals opoe en opa, mochten in de 

wagen. Op naar Maurik, want daar woonde mijn oma van moederskant, Van Wijck. Daar zijn 

ze ongeveer twee nachten gebleven, want mijn oma kon natuurlijk geen veertien mensen 

herbergen. De familie liep door over de dijk richting Culemborg. In Beusichem zijn ze blijven 

hangen tot na de oorlog. Daar heeft Wim als kind veel dingen gezien. Mensen uit Rotterdam op 

fietsen zonder banden. Die hadden gouden ringen, kettingen en andere sieraden bij zich, die ze 

probeerden te ruilen voor eten bij de boeren. Veel boeren wilden alleen maar goud hebben, geen 

geld. Die dingen gebeurden in die tijd. De moeder van Wim ging op een dag naar de overkant 

van de rivier, er waren wat zieke kinderen en ze wilde eieren hebben. Want die waren gezond. 

Ze had alleen thee bij zich. De boer zei dat hij geen eieren had, en geen kippen, terwijl er een 

grote hoeveelheid kippen om hen heen liepen.  

De boer waar ze zaten wilde hen in eerste instantie ook niet hebben, maar hij moest van de 

toenmalige bestuurders. Naderhand is Wim bevriend geraakt met die boer. Als Wim hen 

opzocht, later met zijn vrouw, vonden ze het prachtig dat ze langskwamen. Hij heeft later zowel 

de boer als de boerin helpen begraven.   

 

Hend Velders 

Ome Hend Velders (Hendrik 

Simon Petrus Velders, 1905) 

heeft heel lang de boerderij van 

ome Dorus verzorgd. Natuurlijk 

met hulp, want die boerderij 

was groot. Later hielpen de 

broers van Wim ook mee met 

bijvoorbeeld hooien en 

aardappels rooien. Dit was in 

die tijd natuurlijk heel 

gebruikelijk. Op een gegeven 

moment had Hend er geen zin 



meer in. Eerst deden ze de koeien weg, op ééntje na.  

Ome Johan (Johannes Dominicus Velders, 1913) werkte als gereedschapsmaker bij Daalderop. 

Op een gegeven moment wilde ome Johan voor zichzelf beginnen. In de boerderij stonden 

inmiddels al een paar stallen leeg. Samen met Johan Schoots, die in de Heiligestraat woonde, 

startten ze samen een fabriekje. Langzamerhand veranderde de boerderij van ome Dorus in een 

kleine fabriek. Dit was vlak na de Tweede Wereldoorlog. Overal lagen nog bergen met blikken 

vol koeken. Van die harde kaakjes die de Engelsen en de Amerikanen hadden meegenomen. 

Met z’n tweeën kochten ze voor een habbekrats alle blikken op. Die maakten ze dan open en 

van het blik werden dingen gemaakt die in die tijd erg nodig waren. Bijvoorbeeld driehoekjes 

die in sponningen getimmerd worden om ramen vast te zetten, voordat de stopverf er in ging. 

Die driehoekjes werden uit de blikken gestanst. Ook maakten ze ringen die nodig waren om bij 

een verfkwast de haren op hun plaats te houden. Dus dat was in die tijd een gat in de markt, 

want er moest opgebouwd worden en volop geschilderd.  

Daarna verhuisden ze uit de boerderij. Het woongedeelte was inmiddels omgebouwd tot 

kantoor en zelfs de deel was als metaalfabriek ingericht. Het werd er veel te klein. Dus 

verhuisden ze naar een echte fabriek, in het Fabriekslaantje. Daar stond een oude gieterij waar 

ze introkken. Hier zaten ze een paar jaar en daarna werd er weer verhuisd naar de azijnfabriek, 

op de kleine plantage. Dit gebouw was vroeger nog een ambachtsschool. Volgens Wim zit er 

op dit moment een gemeenschapshuis in en een apotheek.  

 

Riek Velders 

Deze dame heette voluit Hendrika Maria Velders (geboren 16 september 1902), tante Riek 

volgens Wim. Een zuster van zijn vader. Tante Riek heeft jarenlang in de Gouden Wagen 

gewoond, Burgemeester Meslaan 53. Ze was naaister van beroep. Achter de Gouden Wagen 

had zij een hokje en daar maakte ze poppen en kleren. Als er ergens in de familie een jurk nodig 

was, dan gingen ze snel naar tante Riek. Deze tante was volgens Wim de liefste tante die hij 

had. “Ik kreeg een keer een foto van mijn broer Gerrit en ik wist niet wie er op stonden. Dus ik 

naar tante Riek. Oh, zei ze, dat is die, dat is die, en die en die. Toen was ze al in de negentig.”   

 

Tante Riek zat ook nog een tijdje in het klooster. Ze is nooit getrouwd. Maar op een gegeven 

moment was ze weer terug uit het klooster. Daar werd heel 

geheimzinnig over gedaan. Wim kwam er achter dat ze uit het 

klooster ontslagen was. Want tante Riek was van de 

vrouwenliefde. En dat mocht niet in een klooster. Ook mocht 

je als kind niet alleen bij tante Riek in het naaihokje. Als dat 

al eens gebeurde, kwam er meteen iemand van het huis om je 

eruit te sturen. Men vertrouwde tante Riek niet. Dat een 

vrouw op vrouwen valt, was heel vreemd in die tijd.       

 

 

Helena Velders 

Zijn tweede tante in volgorde van leeftijd, Wim had er vijf. 

Helena was getrouwd met Petrus Graafmans. De familie 

woonde tot 1939 in Antwerpen. Daarna vertrokken zij naar 

Rotterdam, op 1 december 1993. Kinderen en moeder hebben 

in ieder geval de Belgische nationaliteit.  

 
 

Helena Velders met Theo 

 



Metaalwarenfabriekje 

 

 

 

Andere ooms en tantes 

Johanna Josephina Velders was 

getrouwd met Van Rijnsoever en 

vertrok na de oorlog eveneens 

naar Rotterdam. Hij was 

belastingambtenaar.   

Elisabeth Helena Velders trouwde 

met Van der Putten. In 1939 

vertrokken zij naar Nijmegen.  

Johannes Dominicus Velders, 

ome Johan van de fabriek. Deze 

man zou volgens de familie op 

mannen vallen. Vandaar ook dat hij nooit is getrouwd. Hij had wel een metaalwarenfabriekje 

samen met Johan Schoots. Johan woonde destijds op de Cambier van Nootenlaan. Het 

metaalwarenfabriekje, nu de Tielse Muziekschool, stond aan de Kwelkade. De beide Johans 

startte hiermee in 1947. In 1967 

wijzigde de naam in 

‘Metaalwarenfabriek Latenstein 

B.V.’ en verhuisden ze naar het 

industrie-terrein Latenstein, waar 

ze nu nog steeds zitten. D.A. 

Schoots & Zn, Tiel. 

 

 

Tante Cor (Cornelia Maria 

Velders) was getrouwd met 

Johannes Gerrit van IJzendoorn. Wim heeft haar niet zo op z’n netvlies staan. Ze had een 

dochtertje die is doodgereden. Dit was Johanna Josephina van IJzendoorn, geboren in 1948 en 

overleden in 1952. Toen Wim enige tijd geleden op een begrafenis was, waar deze familie ook 

bij was, vertelden hun kinderen dat de ouders altijd erg hebben geleden door de dood van hun 

dochtertje. “Onze moeder is daarna nooit meer de oude geworden.” Hun hele leven werd 

hierdoor beïnvloed.  

De jongste van de kinderen van ome Dorus is tante Nel (Petronella Velders, 1918). Zij trouwde 

met Theodorus Johannes Romijn.  

 

 

Wim Velders is via omzwervingen door Brabant uiteindelijk toch weer in Tiel terecht gekomen. 

Hij woont, met zijn vrouw, in een prachtig appartement dat uitkijkt over de Tielse haven. Toen 

ik aan Wim uitlegde hoe onze familie in elkaar stak, en wij via mijn opa met de bult aan elkaar 

gerelateerd zijn, zei Wim al dat die vetbulten een typische ‘Velderskwaal’ is. 

Wim heeft er zelf ook een paar weg laten snijden. Ook zijn zoon Wil heeft ze. En er zijn 

familieleden die de bulten kwijtraakten bij het stoeien. Toen Wim klein was, viel het hem al op 

dat er bij alle mannen altijd bulten op hun hoofden zaten. Het waren meestal goedaardige 

vetbulten. Ook hadden ze, als ze ouder werden, niet echt veel haar meer op hun hoofden.  



Na 45 jaar is Wim toch terug gekomen naar Tiel. “Terug naar de roots”, legt hij uit. Hij wijst 

naar een punt vlak achter de dijk: Kijk, daar gingen we zwemmen.” Zijn hoofd begint te 

glimmen van de waarschijnlijk mooie jeugdherinneringen.  

 

 

Theo met de nieuwe 

groentekar  



De Gouden Wagen 

 

Sloop dreigt voor de Gouden Wagen 

Uit De Gelderlander dinsdag 9 januari 2001 
 

Aan één van de erven is vergunning verleend voor de sloop van de oude boerderij De Gouden 
Wagen in Drumpt.  Máár: nu wordt het mogelijk toch nog een monument. 

 
Door RUTGER VAN DER ZALM 
 
TIEL - Er zijn maar weinig 
boerderijen met zo'n fraaie naam: 
De Gouden Wagen.  Waar dat op 
duidt en waarom het pand op de 
hoek van de Burgemeester 
Meslaan en de Moespot in Tiel zo 
heet, is niet meer bekend.  Wel dat 
het zo al heel lang heet.  Op een 
verpondingskaart uit 1809 staat er 
al een gebouw op die plaats en in 
1843 vermeldt de topografische 
kaart van Gelderland zelfs de naam 
in sierlijke letters bij de boerderij. 
 
De Gouden Wagen kan vanaf nu tegen de vlakte. Net als de monumentale voormalige 
uitspanning De Roskam wat verderop.  De gemeente Tiel heeft officieel vergunning verleend 
voor het slopen van boerderij De Gouden Wagen. Die is aangevraagd door Olga Ribbius-
Velders, die recht heeft op een deel van het bezit.  Echtgenoot jan Ribbius bevestigt namens 
haar de sloopplannen: "Het pand is heel vochtig en slecht, helemaal op.  Het plan is het te 
slopen en er iets schitterends, iets soortgelijks terug te bouwen, in de bouwstijl van de 
negentiende eeuw." 
 
Of de andere mensen die recht op een deel van het bezit hebben het daarmee eens zijn, weet 
Ribbius niet.  Hij denkt van wel, omdat er volgens hem voor hen financieel voordeel is. 
Het is raar gelopen met De Gouden Wagen. 
 
Tielenaar Paul Romijn is door de laatste bewoner Johan Velders gevraagd de verkoop van de 
boerderij te regelen. Hij betreurt de sloopaanvraag zeer. 
 
Romijn: "Mijn oom is erg ziek en woont nu in verzorgingshuis Vrijthof pal tegenover De 
Gouden Wagen. Hij heeft mij gevraagd de verkoop van de boerderij te regelen. Ik ben 
informatie gaan inwinnen over hoe dat aangepakt moet worden. Ik kreeg een uitdraai van het 
kadaster waar ik van schrok: er waren wel 20 eigenaren. 
 
De boerderij is in de jaren vijftig gekocht door twee boers en een zus Velders.  Voor alle 
duidelijkheid: mijn moeder is een zuster van die drie Velders die De Gouden Wagen kochten.  
Daarvoor woonde de familie Velders met veel kinderen aan de Twaalf Apostelen op Zandwijk.  
Weer later trokken een van de broers en z'n zus in een deel van de Gouden Wagen, de andere 



broer trouwde en woonde met z’n echtgenote in een ander deel. Ze kregen drie kinderen, twee 
dochters en een zoon die op jonge leeftijd overleed.  Eén van de dochters is Olga, die nu de 
sloopvergunning heeft aangevraagd. 
Zij is niet de eigenaar van het pand. Toen de drie De Gouden Wagen kochten, is het eigendom 
gelijkelijk verdeeld: ieder bezat eenderde deel. Mijn tante is enkele jaren geleden overleden en 
heeft haar eenderde deel bij testament weer verdeeld over de neven en nichten. Zo zijn er dus 
nu in totaal zo'n 20 mensen, die enig recht hebben op een deel van het eigendom. 
 
Voor Olga en haar zus is dit voor beiden dus eenzesde deel, plus ik geloof eenvijfenveertigste 
deel van tante. 
 
Paul Romijn schakelde, om de verkoop zuiver te houden, een notaris in die alle betrokkenen 
toestemming heeft gevraagd voor de verkoop.  Dat zou gaan door gunning aan een van de 
erven, of door een voor iedereen te volgen openbare verkoping.  Volgens Romijn hebben alle 
erven, op Olga na, daarmee schriftelijk ingestemd. Volgens Romijn deed Ribbius intussen wel 
een bod van 1 miljoen gulden aan zijn oom die zelf niet eens het hele pand in eigendom 
heeft: wel eenderde plus het vruchtgebruik van nog eens eenderde deel. 
 
Terwijl deze zaak nog loopt, is dus sloopvergunning aangevraagd. De gemeente kon die volgens 
woordvoerder jan Jonker -niet weigeren.  Dat is een publieksrechtelijke kwestie: de gemeente 
bekijkt niet of de aanvrager ook eigenaar is.  De uitvoering van de sloop is een privaatrechtelijke 
zaak, waarbij het eigendom uiteraard wel van belang is. 
 
De gemeente kan een sloopvergunning wel weigeren als het pand op de monumentenlijst 
staat.  De Gouden Wagen staat net als De Roskam al jaren op de lijst van panden die daarvoor 
in aanmerking komen. 
 
Daartoe moet de gemeente dan weer een procedure voeren.  Voor De Gouden Wagen is het 
ambtelijke werk om het als gemeentelijk monument aan te wijzen, overigens in het najaar van 
2000 begonnen.  De gemeente schat in dat de boerderij tussen 1750 en 1800 is gebouwd. 
 
Jonker laat weten dat de gemeente doorgaat met die procedure, zeker nu duidelijk is dat het 
eigendom verdeeld is en niet alle betrokkenen achter de sloop staan.  Burgemeester en 
wethouders van Tiel moeten daar nog over besluiten. 

 
Dit stuk is geplaatst met toestemming van Rutger van der Zalm. 
 

 

 

 

 

 

  



Geertruida Elizabeth Velders  

Tante Trui. Ze trouwde met Wilhelmus Stephanus Schoots, op 1 juni 1899 te Tiel. Ze woonden 

in Voor de Kijkuit nummer 9. De moeder van Wilhelmus Schoots was Johanna Charlotte 

Elizabeth van Ewijk. Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren. Wilhelmus had in Tiel een 

bijnaam: ‘Wimke de Pieser’. Waarschijnlijk moest deze man om de haverklap naar de wc.  

Hij had een zaadhandel in Tiel. Ton Velders uit Oss kan zich herinneren dat ze hier veel 

kwamen. Ze hadden twee zonen waar hij regelmatig contact had: Wim en Jopie.   

 

Uit het huwelijk met Wilhelmus Schoots zijn 9 kinderen geboren.  

1. Wilhelmus Michael Schoots, geboren te Tiel op 17 maart 1900. Hij overleed op 5-

jarige leeftijd op 5 juni 1905. 

2. Helena Geertruida Schoots, geboren te Tiel op 30 november 1901. Zij was getrouwd 

met Gradus Johannes Schoots en overleed op 7 januari 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Geertruida Schoots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gerardus Stephanus Schoots, geboren te Tiel op 29 december 1903. Hij is 

achtereenvolgens gehuwd met Margaretha Willemina Jansen en met Joanna Maria 

Loeffen. Overleden te Tiel op 7 februari 1995. 

4. Charlotte Johanna Elisabeth Schoots, geboren te Tiel op 3 november 1905. Ik heb 

geen gegevens van een eventueel huwelijk. 

5. Wilhelmus Michael Schoots, geboren te Tiel op 19 oktober 1907 en overleden vóór 

1913. 

6. Jacobus Marinus Schoots, geboren te Tiel op 19 oktober 1907 en overleden op 10 

februari 1908. Nog geen vier maanden oud geworden.    

7. Wilhelmina Geertruida Schoots, geboren te Tiel op 1 juli 1910. Zij was getrouwd met 

Hendrikus Marinus Scherpenseel. Overleden te Tiel op 26 februari 2000. 

8. Wilhelmus Michael Schoots, geboren te Tiel op 30 maart 1913 en overleden op 3 

januari 1996. Ik heb geen gegevens van een eventueel huwelijk. 

9. Johannes Stephanus Schoots, geboren te Tiel op 28 september 1922. Hij was gehuwd 

met Johanna M.A. Verlaan. Overleden op 3 mei 1999 te Tiel. Achter in dit boek is een 

foto van zijn grafsteen. 

10.  
Gerardus Dominicus Velders  



Gerardus, geboren op 4 seoptember 1880,  was in zijn 

werkzame leven spoorbeambte. Hij trouwde op 19 december 

1903 met Geertruida Hendriks. Uit dit huwelijk werden vier 

kinderen geboren. Volgens Tineke Velders-van Gameren 

woonden deze mensen in Utrecht. Een zoon of een kleinzoon 

van Tineke is onlangs bij hun dochter in de zaak geweest.  

 

Ton Velders uit Oss vertelt dat een dochter van deze man het 

geschopt heeft tot burgemeester. Dat heb ik nog nergens terug 

kunnen vinden. Mogelijk heeft hij het over de voormalig 

burgemeester van Utrecht, wel een Velders, maar dat is geen 

familie.   

 

Gerardus en Geertruida hebben vier kinderen gekregen, 

waarvan er eentje op 3-jarige leeftijd is overleden: 

1. Helena Johanna Maria Velders geboren op 17 juli 1904. 

2. Maria Johanna Cornelia Velders geboren op 26 augustus 

1907. 

3. Gerardus Marinus Dominicus geboren in augustus 1911 

en overleden op 5 augustus 1914. 

4. Gerardus Velders geboren op 12 mei 1918. 

 

 

 

 

Op de foto hierboven is Gerardus Dominicus Velders op 

bezoek bij tante Nonneke 

 

 

De tweede dochter, Maria, (ze werd Riet genoemd) was 

getrouwd met Adrianus Johannes Joseph Dubbeld. Uit dit 

huwelijk zijn vier kinderen geboren:  

1. Anna Gertruda Maria Dubbeld werd geboren op 29 

december 1932 in Maastricht.  

2. Gerardus Johannes Dominicus Dubbeld werd geboren 

op 12 januari 1935 in Maastricht.  

3. Johannes Adrianus Maria werd geboren op 26 

december 1936 in Maastricht.  

4. Adrianus Johannes Theodorus werd geboren op 22 mei 

1940 in Maastricht.  

  

 

 

G 

GGeertruida Hendriks 

 

 

 



In mei 2011 een mailtje van mijn ome Wim uit Hengelo:  

“Dag Gerard, 

 Ik hoop, dat dit e-mailadres nog goed is, zo niet dan hoor ik dit wel van je. Tijdens een 

begrafenisplechtigheid in Hengelo kwam er iemand naar mij toe met de woorden: “Wij zijn 

familie van elkaar.” Daarna heel gezellig met elkaar gesproken en Tielse familieleden 

uitgewisseld. Dit kwam zo met elkaar overeen, dat ik dacht dit is echt familie! Hij gaf  op mijn 

verzoek de volgende gegevens:  

Adres van een familielid van de “Veldersstam”. Gerard en Rianne Dubbeld (kleinzoon van 

Gerard Velders) Adres: Burg. Herzckenrathlaan 23 5324      EB  Ammerzoden. Tel. 073—

5991677  (kan ook zijn: 5992677) e-mail: Gerard.Dubbeld@tele2.nl Hopelijk heb ik zo alles 

goed overgenomen. Dit echtpaar was zeer enthousiast over een mogelijk nadere kennismaking 

met de familie Velders. Gerard, wil jij dit verder uitzoeken. De fam. Dubbeld wil ook graag het 

door jou gemaakte boek ontvangen. Ik heb beloofd om daar werk van te maken. Wil jij hem zo’n 

boek toesturen. De kosten daarvan wil ik wel voor mijn rekening nemen. Misschien wil jij hen 

ook wel telefonisch benaderen en mogelijk een afspraak met hen maken, dan kun jij zelf goed 

nagaan waar hij vandaan komt, want de ooms die hij noemde kwamen we wel bekend voor, 

maar ik kon ze niet plaatsen. Jij hebt daar meer verstand van. Hartelijke groeten (ook aan 

Nelleke) 

Ome Wim en tante Annie.” 

Natuurlijk volg ik e-mails van mijn oom direct op. Ik heb de heer Dubbeld gebeld en het boek 

toegestuurd. Het toeval wil dat deze man rechtstreekse familie is van de hiervoor genoemde 

Gerardus Dominicus Velders. Een tak van de familie die ik nog helemaal niet in beeld had.  Dat 

zijn juweeltjes, toch? 

  

In mei 2012 had ik een interview met Gerard 

Dubbeld en zijn vrouw. Ook juweeltjes. Echt heel 

aardige mensen. Ik heb zelfs mee mogen lunchen. 

Gerard en zijn vrouw haalden ook nog even de 

uitvaart aan waar ze mijn oom Wim tegenkwamen. 

Wim sprak op die begrafenis en volgens Gerard 

had hij dezelfde prachtig klinkende stem als zijn 

grootvader.  

 

Gerard Dubbeld 

 

Gerard Dubbeld op de kostschool 

Het gesprek begint meteen al met een oude 

bekende: pater Gradje. Gerard heeft goede 

herinneringen aan deze man. Gerard Dubbeld zat 

op kostschool in Venraij en ineens kwam er een 

leraar naar hem toe: “Gerard Dubbeld, meteen naar 

de spreekkamer, er is bezoek voor je. Ik kwam die 

kamer binnen, zit me daar een pater met een grote 

baard. Aangenaam, pater Janssen. Die man begint 

te praten en zegt waarschijnlijk dat hij mijn oom of 

mailto:Gerard.Dubbeld@tele2.nl


neef is. Ik schrok me het lamlazarus, wat zullen we nu meemaken! Hij maakt zijn tas open en 

er komen fotoboeken tevoorschijn van tal van mensen uit Tiel. Dat is die, dat is die, en deze 

heet zo en met die is dat mee aan de hand. Zo zijn we anderhalf uur bezig geweest. Pater Gradus 

hield nogal van praten. En ik kende er helemaal niemand van. Uiteindelijk is hij weggegaan. 

Hij kwam, naar later bleek, weleens bij mijn ouders in Amersfoort. Maar hij is nooit meer uit 

mijn geheugen verdwenen.” 

 

Later bleek dat de pater terug moest naar de Congo en opdracht had om geld te verzamelen om 

zijn reis naar de Congo te kunnen betalen. De Kruisheren zaten vlakbij de school waar de vader 

van Gerard les gaf in Amersfoort. Dit klooster heette destijds ‘het Kremlin’. Het staat er nog 

steeds, een schitterend gebouw. De vader van Gerard gaf les aan ter Eem, de meisjesschool. 

Daar zaten nonnen, onze lieve vrouwe ter Eem. Pater Janssen moest van zijn overste terug naar 

de Congo en hij wilde niet. Hij probeerde alsmaar om afgekeurd te worden: pijn aan zijn knieën, 

pijn aan dat, maar het lukte steeds niet. Hij is toen gegaan en nooit meer terug gekomen. 

Volgens Gerard heeft die man dat gevoeld, hij had nooit terug moeten gaan.  

 

In 1953 waren de grootouders van Gerard 

Dubbeld 50 jaar getrouwd. Daar heeft hij 

alleen de twee zussen van zijn oma gezien. 

Eén was er bij (Gerard noemt even geen 

naam) en daarmee gebeurden altijd 

wonderlijke dingen. Ze zat in de trein 

ergens naartoe. In de coupe zat een man 

naast haar. Toen ze moest uitstappen op 

het eindstation zei ze tegen deze man dat 

hij ook moest uitstappen. Bleek dat deze 

man inmiddels was overleden.    

 

 

Ad en Trix Dubbeld met hun zoon 

Guido op 20 augustus 1990 

 

Tijdens lunch die ik met Gerard Dubbeld en zijn vrouw mocht hebben, bladert hij het boek 

over de familie Velders door. Plotsklaps komt hij bij een familiefoto zuster Sancia met zijn 

grootmoeder tegen. Die had een ‘scherp gezicht’ volgens hem. Amper een minuut later ziet 

hij ook zijn opa op 

de foto. “Mijn opa 

herken je uit 

duizenden, hij had 

van die flaporen!”   

 

Ome G. 

Gerardus Velders 

(geboren op 12 mei 

1918 te Zeist), een 

oom van Gerardus 

Dubbeld, was een 

bijzondere man. Jules Dubbeld-Vermeulen, Riet Velders–van Rooijen, Ome G en   

   Doortje Van Elten 



Hij werd door Gerard altijd ome G. genoemd. De heer Dubbeld is nog op zijn uitvaart geweest. 

Hij was leraar Nederlands. Toen hij net klaar was met zijn studie, ging hij naar India. Daar heeft 

hij een leveraandoening gekregen. Geelzucht of iets dergelijks. Het heeft erom gespannen of 

hij het zou halen.  

 

Tijdens ons gesprek belt ook nog zijn broer Jan op. Gerard heeft een jaar lang een papiertje met 

stamboomgegevens op de vleugel laten liggen in hun kamer, maar nu ineens is dat papiertje 

weg. Dus heeft Gerard even contact met Jan over de gegevens van dat papiertje. Jan stuurt het 

opnieuw op. De gegevens zijn inmiddels verwerkt in dit boek. Gerard en zijn vrouw vertellen 

dat Jan zelfs regelmatig een familiekrant uitbrengt.  

De vader van de vrouw van Jan, Bernardus Egidius Stavenuiter, was hoofd van een school. In 

de buurt van Purmerend, of daar ergens. Die had een stuk of zeven kinderen. Volgens Gerard 

is Corrie (de vrouw van Jan dus) de oudste. Maar die familie hangt geweldig aan elkaar. Ze 

zitten ook bijna allemaal in het onderwijs. Via die krant schrijven zij elkaar allemaal nieuwtjes. 

“Wij doen dat niet” vertelt Gerard, en loopt met een lach de kamer uit om het zojuist gemailde 

papiertje van broer Jan op te halen.  

 

Rianne Dubbeld - Boelen 

De vrouw van Gerard Dubbeld, Rianne, heet voluit Adriana Antoinette Josephine Boelen. Ze 

is geboren in Zaltbommel op 19 mei 1938. In het hotel/restaurant dat aan de A2 stond. Dat 

moest het veld ruimen voor de aanleg van een nieuwe brug. Men wist al heel lang dat dit een 

keert te gebeuren stond. De naam van dit hotel/restaurant was Den Bogerd. In 1934 is dat 

gebouwd door de vader van Rianne en in 1937 werd dat nog eens uitgebreid.  

De vader van Rianne kwam in de oorlog om 

het leven, op 24 september 1944. Als 

represaille van de Duitsers, op dingen die 

gebeurden in de omgeving van Alem. De 

Engelsen lagen al aan de andere kant van de 

Maas. De familie van Rianne moest 

evacueren, eind augustus/begin september 

1944. Rianne (toen 6 jaar oud) en haar vader 

zijn toen naar Alem gefietst. Ze herinnert zich 

nog dat ze een rood fietsje had. In Alem 

werden ze ondergebracht bij de bovenmeester 

(hoofd van de school) in huis. Op een 

gegeven moment werd haar vader daar 

gearresteerd. Samen met het hoofd van de 

school en diens dochter van 16 jaar. Dat was 

Tilly Klingen. Er staat een monument op de 

dijk naar Alem, halverwege, aan de 

linkerkant. Ieder jaar wordt dat nog herdacht. 

Op die plek zijn ze namelijk vermoord. De 

jongste zus van Tilly, Tonnie, is getrouwd 

met een Emans. “Dat verhaal raakt mij. Van 

Tonnie heb ik een bijbeltje gekregen waarin 

een flintertje van de stof van de rok van Tilly 

zit, die ze aanhad toen ze werd vermoord.”  

 

Rianne Dubbeld–Boelen was directiesecretaresse in Amsterdam. Daarvoor correspondente van 

een dierenarts bij Philips/Duphar. Later is ze naar de Middenstandsbank gegaan. Ze kwam bij 



een dochteronderneming van deze bank terecht. Hiervoor organiseerde ze een archief voor 

winkelcentra, dat was toen in opbouw. Daarna is ze bij een financieringsmaatschappij geplaatst. 

Dat heeft ze ongeveer 10 jaar gedaan. Toen de kinderen kwamen, in 1971, is ze gestopt. Rianne 

heeft een dochter, die is door Gerard geadopteerd, en daarna hebben ze samen nog twee dochters 

en één zoon gekregen. De zoon is genoemd naar een broer van Rianne, geboren na de dood van 

haar vader en overleden vlak na de geboorte: Boudewijn. Boudewijn ligt ook begraven in 

hetzelfde graf als haar vader, op het kerkhof in Zaltbommel. Er staan daar twee oorlogsgraven: 

het ene is van Louis Boelen en het andere is van Jan Klingen en Tilly.   

 

De foto hieronder is gemaakt rond 1978.  

 

 

 

Zittend: Boudewijn, Guido, hond, Helianthe. Tweede rij: Marcel Gertjan, Annemoon, 

Rianne. Midden: Ad Dubbeld en Riet Velders. Volgende rij: Roderick, Trix, Corry, Ad en 

Anky. Bovenste rij: Adrie, Rosian, Marion, Jan en Gerard 

 

 

Verkeringstijd 

Eindelijk komt Gerard weer de kamer binnen en begint te vertellen hoe hij en Rianne elkaar 

hebben leren kennen. “Ik was nogal eens overspannen tijdens mijn studie bouwkunde in Delft. 

Een half jaar tot drie kwart jaar. Dat liep de spuigaten uit. Op een gegeven moment kwam ik 



thuis in Amersfoort en toen ben ik naar de dokter gegaan. Toen heb ik een hele serie 

onderzoeken en seances gehad. Ik zat uiteindelijk gewoon thuis en in die tijd zat mijn jongste 

broer ook thuis. Hij werkte toentertijd bij de Amrobank. Hij organiseerde van alles en op een 

gegeven moment zei hij dat we met onze vrienden gingen zeilen. We huurden wat boten in 

Loosdrecht en zo, wat lijkt het je? Maar hij had nog een stuurman nodig. Nu zat ik in Delft op 

kamers met een broer van Rianne. We zaten met drie man op kamers: Joop Evers, Jan van Sies 

Boelen en ik. Op een gegeven moment heb ik Jan opgebeld met de mededeling dat we gingen 

zeilen. ‘Ja, dat is goed’ zei Jan, ‘maar mag ik mijn zus ook meebrengen want we hebben meer 

stuurlui nodig?’ Rianne kwam als geroepen om die boten te besturen. We hebben daar heerlijk 

gezeild. Rianne had toen net een flat in Amsterdam gekocht. Die moest nog ingericht worden. 

Gerard was meteen helemaal van de kaart van Rianne.” 

 

Vlak daarna kwam hij met een grote bos rode rozen aan. En een gebraden kip vult Rianne aan. 

Gerard heeft een lijfgedicht over iemand die verliefd is: 

 

Wat wil je dat ik je zal geven? 

Een gebraden kip of een gouden oorring? 

Of wil je dat ik je iets voorzing?    

 

Dat gedicht vond Gerard altijd erg leuk om te gebruiken. De gebraden kip. Zo hebben ze elkaar 

leren kennen. Later hebben ze nog eens een keer ergens afgesproken. Toen is Gerard naar haar 

thuis gegaan en binnen drie maanden waren ze verloofd. Gerard is toen op de scooter van Jan 

naar Zaltbommel gereden. In Zaltbommel kwam hij erachter dat de scooter vijf versnellingen 

had. Gerard had haar moeder uitgenodigd voor een dinertje. Zij was getuige  

van de verloving van Gerard en Rianne. Twee jaar later zijn ze getrouwd. Gerard was 31 jaar 

en Rianne 27.  

De dochter van Rianne was toen al 5 jaar oud. Gerard vertelt dat het met haar dochter direct 

klikte. “Die dochter van haar, is mijn eerste dochter!” Naar aanleiding daarvan hebben ze al 

hun meisjes een bloemennaam gegeven. Roseanne bijvoorbeeld, zij heet voluit Antoinette 

Rosalie Josephine Dubbeld. Ze is 

geboren op 19 december 1958 in 

Wenen.  

 

Ook dit is volgens Gerard weer een 

leuk verhaal, rasverteller als hij is. 

Hun huwelijksreis in 1966 was in 

Wenen. Omdat Roseanne daar 

geboren is, heeft zo’n stad iets wat 

hen bindt. Toen Roseanne op een 

gegeven moment allerlei problemen 

had, in de put zat, zei Gerard tegen 

Rianne en Roseanne dat hij een 

reisje naar Wenen ging boeken. 

Wenen 

 

Dan komen er verhalen los tussen moeder en dochter, samen in een trein, samen op een 

hotelkamer, samen in haar geboortestad. Dus tussen kerst en oud en nieuw zaten moeder en 

dochter in Wenen en moest Gerard in zijn eentje het reeds aangeschafte kerstdiner verorberen. 

Thuis gekomen hadden ze tal van verhalen en bleken de dames een echte Pers te hebben 



gekocht. Die ligt hier nog steeds op de grond. Rianne verontschuldigt zich meteen dat het tapijt 

wel heel wat te lijden heeft gehad. Een bruidspers noemt Rianne het.  

De andere kinderen uit het huwelijk van Gerard en Rianne zijn Annemoon (Anna Simone 

Louise Marie Dubbeld, geboren op 1 februari 1971), Boudewijn Adriaan Rumex Tiresias 

Dubbeld, geboren op 22 juni 1972 en de jongste is Helianthe Maria Marguerite Dubbeld, 

geboren op 24 september 1973. Rianne had haar Maria Martha willen noemen, maar dat vond 

Roseanne niks. Dat is toch de invloed van de oudste dochter. Ze heeft zich haar leven lang 

overal mee bemoeid, maar dat mocht. Ze heeft ze tenslotte ook mee helpen opvoeden. En nog 

steeds.  

 

Een volgende anekdote dient zich al weer aan. Toen Gerard en Rianne trouwden (15 september 

1966 in Amsterdam), werden de foto’s gemaakt door Wil van Dusseldorp, uit Tilburg. Hij was 

een achterneef van Rianne. De foto’s waren klaar en Gerard en Rianne kwamen bij hem op 

bezoek om de foto’s te bekijken. Hij was toen bezig met portretfotografie. Er hingen diverse 

portretten in zijn huis. Op een gegeven moment ziet Gerard één van die portretten in de hal en 

hij dacht meteen dat dit familie van hem moest zijn. Dat bleek dus een foto van een tak van de 

familie waar niemand contact mee mocht hebben van zijn grootmoeder aan vaderskant. Aan de 

neus kon je zien dat het familie was. Hij heeft het hier over Anna Maria van Emmerik, geboren 

te ’s-Hertogenbosch op 15 maart 1874. Later kwam hij nog eens een foto tegen van de bakkerij 

van de originele Haagse Hopjes. Daar stond deze dame op, achter de toonbank.   

 

De moeder van Gerard 

Op mijn vraag of hij zich nog wat kan herinneren van zijn moeder (Maria Johanna Cornelia 

Velders), zegt hij: “Poe, weet je dat ik eigenlijk niet eens meer weet hoe ze precies heet?” Mijn 

oma noemde haar altijd tante Rietje. Ze was een zeer kordate, gezonde vrouw. Werkelijk 

onvoorstelbaar sterk. 

Maar toen wij jong 

waren, had zij last 

van struma (een 

keelziekte) en daar 

werd zij toen aan 

geopereerd. 

In die tijd was dat 

nog een experi-

mentele operatie en 

dat ging maar net 

goed. De operatie 

werd uitgevoerd in 

het ziekenhuis van 

Maastricht.  

 

 

 

Vader Dubbeld en moeder Riet Velders op hun 50-jarige bruiloft 20 augustus 1980 

 



Ter gelegenheid van hun 60-jarig 

huwelijk, ontvingen ze een brief van 

Hare Majesteit de Koningin. Hiernaast 

de betreffende brief 

 

Een liefhebberij van Riet was breien. Ze 

breidde alles aan elkaar, voor iedereen. 

Ook kon ze prachtig borduren en 

daarnaast geweldig goed koken. Maria 

Velders heeft de huishoudschool gedaan. 

Daarna ging ze ‘in betrekking’ als 

kindermeisje. Eerst bij een familie in 

Hattem. Daarna in ’s-Hertogenbosch, bij 

de familie Hengst. Gerard dacht dat het 

een notarisfamilie was. Ze ging in ’s-

Hertogenbosch ook carnaval vieren en 

tijdens één van die carnavals heeft ze de 

vader van Gerardus leren kennen.  

Op de Maijweg, vlak naast het station, 

kwamen ze elkaar tegen. In eerste 

instantie was zijn vader ‘spoorstudent’ en 

hij woonde op de Koninginneweg. Hij 

ging met de trein naar Utrecht om daar te 

studeren en was ’s avonds weer thuis. Hij studeerde in de Koninginneweg op het einde van de 

gang met een gordijn ertussen. Hij heeft zich de 

pleuris gewerkt en was in 4 jaar tijd afgestudeerd wis- 

en natuurkundige. Dat heeft hij razendsnel gedaan. 

Dat kwam deels omdat hij al een opleiding mo had, 

een praktijkopleiding. Eenmaal op de universiteit was 

er veel meer filosofie. Niemand die meer rekende. 

Maar zijn vader kon fantastisch rekenen en dus 

problemen oplossen.    

 

De vader van Gerard (Adrianus Johannes Joseph 

Dubbeld) was leraar en kwam uit ’s-Hertogenbosch. 

Heeft destijds lesgegeven aan het Sint Janslyceum. In 

Maastricht was een school in ontwikkelingen en heeft 

op die school een baan aangeboden gekregen. Met 

nog een aantal andere vrienden uit ’s-Hertogenbosch. 

Ze woonden ook bijna allemaal in dezelfde straat. 

Zijn vader heeft daar 26 jaar les gegeven. Hij heeft 

daar en huis laten bouwen. Dat huis lag bijna naast de 

school. In de vrije uren kon hij dan even de stad in. 

Zijn moeder was thuis en zorgde voor de kinderen 

samen met de dienstmeisjes en kindermeisjes.  

Het bruidspaar op 20 augustus 1990 

 

 

 

Op een gegeven moment kreeg Adrianus last van een breuk. Hij had een te kort buikvlies.  



Als het aan de ene kant dichtgenaaid was, sprong het aan de andere kant open. Maar verder was 

hij eigenlijk nooit ziek.     

 

Vlak na de Tweede Wereldoorlog werden zijn vader met broers en zussen naar een boer in 

Liempt (Liempde) gestuurd om bij te komen. In ’s-Hertogenbosch was flinke armoede en 

weinig voedsel. In Liempt vond zijn vader het prachtig. Die boer was ook klompenmaker. 

Vanaf die tijd had zijn vader een fascinatie voor klompen maken.   

 

Gerard’s broer Jan 

Het gezin van zijn broer Jan, waar hij net dus mee belde, is als volgt: 

 

Johannes Adrianus Maria Dubbeld werd geboren op 26 december 1936 in Maastricht. Johannes 

trouwde met Cornelia Anthonia Maria Stavenuiter, dochter van Bernardus Egidius Stavenuiter 

en Tecla Beerenpoot, op 16 december 1966. Cornelia werd geboren op 19 mei 1937 in Zwaag. 

 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. Marcel Dubbeld werd geboren op 16 juli 1968 in Zaandam. Marcel trouwde met Debby 

Wattingen, van op 21 november 1997. Marcel en Debby kregen de volgende kinderen: 

Lars Dubbeld, geboren op 21 juni 1998 en Luuk, geboren op 12 mei 2001, beiden 

geboren te Purmerend. 

2. Gertjan Dubbeld werd geboren op 25 mei 1971 in Zaandam.  

 

Oudste zus 

Anna Gertruda Maria Dubbeld werd geboren op 29 december 1932 in Maastricht. Anna 

trouwde met Johannes van Sambeek, in 1958. Johannes werd geboren op 1 juli 1925 en overleed 

op 30 oktober 1996 op 71-jarige leeftijd. 

 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. Ady van Sambeek. Ady trouwde met Marian Muijsenberg. 

2. Marion van Sambeek,  werd geboren op 5 juli 1959. 

 

Jongste broer  

Adrianus Johannes Theodorus Dubbeld werd geboren op 22 mei 1940 in Maastricht. Adrianus 

trouwde met Beatrix Haks. 

 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. Guido Dubbeld. 

2. Roderick Dubbeld. Roderik trouwde met Martine Zoethoutmaar. 
 

Bijzondere familie Dubbeld 

De familie van de vader van Gerard was volgens Gerard zelf ook wel een beetje een bijzondere 

familie. In deze familie werden bepaalde mensen genegeerd. Zijn vader en zijn broers mochten 

van hun vader niet naar deze mensen toe. Het verhaal was dat er een oom was, die in Tilburg 

woonde. Die oom was getrouwd met een weduwe die al kinderen had. Toen kwamen er uit dat 

huwelijk kinderen en die vrouw wilde haar eigen kinderen wel, maar de eerdere kinderen niet. 

Of omgekeerd, dat kan Gerard Dubbeld zich niet meer herinneren. Er werd dus onderscheid 

gemaakt tussen de eigen kinderen en de stiefmoederlijke kinderen. Daar was zijn grootmoeder 

(Anna Maria van Emmerik) zó boos over, dat ze zei dat er voortaan niemand van de familie 

meer naar toe mocht.  



Gerard herinnert zich nog een 

ander verhaal. “Mijn vader 

overleed in 1997. Er stond een 

advertentie in de Volkskrant. 

Daarin stond onder andere zuster 

Fidelia, de jongste zus van mijn 

vader. Zij is missiezuster 

geworden en woonde destijds in 

Boxtel. Er is een mevrouw in 

Horn die las die advertentie. Die 

mevrouw was mevrouw 

Bogman-van der Wielen. Ze 

zegt, die zuster Fidelia, die ken 

ik. Dat is de    

   Ad en 

Marion van Sambeek met de kinderen 

 

zuster voor wie ik altijd de stoel moest klaarzetten als er processie was in ‘s-Hertogenbosch. 

De overgrootouders van Gerard hadden een winkel op de Markt in ’s-Hertogenbosch. Een 

viswinkel, dacht hij. Om een lang verhaal kort te maken, de families komen bij elkaar op een 

verjaardag in Horn en men vond Gerard Dubbeld erg op de leden van de familie Leenders lijken. 

Foto’s erbij gehaald, namen genoemd. En nu blijkt dat wij aangetrouwde familie zijn. Want die 

tante uit Horn is ook een tante van ons. Van de kant van die Van der Wielen. Dat hebben we 

nooit geweten. De familie Van der Wielen had de laatste stadsboerderij in ’s-Hertogenbosch, 

in de Vughterstraat. We gaan nog steeds iedere keer naar Horn om met die tante te praten.” 

 

Gerardus Dominicus Velders 

Gerard herinnert zich dat zijn grootvader van moederskant bij de spoorwegen werkte als 

conducteur. Dat heeft hij zijn leven lang gedaan. Hij woonde in Zeist en is later naar Utrecht 

verhuisd. Dat huis werd later overgenomen door ome G. en nog later is dat huis overgenomen 

door Gerard Velders. Deze Gerardus Dominicus Velders had ook een volkstuintje in Utrecht. 

Zijn grootvader was tenslotte een halve boer. Het was altijd een feest als zij daar mochten 

logeren. Met de trein tweeëneenhalf uur uit Maastricht. Hij had dan speciaal een paar jonge 

haantjes gekocht en die liepen rond in de 

achtertuin. Die werden dan de kop omgedraaid 

en later door iedereen heerlijk opgegeten. Ze 

beseften in die tijd nog helemaal niet dat dat 

diezelfde haantjes waren. Gerard weet nog wel 

dat hij regelmatig met zijn opa naar de 

volkstuintjes ging. Lopend er naartoe, de weg 

richting Vleuten. De opa van Gerard had altijd 

van die hoge schoenen aan, van die kistjes. En 

dan gingen ze boontjes plukken, die werden 

dan meegenomen en later opgegeten. En hij 

rookte pijp, met Rode ster tabak. Het was, 

volgens Gerard, een echte uit de Tielse klei getrokken boer. Verder was het een man van de 

klok. Hij was altijd stipt op tijd. Zijn leven lang bij de spoorwegen gewerkt, nooit ziek geweest. 

Hij werd moe en oud. Op een gegeven moment (9 januari 1962) ging hij gewoon dood, 81 jaar 

is hij geworden. 



“Mijn oma had suiker, dat was echt een ellende. Ze was onder controle en mocht absoluut geen 

zoetigheid eten. En ze mocht dit niet eten en ze mocht dat niet eten. Nou, als ze de kans kreeg, 

vrat ze zo een heel schaaltje bonbons leeg. Dan moest ze meteen naar het ziekenhuis en moesten 

er weer zes specialisten naar kijken. Werd ze daar weer helemaal ingeregeld, mocht ze weer 

naar huis en dan begon het hele spel weer van voor af aan. Op den duur was ze blind. Ze kon 

niets meer zien behalve kaarten. Bridgen is ze altijd blijven doen.” 

 

Zijn grootouders kwamen ook geregeld naar Maastricht, omdat ze vrij reizen hadden bij de 

spoorwegen. Ze bleven dan minstens drie weken in Maastricht, want je gaat niet voor één dag 

even naar Maastricht. Dan hadden zij een leuke tijd, maar Gerard ook. Aan de bezoeken van 

zijn grootouders heeft hij altijd veel plezier beleefd. Ze moesten dan bijvoorbeeld in bad en dan 

deed oma de kinderen wel even in bad. In een grote teil in de woonkamer met warm water. Zijn 

oma was vreselijk hardhandig in die dingen en dat vond Gerard eigenlijk maar niets. Normaal 

hadden ze daar een dienstmeisje voor, maar dat was na de oorlog afgelopen. Als er in de familie 

een feest was, waren opa en oma er altijd bij. Maar over zijn familie was hij eigenlijk altijd 

zwijgzaam. Geen man die veel vertelde.  

 

Toen de oorlog was afgelopen, ging Gerard in de vakantie op de fiets naar ’s-Hertogenbosch. 

Hij sliep toen bij zijn tante Annie, een zus van zijn vader die met een bakker getrouwd was. 

Daarna fietsten ze naar Utrecht en dan nog verder naar Bussum, waar de broer van zijn vader 

woonde. De oudste broer, ome Jan, had geen kinderen, maar stelde die bezoeken altijd op prijs. 

En dan werd er weer terug gefietst. Dat waren volgens Gerard altijd leuke vakanties.    

 

Familie Schoots en 

Laheij 

Gerard herinnert zich 

dat zijn moeder veel 

vertelde over de familie 

Schoots. Hij dacht dat 

dit onder andere over 

een zus van zijn 

grootvader ging. Tante 

Trui, een zuster van zijn 

grootvader, was 

getrouwd met een 

Schoots.    

Gerard vertelt nog dat in 

de familie van zijn 

moeders kant, waar hij  

Bondshotel de Zon van C.P. Laheij 

 

nauwelijks wat van weet, één familielid was die tante Mien heette. Deze tante Mien is met 

Cornelis Petrus Laheij getrouwd. De familie die in Tiel hotel-restaurant De Zon exploiteerden 

(zie ook verder in dit boek voor een uitgebreid interview). Toen deze familie naar Alblasserdam 

was verhuisd, is Gerard nog eens een keertje langs geweest om naar dit bedrijf te kijken.  

Rianne speelde vroeger waterpolo bij de steenfabriek in Geldermalsen. En ook bij Vahalis in 

Tiel. Als er op een gegeven moment gewonnen werd, waren ze thuis in het café van Laheij in 

Tiel. Daar hadden ze de grootse lol, kregen ze limonade en dat soort dingen. Bijkomen van het 

koude water.  

 



De vader van Gerard heeft als kind in Tiel gewoond. Zijn vader (Johannes Petrus Antonius 

Dubbeld 1873) was kleermaker, coupeur bij Peek & Kloppenburg in Rotterdam. Hij heeft zich 

later gevestigd in ’s-Hertogenbosch als zelfstandige. Maar in de tussentijd is hij ook nog in Tiel 

geweest, de vader van Gerard was misdienaar. Gerard gaat aan het rekenen en komt uit op een 

periode rond de Eerste Wereldoorlog. In die tijd hebben zij in Tiel gewoond. Maar Gerard weet 

nog steeds niet hoe dit nu gelopen is en waarom hij naar Tiel is gegaan.   

 

Naast de eerder genoemde Alex Ernste, stiefzoon van tante Bet van IJzendoorn (zie bij 

hoofdstuk 7.9 Elisabeth Helena Velders), waren er volgens Gerard meer kunstenaars in de 

familie. De vader en moeder van Gerard kregen toen ze trouwden een prachtige uit koper 

gedreven asbak. Die heeft Gerard nog steeds. Zijn vader rookte pijp en klopte zeer regelmatig 

en hard zijn pijp uit in die asbak. Onverslijtbaar. Die asbak was van een oom uit Tiel, maar hij 

weet niet meer van welke oom dat was. Maar de asbak zou ook zomaar van een Schoots kunnen 

zijn. Mogelijk eentje die en metaalwarenfabriek had. De asbak dateert van 1930.  

 

Gerard bekijkt het boek uit 2009, de 

voorpagina. Hij denkt dat de bovenste dame op 

deze foto zijn grootmoeder is. Geertruida 

Hendriks van 1876. Dus de man die er rechts 

naast staat, met die snor, is Gerardus 

Dominicus Velders van 1880.  

 

Op mijn vraag of hij foto´s heeft van zijn 

ouders of grootouders antwoordt hij dat hij die 

misschien wel heeft, maar waar? Hij roept meteen om Rianne, want zij 

houdt de foto’s bij, zegt hij. Op deze pagina is de foto links Geertruida 

Hendriks en de man op de foto rechts Gerardus Dominicus Velders. 

Beide foto’s (flinke uitvergrotingen) zijn afkomstig van een groepsfoto van de bruiloft van 

Gerardus Velders uit 1915. Gerard Dubbeld: “Kijk, hier zie je zitten, ik kijk naar de gezichten, 

verrek, hier zijn ze. Dat zijn mijn opa en oma. Je kunt de gezichten er toch zo uithalen.“    

 

Bij het zien van een foto van Piet Velders (zie 7.10) moet Gerard denken aan een familie Jägers 

uit Lisse. Ook denkt hij direct aan een begrafenis van zijn oma of zijn opa. 

Hij denkt dat hij die mensen bij die gelegenheid ontmoet heeft. “Verdomd, tante Cor met Albert 

Schoots!”, roept Gerard als hij door het boek van onze familie bladert. Met zijn lange 

termijngeheugen is niets mis, mijmert hij. Oh, nee, ome Cor en tante Mien, hij gooit ze een 

beetje door de war. Het is ook wel veel familie die in één keer over de tafel komt. Op mijn 

herhaalde vraag of ze misschien nog foto’s hebben van hun ouders, zegt Gerard dat dit een mijl 

op zeven is. Rianne zegt dat zijn foto’s waarschijnlijk ergens in een doos zitten. Later zijn de 

foto’s toch boven water gekomen. Vermoeid na een operatie kwam hij ze persoonlijk in ’s-

Hertogenbosch brengen. 

 

 

 
 

 

Hoe terecht in Ammerzoden? 

Gerard is geboren in Maastricht, zijn vader was leraar en verhuisde in 1956 naar Amersfoort. 

In 1954 is Gerard in Delft gaan studeren. Tot 1959 studeerde hij daar en is daarna in militaire 

dienst gegaan, tot 1961. In 1964 leerde hij Rianne kennen; zij had een appartement in 



Amsterdam, op de achtste verdieping. Toen zijn ze getrouwd en woonden ze in Amsterdam tot 

1974. In 1974 verhuisden ze naar Zaltbommel, op het terrein van Hotel den Bogerd. Daar zat 

een appartement bij en woonde het zusje van Rianne. Maar zij verhuisde naar Bunschoten en 

dus kwam dat appartement vrij. Tot eind 1978 (kerst) woonden zij daar. Den Bogerd werd toen 

verkocht vanwege de nieuw aan te leggen brug.  

In die tijd werden ze lid van een handboog-schietclub. Een maf idee volgens Gerard, want hij 

wilde schieten. Had in dienst gezeten bij de cavalerie, dus er moest en zou geschoten worden. 

Deze handboogclub zat bij de Rode Leeuw in Ammerzoden. Daar was een oud lid bij, Martien 

Somers, en daar raakten Gerard en Rianne bevriend mee. Samen maakten ze tal van reizen, 

bijvoorbeeld naar Duitsland, met de reisclub van Kras. Ze\o raakten ze ingeburgerd in de 

gemeenschap van Ammerzoden. Toen ze vertelden dat ze hun huis in Zaltbommel moesten 

verkopen, wist een lid van deze club een leuk huis in Ammerzoden te koop. En dat is het huis 

waar ze nu nog steeds in wonen. Er zaten vier slaapkamers in en dat was net voldoende. Ook 

de vleugel van Gerard paste, dat lukt niet in ieder huis. Het huis zou ook goed geïsoleerd zijn. 

Dat viel best wel tegen. De buurman had een orgel dat ook heel hard kon en zo hield men elkaar 

in evenwicht.  

 

Gerard vertelt dat sommige 

mensen hem een ‘Velderstype’ 

vinden, maar zijn tante Mien vindt 

hem een ‘Leenderstype’, van zijn 

overgrootmoeder. Hijzelf vindt 

dat hij in ieder geval het karakter 

van zijn moeder heeft. Zijn broer 

heeft het karakter van zijn vader 

en met zijn vader had hij 

doorlopend ruzie. “We hebben 

vreselijk goed contact met de 

familie. Er is geen woord verkeerd 

in, maar we spreken elkaar nooit.  

 

Opening Brug Zaltbommel in  

1933                                           

 

 Mijn zus woont in Heesch, al jaren, maar als ze drie keer op bezoek zijn geweest de afgelopen 

30 jaar, is het veel. We wonen eigenlijk te ver weg. Maar met mijn jongste broer, Ad, de 

eigenwijze waar ik altijd ruzie mee heb, heb ik veel contact.”  

 

Gerard zegt ook dat hij regelmatig naar Maastricht moet. Waarom weet hij niet. Hij kent er 

niemand meer, maar wordt als het ware naar Maastricht gezogen. Degene die hij het laatste 

kende, was de onderwijzeres van zijn zus. De juf van de eerste klas van de lagere school, uit 

1940. Als zijn ouders weg waren, paste zij op. Zij was Duitse, vrijgezel, woonde op kamers om 

de hoek. Zij is altijd bevriend gebleven met de ouders van Gerard, tot de dood van zijn ouders. 

Toen gingen Gerard en Rianne er op bezoek met hun kinderen. Ze is 95 jaar oud geworden en 

een paar jaar geleden gestorven. Ze zijn nog naar haar begrafenis geweest.   

 



Kwartierstaat Gerardus Johannes Dominicus Dubbeld 



 

Elizabeth Helena Velders (4 september 1882) 

Tante Bet. Gehuwd met Gerardus Franciscus van IJzendoorn op 13 november 1909 te Tiel. Ze 

woonden een hele tijd op de Binnenhoek 32. In december 1941 vertrokken ze beiden naar het 

Nachtegaalslaantje 88 en in september 1946 zijn ze in het huis ernaast gaan wonen, op nummer 

86. Gerardus was portier bij Daalderop en woonde vlakbij zijn werk. Ton uit Oss herinnert zich 

dat deze man de bijnaam ‘de schietschuit’ had. Waarschijnlijk omdat hij altijd een heel grote 

hoed op had. In hetzelfde huis in het Nachtegaalslaantje woonde ook een ongetrouwde zus van 

Gerardus van IJzendoorn. Gerardus van IJzendoorn heeft, voordat hij portier werd, veel gereisd 

voor zijn werk als machinist. Hij was onder andere veel in Rusland.     

Tante Bet was recht door zee. Ze wond er nooit doekjes om en zei precies waar het op stond. 

Jan herinnert zich een keer dat hij naast haar in de kerk zat. Ze merkte op tegen Jan dat hij haast 

nooit geld gaf bij de collecte. Jan zei toen dat hij het opspaarde en één keer per jaar gaf. Hij 

kwam er amper mee weg. Tante Bet had altijd bloezen aan met korte mouwen. Dus altijd blote 

armen.  

 

Alex Ernste en Gerard Norden 

Deze familie had zelf geen kinderen, maar er woonden wel twee 

pleegkinderen bij hun in huis: Gerardus Norden (bijnaam ‘Knorrie’) 

en Alex Ernste. Gerardus ging in de oorlog vrijwillig in Duitsland 

werken, dat was niet best in die tijd. De hele familie sprak hier 

schande van. Later verhuisde hij naar Amsterdam. Alex, voluit 

Alexander Maria Ernste, geboren te Leeuwen op 29 april 1913, werd 

kunstenaar van ornamenten in kerken. Hij woonde wat later in de 

Heiligestraat, daar waar nu het politiebureau straat. Het eerste witte 

huis aan de linkerkant. Hij trouwde volgens Jan met een 

onderwijzeres, maar is ook kinderloos gebleven. Deze onderwijzeres 

verdiende het geld, zodat Alex zich kunstzinnig kon ontwikkelen. 

Gerard Dubbeld herinnert zich deze man nog goed. Hij kwam 

regelmatig bij zijn vader als hij geen geld meer had om naar Tiel te 

reizen. Hij zat regelmatig met Alex te tekenen op de Sint Pietersberg en 

de Lichtenberg in Maastricht. 

  

De eerder genoemde 

onderwijzeres is de latere akela 

bij de welpen van Ton Velders.  

Alex zat in 1944 bij het verzet. 

Hij kwam af en toe op visite bij 

Marinus. Daar werd de vrouw 

van Marinus heel erg bang van. 

Die hield niet van geweld en ze 

wist dat hij betrokken was bij het 

verzet en mensen had vermoord.  

Bronzen reliëf van Alex Ernste, 

1958, Hal stadhuis Tiel 

 

Alex Ernste in 1915 



Alex Ernste overleed in Reutlingen op 2 september 1982. Ernste was autodidact. Hij werkte 

vooral in koper, realistisch in portretten en beelden, abstract in monumentaal werk. Hij werkte 

in Tiel, Breda, Utrecht en vanaf 1974 in het Duitse Reutlingen, en was lid van  Scheppend 

Ambacht Gelderland.. 

Op de archiefkaart hiernaast is te lezen dat de naam het 

Nachtegaalslaantje, die het volgens mij nog steeds heeft 

in de volksmond, op 20 mei 1964 is gewijzigd in 

Nachtegaallaan. Klinkt misschien iets chiquer. Ook heeft 

Gerardus van IJzendoorn in 1948 een paspoort 

aangevraagd. Geldig tot augustus 1952. Hebben ze samen 

misschien nog buitenlandse reizen gemaakt?  

 

Op 15 april kwam Elisabeth te overlijden in Tiel, 81 jaar 

oud. In november 1964 verhuisde Gerardus van 

IJzendoorn naar Dreumel, Rooijsestraat 44, 

verzorgingshuis Sint Barbara. Daar overleed hij 4 jaar later. Waarom vertrok deze geboren 

Tielenaar naar Dreumel? Was er geen plek in een Tiels verzorgingshuis? Ik ben bang dat ik er 

niet meer achter kom. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.    

 

 

  



Petrus Stephanus Velders  

Ome Piet, geboren te Tiel op 26 november 1884. Hij huwde op 8 mei 1909 met Lamberdina 

Johanna Last. Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren:  

 

1. Gerardus Arnoldus Velders van 1910. 

2. Arnoldus Theodorus Marinus Velders van 1911. 

3. Helena Hendrika Cornelia Maria van 1912. 

4. Theodorus Velders van 1913. 

5. Hendrika Cornelia Juliana Velders van 1915. 

6. Cornelis Marinus Theodorus Velders van 1916. 

7. Marinus Theodorus Johannes Velders van 1918. 

8. Cornelia Elisabeth Velders van 1919. 

9. Theodorus Stephanus Velders van 1921. 

 

Negen kinderen binnen 11 jaar, dus. Zij 

woonden in de J.D. van Leeuwenstraat. 

Volgens Gerard Dubbeld keek deze man heel 

pienter uit zijn ogen. Het was een mannetje 

met een heel vriendelijke blik. Dat ziet 

Gerard hier in zijn gezicht.   

 

Ton Velders: “Mijn opa Piet was nooit ziek. 

Hij werd op zijn 82e voor het eerst ziek. Hij 

moest toen worden opgenomen in het 

ziekenhuis, want hij had te weinig suiker. 

Hij lag er zo slecht bij dat hij zelfs bediend 

is. Hij knapt weer open een week later stond 

hij weer achter de schoffel en heeft nog 10 

jaar geleefd.”   

 

Petrus Stephanus was volgens Ton wel een aparte man. Hij hield een bepaalde afstand met zijn 

kinderen. Niet zoals tegenwoordig vader en zoons met elkaar omgaan. Maar ondanks het feit 

dat hij ook maar een ‘boerenafkomst’ had, was hij erg Oranjegezind. Hij zat zelfs in het bestuur 

van de Oranjevereniging. Hij kwam vroeger onder andere in het Stationskoffiehuis. Hij lustte 

graag een borreltje, maar dat was vlak voor de oorlog een NSB-café geworden. Op een gegeven 

moment kwam er een bekende naar zijn vrouw toe en zei: “Haal Piet uit de kroeg, wan anders 

pikken ze hem nog op!” Wat bleek, Piet had alle NSB-ers zat gevoerd en het Wilhelmus laten 

zingen.  

Een ander voorval speelt zich af in de evacuatietijd, in Zoelen. Opa Piet zat daar ook. Opa Piet 

had een vergunning om de spoorlijn over te steken, omdat hij groenten teelde voor het 

ziekenhuis en regelmatig naar zijn tuinen moest hiervoor. Dat moest tijdens de evacuatie 

allemaal doorgaan. Op een gegeven moment kwam hij aan bij zijn tuin (Ton mocht mee en was 

dus getuige) en waren er twee Duitsers zijn sla aan het snijden. Ze werden flink op z’n Tiels 

toegesproken en ze vlogen weg. Want dat mochten zij natuurlijk ook niet.  

 

De oma van Ton, Lamberdina Last, was een erg lief mens. Daar draaide alles om en zij regelde 

alles. Opa werkte, maar zijn vrouw bestierde alles. De verkoop aan huis, de kas, het huishouden, 

noem maar op. Ook voor de kleinkinderen was zij erg lief. Ton kwam er vier keer per dag langs. 

Vanaf het woonhuis aan de Parallelweg naar de Jacob Cremersstraat, waar de school lag. De 

J.D. van Leeuwenstraat was precies halverwege. Altijd lag er wel een appeltje of een peer. Het 



was een goed mens. Ze kwam ook van de ‘ginne kaant’: geboren in Leeuwen. Ton verhaalt dat 

er veel vrouwen van de overkant kwamen. Ze begonnen dan altijd als dienstmeisje of hulp in 

de huishouding, maar bleven uiteindelijk aan een Tielse kerel hangen.      

 

Wim Velders: “Tegenover het kerkhof, aan de J.D. van Leeuwenstraat, woonden ook 

Veldersen. Die hadden het beheer van het kerkhof. Eén zoon noemden ze dokter Nol. Hij werkte 

bij de BB (Bescherming Bevolking). Als er dan gewonden waren, was hij er heel snel bij. Hij 

heeft vooral in de Tweede Wereldoorlog veel mensen gered.” 

Wim heeft het hier over het tweede kind uit deze familie: 

Arnoldus Theodorus Marinus Velders. Deze Arnoldus wordt 

ook genoemd op een driedelige Cd-rom, uitgegeven door het 

gemeentearchief te Tiel. Arnoldus is ongehuwd en kinderloos 

overleden op 9 mei 1987. Hij was ook scheidsrechter en consul 

van de KNVB, alsmede bestuurslid van de Rabobank. En een 

groot Theole-aanhanger. Na de lagere school  heeft Nol een 4-

jarige cursus op de School voor Handelsonderwijs gevolgd en 

behaalde in april 1929 zijn diploma. Samen met zijn broer 

Kees nam hij de tuinderij en groentewinkel aan de J.D. van 

Leeuwenstraat 38 te Tiel over. Eerst gingen zij met paard  

   

Lamberdina Johanna  Last 

 

en wagen, later met een groentewagen langs de deuren in verschillende wijken in Tiel. Op 

meerdere stukken land werden zelf groenten verbouwd. Nol was ongehuwd en woonde samen 

met zijn ouders bij het bedrijf. Toen zijn moeder gezondheidsproblemen kreeg, kwam zijn 

broer Kees met zijn vrouw en twee kinderen in 1956 bij hen wonen. Later volgden in dit 

huwelijk nog twee kinderen. In 1965 overleed Kees op jonge leeftijd aan een hartkwaal en 

zette Nol samen met zijn schoonzus Riek het bedrijf en de winkel voort. Hij heeft als een 

vader voor de vier kinderen van zijn overleden broer gezorgd. In 1979 stopte hij met de 

winkel en de groentewagen, mede door de opkomst van de supermarkten en door zijn leeftijd. 

 

Zoon Gerardus 

De oudste zoon, 

Gerardus Arnoldus 

Velders, geboren op 4 

maart 1910, kreeg zeven 

kinderen.  

 

Mobilisatie 1939; vóór 

de tafel Gerardus 

Arnoldus Velders 

geboren 1910     

 

 

 

 

 

 



Met eentje van deze zeven heb ik regelmatig contact: Ton Velders 

uit Oss, hier op de foto rechts. In maart 2012 hebben we enige uren 

met elkaar gesproken.  

Ton herinnert zich ook mijn vader nog goed. Hij vond dat hij er altijd 

jong uit zag. Ton heeft een keer op een bankje met hem gezeten bij 

de Betuwe, ook daar verzorgden ze het bloemwerk. In die tijd had de 

Betuwe grote opblaasbare hallen. Daar was mijn vader 

magazijnmeester. Mijn vader vertelde toen al aan Ton dat ik met de 

stamboom van de familie Velders bezig was. 

 

 

               Ton Velders 

 

Ton verdiende in zijn diensttijd, als hij in de weekeinden vrij was, geld bij door ome Nol op 

zaterdag mee te helpen met de groentekar. Ton herinnert zich dat er altijd een klein manneke 

aan de deur stond, vlak achter mijn moeder. “Dat manneke was in 1954 geboren”, zegt Ton. 

Dat was ik dus, dat kleine manneke.     

 

Gerardus Arnoldus Velders werkte vroeger bij Daalderop. Thuis was een groentebedrijf, maar 

daar had hij in eerste instantie geen zin in. Hij was in hart en nieren een bloemist. Hij heeft het 

vak geleerd bij de Wit, in het Hovenierslaantje. Daalderop werd zijn eerste klant in 1934. In 

1939 moest hij in dienst, mobiliseren.  

 

Volgens Ton was zijn vader een makkelijke en vriendelijke man. Maar hij moest wel op tijd 

zijn natje en droogje hebben. Hij deed ook graag zijn werk, dit was tevens zijn grote liefde en 

passie. Hij werkte hard, was niet echt vooruitstrevend, maar het onderhouden van zijn gezin 

stond voorop. Hij was de kostwinner, moeder werkte niet. Dat was niet in die tijd. Zij zorgde 

voor de kinderen en het huishouden. Soms was hij opvliegend, als een echte Velders: soms een 

grote bek, maar een klein hartje. Bij de uitvaart van Gerardus memoreerde Ton dat ze er een 

goede vader aan hebben gehad. De kinderen hadden een goede jeugd, maar je moest hem wel 

een beetje kennen. Ook met de klanten kon hij altijd goed overweg, nooit gemopper. Hij zat in 

het bestuur van de vroegere Boerenbond. De vergaderingen van het bestuur werden om beurten 

bij de verschillende bestuursleden thuis gehouden. Die vergaderingen waren berucht, want er 

werd nog al eens een borreltje teveel ingenomen. Ton kan zich nog een anekdote herinneren 

van een vergadering, bij een oud 

huisje met de deuren aan de 

achterkant. Eén van die personen 

moest plots naar de wc, stond op 

en had die deuren aan de 

achterkant niet gezien. Hij liep 

dwars door de deur heen.   

  

Kerkhof aan de J.D. van 

Leeuwenstraat 

Het kerkhof werd altijd 

bijgehouden. Petrus Stephanus 

(Piet) was daar grafdelver. Toen 

Piet dit niet meer kon, is dit werk 

overgenomen door Gerardus.  



De moeder van Ton Velders is een Schiltmans. De Schiltmansen hadden in Tiel de bijnaam: 

‘de Kiep’. Dat kwam door zijn grootvader. Hij wilde op een dag een brede wetering 

overspringen. “Dat haal je nooit, daar kun je nooit overspringen”, werd er tegen hem gezegd. 

“Jawel, daar vlieg ik over als een kiep”, was zijn antwoord. Vandaar dat de Schiltmansen de 

Kiep werden genoemd. Hij sprong er trouwens midden in.  

  

In 1940 moest de familie vluchten. Gerardus kon in eerste instantie niet mee, want die was 

gemobiliseerd. Moeder zat met een baby, Ton’s zus uit maart 1940. De beelden van dat vluchten 

heeft Ton nog allemaal in zijn hoofd, ondanks het feit dat hij toen pas 5 jaar oud was. 

Verzamelen in de Kijkuit, bij de oude Coöperatie. Uiteindelijk ging de familie verdeeld naar 

een adres. De moeder van Ton, met Ton en zijn pasgeboren zusje, in een soort taxi. Zijn andere 

broer, met oma en opa, reden weer in een andere auto, allemaal richting Alphen aan den Rijn. 

Op de terugweg, enige weken later, zat Ton alleen met zijn opa in een auto. Men moest 

evacueren omdat er hevig gevochten zou gaan worden op de Grebbeberg en omstreken. Tiel 

viel ook onder het potentiële gevechtsgebied.   

 

In 1945 moest de woning weer 

ontruimd worden, want de Engelsen 

en de Canadezen beschoten Tiel 

vanaf de overkant van de rivier. Dat 

begon op 1 januari 1945. De ouders 

van Ton waren op die zondagmorgen 

op visite bij hun ouders in de J.D. van 

Leeuwenstraat. Ton en kinderen 

waren gewoon thuis, speelden met de 

kinderen uit de buurt.  

Plotsklaps begonnen de 

beschietingen en de granaten sloegen 

links en rechts in. Iedereen vluchtte 

de huizen in. Ton en zijn broer wilden 

eerst naar huis lopen. Maar dat liep 

anders. De achtergevel van het 

ouderlijk huis was inmiddels ook 

geraakt en lag er helemaal uit. “Alle 

jongens waar we mee speelden waren 

naar huis gerend. Wij liepen rond en 

wisten niet waar naartoe. De 

granaatscherven vielen vlak bij ons 

neer. Totdat iemand ons zag, naar 

binnen trok en de kelder in stuurde. 

Ome Kees, de jongere broer van 

Gerardus, stond onder een poort van 

Kapel op begraafplaats J.D. van Leeuwenstraat                        

 

de St. Josephstichting te schuilen voor de schervenregen. Daar stonden meer mensen, 

waaronder een meisje van Toonen die een paar huizen verderop woonde. Het was even stil toen 

het meisje zei: ‘Ik ren gauw naar huis.’ Ome Kees probeerde haar nog tegen te houden. Maar 

ze ging toch. Een paar stappen verder werd ze dodelijk getroffen.” 

 



Ondertussen was vader Gerardus bijna wanhopig op zoek gegaan naar zijn twee zoons. Hij 

belde overal aan om te vragen of iemand hun kinderen had gezien. Totdat hij aanbelde bij het 

huis waar ze zaten. “Ja, ze zitten hier in de kelder.” Gerardus antwoordde: “Laat maar lekker 

zitten, nu weet ik waar ze zijn. Ik ga gauw terug naar huis, want moeder is ook erg ongerust.” 

Volgens Ton hebben deze ervaringen hem wel gevormd.  

    

De familie van Gerardus was één van de laatste families die vertrok. Gerardus was tuinder, 

maar dat bracht in de oorlogsjaren nauwelijks brood op de plank. Daarom ging hij bij de politie, 

de hulppolitie. Doordat hij bij de politie zat, moesten ze een beetje in de buurt blijven, zodat 

Gerardus in een verlaten Tiel toch soms een kijkje kon gaan nemen. Eerst in Drumpt, toen 

Wadenoijen, later  naar Zoelen. Daar werd de bevrijding afgewacht. Toen de oorlog voorbij 

was, heeft hij nog een tijdje bij de binnenlandse strijdkrachten gezeten. Later weer als Nationale 

Reserve.  

  

Een heel gezonde tak van de familie 

Ton is met zijn 77 jaar momenteel de oudste van alle neven en nichten van de tak van Petrus 

Stephanus. Volgens Ton is zijn tak van de familie een heel gezonde tak. Hij heeft een ziekenhuis 

amper van binnen gezien. Wel is hij aan staar geopereerd en een keertje aan zijn knie geholpen. 

Ook zijn vader is alleen geopereerd aan nierstenen. Vandaar dat de familie er erg van op keek 

dat ome Kees aan een hartkwaal overleed. Hij zat het grootste gedeelte van zijn leven ‘in de 

tuinen’. Zijn vader had sinds 1934 een hoveniersbedrijf. Toen Ton eenmaal op de mulo zat, 

bleek dit toch niet direct de opleiding die hij wilde volgen. De tuinbouwschool in Nijmegen 

was echter een schot in de roos. Zijn zoon heeft hier later ook nog op gezeten.  

 

Na het behalen van zijn diploma bleek thuis werken toch het beste uit te pakken. Dat ging goed, 

hij kon heel goed met zijn vader opschieten. Na zijn diensttijd, 21 maanden bij de marechaussee, 

dacht hij nog even aan bijtekenen. Het marechaussee-leven beviel hem wel, maar dit heeft hij 

niet doorgezet. Eenmaal weer thuis zag hij het bedrijf van zijn vader niet echt een grote vlucht 

maken, er waren nauwelijks expansiemogelijkheden. Hij solliciteerde toen bij een groot bedrijf 

in Eefde, tussen Deventer en Zutphen. Een grote boomkwekerij zocht iemand om de 

hoveniersafdeling op poten te zetten. Hij werd meteen aangenomen en heeft dit jaren gedaan. 

Door dit werk kwam hij door het hele land. Een tuin aan leggen bij de burgemeester in Sloten 

tot en met het aanleggen van een parkje bij een hotel in Zeeuws-Vlaanderen, Amsterdam, Den 

Haag: overal zijn door Ton tuinen aangelegd. ’s Maandagsmorgens gingen ze dan op pad en 

kwamen soms zaterdagmiddag weer thuis. Hij kreeg de auto mee met materiaal, al naar gelang 

het karwei een paar extra mensen. Tekeningen van de tuinen mee en werken maar. Dan kreeg 

hij weer een klus van twee dagen, dan weer één van drie weken en op zaterdag weer naar huis. 

Als vrijgezel was dat een leuke klus. Hij was in de kost, zoals dat toen heette in Eefde. Er waren 

in dat kosthuis nog twee jongens in huis, waaronder de boekhouder van het bedrijf.  

“Ik had daar voor 25 gulden in de week volledige kost en inwoning. Behalve natuurlijk als ik 

ergens ver weg zat in het land, dan zochten we een hotelletje of een goedkoop pensionnetje. In 

die tijd ben ik nog een keertje verloofd geweest, maar uiteindelijk ben ik daar niet mee 

getrouwd. Ze had een beetje genoeg van mijn gedrag, ik heb nogal een beetje losbandige jeugd 

gehad en nam het met sommige dingen niet zo nauw. Verder wel een brave jongen, maar vaak 

achter de vrouwen aan, lustte graag een pilske. Uiteindelijk pakte dit niet eens zo slecht uit.” 

 

Na het werk in Eefde heeft hij nog een jaar gewerkt in Zwitserland in Sankt Gallen, in dezelfde 

branche. Hier werd hij gewaardeerd voor zijn vakmanschap. Het handwerk werd allemaal door 

Italianen gedaan. Na een jaar is hij toch weer naar huis gekomen, want zijn vader kon een grote 

klus krijgen voor de gemeente en bouwverenigingen. Hier moesten tekeningen en bestekken 



voor gemaakt worden en daar had zijn vader niet veel kaas van gegeten. Zijn vader durfde dat 

alleen aan te nemen als Ton naar huis kwam en bij hem ging werken. Dit heeft Ton gedaan. 

Zijn verblijfsvergunning voor Zwitserland was sowieso al bijna verlopen en dan moest hij toch 

weg. Eenmaal een paar jaar bij zijn vader, stapten ze over van hovenier naar bloemisterij. Vader 

bleef het hovenierswerk doen, zolang hij nog werkte.   

 

Van kantoormeisje naar het bloemenvak 

Terug in Tiel werd er natuurlijk gestapt in de vrije tijd. Een keer was hij in de Gustaaf (Gustaaf 

Adolf aan de Konijnenwal) ’s avonds laat en zag daar een vrouwke. Hij kende haar van vroeger 

en had daar al eens een klein beetje verkering mee gehad! Maar toen was hij nog erg jong. Dat 

klikte meteen weer, ze hebben elkaar niet meer losgelaten en Ton is met haar 42 jaar gelukkig 

getrouwd geweest. Het ging hier om Wilhelmina Zweerina de Weerdt, geboren op 24 februari 

1939 te Geldermalsen. Ze was een kantoormeisje en kwam helemaal niet uit het bloemenvak. 

Op dit kantoor was ze voornamelijk aangenomen voor de Engelse klanten bij Heijster in 

Nijmegen, een heftruckbedrijf. Ze sprak namelijk erg goed Engels. Dat kwam omdat ze ruim 4 

jaar in Engeland (Somerset) had gewerkt als au-pair.  

Wilhelmina is toch gaan meehelpen met van alles. Ton’s vader had een externe hulp nodig voor 

het maken van allerlei bruidsboeketten, rouwkransen en dat soort spul. Ze vond dat interessant 

werk. Ze is daar 2 jaar voor naar school gegaan, om het bloembinden onder de knie te krijgen. 

Wilhelmina slaagde als beste, met het feit in de vinger. Dat kreeg ze acuut op haar examendag. 

Ze was daar later zo ziek van dat ze wel twintig kilo was afgevallen. Ze maakte tal van 

bloemwerken in Tiel, voor bijvoorbeeld de Agnietenhof. Ze maakte alleen bijzondere stukken 

en had dit werk gewoon in de vingers. Maar toen werd er nieuwbouw gebouwd. Hij wilde een 

nieuwe winkel, zodat hij ook voor Fleurop zaken kon doen. Dit duurde en duurde en 

ondertussen was de oude kas al afgebroken. De hypotheek was nog niet rond, terwijl het zich 

afspeelde in de dure tijd met rentepercentages van 12%. Dit was het begin van de jaren ‘80. De 

omzet werd door de nieuwbouw verdubbeld, liep als een trein. Maar de rente was zo hoog dat 

Ton en zijn vrouw het toch niet konden bolwerken. De bank draaide de kraan dicht en hij moest 

het werk opgeven. De schuld bleef, omdat hij niet failliet was gegaan kreeg hij nergens gelden 

of uitkeringen.  

 

Ondertussen had zijn dochter alle juiste 

papieren om een bloemenzaak te beginnen. 

Op haar naam zijn ze toen een winkel 

begonnen in Oss. Dat liep als een trein. Ton 

kocht bloemen, bezorgde en deed al het 

verdere inkoopwerk. Op een gegeven moment 

kwamen daar zelfs nog twee winkelmeisjes 

bij, men kon het anders niet aan. Maar het 

salaris van Ton volledig uit de winkel halen 

ging nog niet. En hij had nog steeds de 

schulden. 

 Toen is hij er een baantje er bij gaan zoeken. 

In de avonduren in de bewaking: men zocht 

iemand die tussen 22.00 uur en 0.30 uur 

gebouwen wilde sluiten en controleren. Dat 

was wel wat voor Ton. Hij was hier amper 

veertien dagen mee bezig toen hem nóg wat 

in de schoot werd geworpen. Bij Unox kregen de portiers werktijdverkorting, maar die tijd 

moest wel worden opgevuld. Dat was tussen 18.00 uur en 22.00 uur. Binnen veertien dagen had 



hij dus een volledige werkweek in de avonduren. Later kwamen daar ook nog weekeinddiensten 

bij. Het inkopen van de bloemen werd op een andere manier geregeld en dat beviel prima. Ton 

is op 62-jarige leeftijd met de vut gegaan. Vier jaar later heeft zijn dochter de bloemenzaak 

goed kunnen verkopen. Als gevolg ging zijn vrouw op freelance basis bij allerlei collega’s 

werken. Samen hadden ze het hartstikke goed. De schulden waren allemaal afbetaald, ze hadden 

zelfs een klein spaarcentje over: een goed leventje dus. “Wil was nooit ziek. Daarom schrokken 

we ons dubbel toen ze zonder voortekenen een hersenbloeding kreeg en in coma raakte. Daar 

heeft ze nog drie dagen in gelegen, ze was twee maanden ervoor 65 geworden.” 

 

De Veldmuis 

De Veldersen werden de muizen genoemd, of de veldmuizen. Dat was een bijnaam die ik me 

ook nog kan herinneren. Vroeger werd ik er boos over, maar nu niet meer. Ton kan zich nog 

een oud mannetje herinneren die in Drumpt woonde. En iedere keer als hij dan langsgefietst 

kwam en de vader van Ton zag, had hij dezelfde uitdrukking: “Wat is ’t weer muuzerig!”  

 

Van Ton heb ik ook alle foto’s gekregen van deze familie. Ook de foto’s van zijn overleden 

broer Piet en zus Betsie. Van deze twee heb ik achterin de grafzerken staan. Ton heeft me ook 

een mooie foto gegeven van de bruiloft van zijn tante Cor met Alfred Schoots, gemaakt op 12 

mei 1947: 

De man helemaal rechts op de foto is volgens Ton ome Kees Melkert. Hij was getrouwd met 

een zus van oma Last. Die had een broer die kleermaker was, uit de Binnenhoek. Ik heb hier 

geen verdere gegevens van en kan dus ook niet aangeven of dit familie is van ‘de Melkert’ via 

mijn tante Jo. De hele familie Velders (de tak van Petrus Stephanus) staat er op, samen met alle 

familie van Alfred Schoots.   

 

Op de voorste rij van links naar rechts: Ton Velders, Maria Jägers, Maria Schoots, Bep Velders, 

Hans Jägers, Piet Velders, Theo Schoots. Tweede rij: Kees Velders, ?, ? Schoots, P.S.Velders 



(opa), Velders-Last (oma), bruidspaar Alfred Schoots-Cor Velders, vader Schoots, moeder 

Schoots, klein meisje?, Otje Schoots. 

Derde rij: Piet Schoots, Gerardus Arnoldus Velders (vader), Tineke Schoots, ?, Theo Velders, 

? Schoots, H.B.Velders-Schiltmans (moeder) met Bep Velders, Leen Velders met daarachter 

haar man Frans Hombergen, Riek Velders en (met pet) haar man Henk Jägers, Pater Gradje 

Jansen, ? Schoots, ?,  Leo Schoots. Laatste rij: Nol Velders, ?,   ?,  ? Schoots en echtgenote, 

Truus Schoots en haar man Gijs Koopmans, ?, en uiterst rechts Keesje Melkert. De foto is 

gemaakt vóór het ouderlijk huis aan de JD van Leeuwenstraat 38,  

waar destijds de bruiloft gehouden werd.  

 

 

 

Piet Velders verdronken 

De oudste broer van Ton, Piet Velders (hier rechts op de foto) 

geboren op 17 mei 1933, verdronk in Tiel op 14-jarige leeftijd.  

 

 

Dit noodlottig ongeval 

vond plaats op 20 augustus 

1947 in Tiel. Piet was 

samen met Ton veertien 

dagen wezen logeren bij 

tante Riek Jägers in 

Voorhout. Vele malen zijn 

ze tijdens die logeerpartij 

naar Noordwijk aan zee geweest om daar te gaan 

zwemmen.  

 

Op dinsdag 19 augustus kwamen ze in de avond weer 

terug in Tiel. De dag erop, woensdag 20 augustus 1947, 

gingen ze weer zwemmen met een stel vriendjes. De 

zomer van 1947 was een hele hete zomer. Ze 

zwommen in het Amsterdam Rijnkanaal, dat ze toen 

nog aan het uitgraven waren. Men beheerste de 

zwemkunst allemaal slecht en bij het oversteken van 

een stuk water kon Piet het niet meer volhouden en 

verdronk voor de ogen van zijn broer Ton en vrienden. 

Pas na twintig minuten konden ze een volwassene 

bereiken en Piet uit het water halen. 

 

 

Enige jaren eerder verloor Ton zijn oudste zuster Lamberdina, beter bekend als Betsie. Zij is 

geboren op 28 maart 1940 en overleed op 11 mei 1942. Betsie was maar een paar dagen ziek 

geweest en overleed aan de gevolgen van ‘valse kroep’. Een foto van de grafsteen van deze 

twee kinderen staat afgebeeld achterin.  
   

In Cd’s ‘Historische Tijdschriften Gelders Rivierengebied’ (1991, nr. 3) wordt in een 

biografisch artikel over Dr. Hoogenboom, A. Velders genoemd als leider van een EHBO-



colonne in januari 1945. Hij staat bekend als dokter Nol. 

Volgens Johan Hijmans was  hij ook nog verschillende 

keren scheidsrechter bij voetbalwedstrijden.  

Willy Müller: “Ja, die man ken ik wel. Hij was vrijgezel 

en zat in allerlei verenigingen. Heel Tiel kende hem.”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
         Betsie 

 


