Hoofdstuk 10
Helena Margaretha Velders

Tijdens mijn speurtochten naar de familie kwam ik heel veel droge gegevens tegen. Deze
gegevens zijn grotendeels verlevendigd door interviews met allerlei mensen. In de volgende
hoofdstukken zijn kinderen van Gerardus Arnoldus Mattheus Velders en Wilhelmina Maria
Schoots met alles wat ik er kon vinden en horen.
Als eerste gaat het hier over tante Leen, Helena Margaretha Velders. Tante Leen trouwde op
25 juni 1917, ze was toen 24 jaar, met Leonardus Lambertus Schoots, geboren te Tiel op 5
december 1888. Hij was dus al 29 jaar toen hij trouwde. Op een bruiloft van een vriendin van
Helena heeft ze Leonardus (Lenard) leren kennen. Toen hij de bruiloft verliet zou hij gezegd
hebben: ‘zij die mij lief hebben, volgen mij’. Dat was niet tegen dovemans oren gezegd en
dus ging tante Leen er achteraan, aldus de overlevering.
Bekend geworden als Ome Lenard. Ik heb hier zelf herinneringen aan van de Hoveniersweg,
waar zij een winkel hadden in lampen en allerlei andere elektrische zaken. Daarvoor woonden
ze in de Binnenweg, schuin tegenover de lagere school van Nijhof. Er is een ansichtkaart van
dit stukje van de Binnenweg te vinden in het boekje over oud Tiel. Op deze ansichtkaart staat
Piet Velders (1923) samen met een buurmeisje die ergens aan het logeren was. Later bleek dat
dit meisje een vriendin was van zijn huidige vrouw (Jo Hamers, de betreffende foto is te
vinden in het hoofdstuk van Piet Velders). Toeval?
Tante Leen en ome Lenard begonnen met deze elektriciteitszaak na de verbouwing van dit
dubbele woonhuis. Ik herinner me wasmachines, lampen en draden. Hij was elektricien van
beroep. Hij gedroeg zich volgens diverse mensen een beetje als een dandy.

Vermoedelijk is deze foto genomen op de 25-jarige bruiloft van Leen en Lenard en hun vijf
kinderen rond 25 juni 1942.

Eén van de eerste huizen waar deze mensen woonden,
was een huis aan de Twaalf Apostelen. Vandaar uit zijn
ze verhuisd naar het Sterrebos. Daar zijn alle kinderen
geboren, in totaal zes.
Helena Margaretha Velders werd geboren op 29 oktober
1892 in Tiel, overleed op 12 juni 1985 op 92-jarige
leeftijd in Tiel (RK begraafplaats aan de JD van
Leeuwenstraat).

Johanna Maria van Os

Johannes Schoots

Helena trouwde met Leonardus Lambertus Schoots, zoon van Johannes Schoots en Johanna
Maria van Os, op 25 juni 1917 in Tiel. Leonardus werd geboren op 5 december 1888 in Tiel,
is overleden op 28 december 1977 in Tiel op 89-jarige leeftijd. Hij werd begraven op 31
december 1977 in Tiel (RK begraafplaats aan de JD van Leeuwenstraat).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria Angesus Gerard (Annie) Schoots werd geboren op 13 april 1918 in
Tiel, is overleden op 31 december 2006 in Tiel op 88-jarige leeftijd. Johanna trouwde
met Laurentius Bernardus Henricus Schroër . Laurentius werd geboren op 22
december 1914 in Tiel, overleed op 19 maart 2008 in Tiel op 93-jarige leeftijd.
2. Gerardus Arnoldus Mattheus Schoots werd geboren op 16 februari 1920 in Tiel, is
overleden op 19 april 2006 in Tiel. Gerardus trouwde met Johanna Jasperdina van
Velde, op 28 juni 1947 in Tiel.
3. Johannes Schoots werd geboren op 27
juni 1921 in Tiel. Johannes trouwde met
Berta Adriana van Lienden.
4. Leonardus Lambertus Schoots werd
geboren op 25 maart 1927 in Tiel.
5. Petrus Schoots werd geboren op 5 juli
1934 in Tiel. Petrus trouwde met Johanna
Peterse.
Petrus Schoots en Johanna Peterse

6. Wilhelm Schoots werd geboren op 21 januari 1936 in Tiel, overleden op 20 mei 1936
in Tiel.
Volgens Annie (de oudste dochter) verhuisde de familie van Ome Lenard en tante Leen naar
de Binnenweg, toen zij 9 jaar was. Ze ging toen naar de lagere school aan de Jacob
Cremersstraat. Na de lagere
school is zij naar de
naaischool van de nonnen
gegaan in de buurt van de
Sint Dominicuskerk, voor
ongeveer 2 jaar. Verder leren
was voor dochter Annie niet
weg gelegd: “In verder leren
had ik geen zin, ik was al blij
dat ik van school af was.” Na
die school werkte ze een
poosje bij Van Hesteren
Bouwmaterialen
in
de
huishouding. Weer later ging
ze naar Merks en nog later bij
Orlemans, de snoephandel.
Steeds huishoudelijk werk.
Daarna was ze thuis weer
nodig.
Hoveniersweg 40 en 40A (uiterst rechts A )in 2012
Toen zij 18 werd, verhuisde het hele gezin naar de Hoveniersweg 40a, waar de winkel werd
gevestigd. Rond 1946 kwam zij Laurentius Schroër tegen bij het dansen, bij Laheij aan de
Korenbeurs. Toen zij trouwden, zijn ze eerst gaan wonen in het huis van Jo Laheij, zus van
Cor Laheij van de Korenbeurs, in de buurt van de sportvelden in Drumpt. Zij hadden daar een
molen of een maalderij. Jo was getrouwd met Derksen, een Duitse man. Hij was in de Tweede
Wereldoorlog opgeroepen om te gaan vechten aan het Russische front en is daar gesneuveld.
Hier kom ik nog op terug bij de familie Laheij (GV).
Laurentius heeft eerst bij Daalderop gewerkt en moest in de Tweede Wereldoorlog gaan
werken in Duitsland. Althans, hij
moest naar Hagen, maar hij is
hem
bij
Gelsenkirchen
al
gesmeerd richting Hamburg en zo
met een bocht weer terug naar
Nederland gegaan. Echt gewerkt
in Duitsland heeft hij maar een
paar dagen. Hij dook onder in zijn
ouderlijk huis, dat nu nog steeds
in Drumpt staat, vlak naast café
De Roskam. Vlak na de
bevrijding is hij met zijn drie
broers een metaalwarenbedrijf
gestart.

De oorspronkelijke boerderij vlak voor de sloop
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. Er zou, volgens zoon Gerrit, wonende in 2002 in
de Batauweflat in Tiel, nog een zesde kind zijn geboren. Die heb ik later gevonden. Dit is
Wilhelm Schoots, geboren op 21 januari 1936. Het kind is maar een maand of zeven á acht
oud geworden en gestorven aan wiegendood. Annie, de oudste, woonde ook in Drumpt. Zij is
3 jaar na mijn interview met haar overleden op 31 december 2006.
Hoveniersweg 40 en 40A
Hein Velders: “Tante Leen woonde naast
ons. Ze was een heel lief mens. Ome
Lenard ook wel, maar die was een bietje
gek in de kop. Die hebben ze een keertje in
een dwangbuis uit huis moeten halen. In
datzelfde huis hebben wij ook gewoond en
ons heeft het ook geen geluk gebracht. Ook
degenen aan wie wij het huis verkocht
hebben zijn al gescheiden. Ik denk dat de
aardstralen daar verkeerd staan.”
Wim Velders en Annie Damen hebben in
datzelfde huis gewoond, maar zijn daar wel
heel gelukkig geweest, aldus Wim. “Wij
hebben daar zelfs als eerste gewoond,
nog voor Hein en Hennie. We hebben geen

Het nieuwe huis
problemen gekend.
Ik herinner me
tante Leen als een
hele lieve vrouw en
als er iets was,
stond ze klaar. Een
fijne vrouw, die
een heel zwaar
leven heeft gehad.
Ome Lenard was
schizofreen en ik
vond hem niet zo
aardig. Ik heb wel
veel contact gehad
met Leo, één van
hun zonen. Hij was
een paar jaar ouder
dan ik, maar we
hebben altijd

Ome Lenard en tante Leen in 1959
samen fijn gespeeld. Onze dochter Annette is in 1962 in het ziekenhuis geboren, maar in dit
huis opgegroeid. Dit heuglijke feit was voor mijn moeder de aanleiding om het hek tussen

onze tuinen te voorzien van een hekje, dat open kon. Halverwege 1963, Annette kon al alleen
lopen, als mijn ouders dan ‘s zondags uit de kerk kwamen, riep mijn moeder: “Annette, het
hek is open hoor!” Dit was voor Annette het teken, dat zij al wankelend door het hekje mocht
om naar mijn ouders te gaan. Dan kreeg ze steevast een hapje suiker met de woorden "Dit
mag je niet zeggen, hoor.” Als Annette dan weer terug was, vroeg Annie “En, wat heb je van
oma gekregen?” Annette zei dan met een volle mond: “Mag nie zeggen.” In februari 1964 is
Guus geboren. Bij mooi weer, in mei of juni, mocht Guus in de kinderwagen achter in de tuin
staan. Naast de rozenstruik scheen de zon lekker warm de wagen in. Gelukkig constateerde
mijn vader bijtijds, dat Guus al een flink stuk van de rozenstruik aan het verorberen was. Hij
kon het nog op tijd uit zijn mondje halen. Zoals je ziet, hebben wij heel wat aan mijn ouders te
danken.”
Cor Laheij herinnert zich tante Leen als een bijzonder lief mens. Op de dag van het overlijden
van tante Leen is hij met zijn moeder Mien naar het bejaardenhuis gegaan, waar tante Leen
lag. Mien Laheij-Velders zei toen dat ze wilde blijven. Ze is bij tante Leen gebleven tot zelfs
het moment dat ze begraven werd. Het waren echt twee zussen voor elkaar. Ze konden elkaar
niet alleen laten.
Lenard bij de KVP
Lenard heeft in Tiel ongeveer 17 jaar voor de KVP (Katholieke Volkspartij) in de
gemeenteraad gezeten. Hij was een zeer integer en rechtvaardig man. Hij kon absoluut niet
tegen onrecht. Hij is uit de politiek gestapt na een aanvaring over een uitkering van de sociale
dienst, aan iemand die dat absoluut niet verdiende. Hij vond dit zo onrechtvaardig dat hij de
politiek vaarwel zei. Hij zat daarnaast nog in allerlei besturen, onder andere van de
Coöperatie. Het was een heel harde werker. Lenard heeft het niet makkelijk gehad op
sommige momenten, wat natuurlijk weer doorwerkte op zijn vrouw. Hij dacht dan
bijvoorbeeld dat zijn vrouw hem dood wilde hebben of het met andere mannen hield en
andere fobieën. Hij werd hiervoor diverse malen opgenomen in verschillende inrichtingen. Hij
was dan vaak maanden weg.
Lenard was ook een echte
vakbondsman. Hij werkte in
die tijd bij Daalderop en daar
moesten
allerlei
acties
gevoerd worden. Hij kreeg
het voor elkaar dat het
voltallige personeel van
Daalderop in de Sint Joseph
in de Hoveniersweg kwam en
sprak deze mensen toe, waar
het aan schortte bij hun
werkgever en wat ze allemaal
van plan waren. Maar
een en ander was ter ore
gekomen bij de pastorie.
Links het hoofdgebouw van Kurz aan de Binnenweg
De pastorie had pater Piels in de coulissen staan, die alles doorvertelde aan de pastoor. De
volgende dag kon Lenard vertrekken bij Daalderop. Daarna is hij een eigen zaak begonnen.

Lenard was er onder andere wel de oorzaak van dat er eind 1913 een enorm conflict was
tussen de landelijke bonden enerzijds, de werkgeversorganisaties en de katholieke kerk
anderzijds. Op 1 januari 1914 sloot Kurz de fabriek, toen bleek dat slechts 70 van de 160
arbeiders op de oude voorwaarden het werk wilden hervatten. Men probeerde nog Duitse
arbeiders in te zetten, maar ook dat ging mis. Na vijf maanden ging men toch weer aan het
werk en de invloed van de landelijke bonden was niet meer weg te denken.
Echte hobby’s heeft Lenard nooit gehad. Misschien dat zijn werk als zodanig bestempeld kan
worden: elektricien. Zijn vaste gewoonten waren op zondagmiddag uit de kerk naar Laheij bij
de Beurs gaan, voor een borreltje, zoals iedereen deed. Als hij dan terug was, ging hij thuis
even op de bank liggen om wat te slapen. De zonen van Laheij weten te vertellen dat ome
Lenard als één van de eersten in Tiel een echte televisie had. Er ging een wereld voor hen
open.
Tuberculosehuisje
Willy van tante Bet herinnert zich nog dat tante Leen
heel goed kon strijken. Overhemden moesten vroeger
nog gesteven worden. Daarvoor werden ze eerst
vochtig gemaakt. Tante Leen maakte er dan een echt
kunstwerk van.
Willy van ome Thijs had vroeger tuberculose. Zij heeft
nog een tijdje in een soort houten zomerhuisje, dat
ome Lenard had gemaakt achter hun huis aan de
Hoveniersweg, gekuurd. De familie van ome Thijs
woonde in de Voorstad, maar daar was helemaal geen
ruimte. Volgens Willy had de familie Velders altijd veel voor elkaar over. Dit laatste is daar
weer een mooi voorbeeld van. Echt groot was die tuin namelijk ook weer niet.
Gevangen in Apeldoorn en Arnhem
Zoon Gerrit vertelt dat hij en zijn vader gevangenen zijn geweest in de Tweede Wereldoorlog.
Gerrit zat in Apeldoorn en Lenard in Arnhem en moest vliegtuigbommen laden voor de
Duitsers. Dit heeft hij ongeveer anderhalf jaar moeten doen. Lenard zag op een gegeven
moment zijn kans schoon en liep naar Wageningen. Daar bemachtigde hij een fiets en is naar
Tiel gefietst. Bij binnenkomst kwam hij zijn dochter tegen. Zij was op weg om melk te halen
bij een boer. Dit was een heel bijzondere ontmoeting en heeft veel indruk op hem gemaakt.
Gerrit en zijn vader zijn destijds opgepakt, omdat zijn vader mensen verborg voor de Duitsers
in het huis op de Hoveniersweg. Ook hield hij zich bezig met illegale bonnenacties. Gerrit:
“Die bonnen verstopten we in de winkel. We rolden ze op en dan pasten ze precies in de
stangen van de hanglampen die in de winkel hingen. Niemand heeft ze ooit ontdekt.”
Toen iedereen uit Tiel moest evacueren, winter ‘44/’45, ging de familie eerst naar Avezaath
en vlak daarna naar Friesland. Lenard, zijn vrouw en de jongste van de kinderen, Piet, zaten
bij boer De Boer en Annie zat bij boer Feninga. Alle andere kinderen waren in de buurt
verspreid bij andere boeren.
Toneelvereniging de Egelantier
Lenard zat ook bij een toneelvereniging. Regelmatig waren er optredens in de St. Joseph op
de Hoveniersweg. Ook zijn dochter Annie zat bij deze vereniging: De Egelantier.

Volgens Annie heeft zoon Johan, woonachtig in Hilversum, een groot gedeelte van de
stamboom van de familie Schoots in zijn bezit. Veel papieren zijn na de dood van Lenard in
1977 naar hem toe gegaan. Johan woont momenteel (2008) in een verzorgingshuis in
Hilversum. Hij heeft jarenlang bij de Nederlandse Spoorwegen gewerkt. Zijn militaire
diensttijd bracht hij door in Indonesië, tussen 1945 en 1948. Hij woonde destijds met zijn
gezin in Den Haag, onder andere in de Anteunisstraat en de Weissenbruchstraat. Johan heeft
nauwelijks nog stukken van de familie in zijn bezit.
Zoon Leo is naar Pretoria, Zuid Afrika vertrokken. Ook was hij één van de oprichters van de
Tielse zwemvereniging Vahalis.
Zoon Gerrit, de tweede uit het gezin, werkte altijd in de elektrotechniek. Op zijn 62e is hij met
pensioen gegaan. Hij was niet de meest brave leerling op de ambachtsschool. Op een dag is
hij, nadat hij weer hevig teleurgesteld was in de puntentelling van de school, weggelopen. Pas
laat in de avond keerde hij weer terug. Dit veroorzaakte veel paniek bij de familie.
Gerrit en zijn vrouw woonden een hele tijd in de Tweede Achterstraat 27 in Tiel. Nadat ome
Gras eruit ging, zijn zij er gaan wonen. Dat is helemaal verbouwd en ze hebben er 25 jaar met
veel plezier gewoond. Johanna van de Velde, zoals haar meisjesnaam is, is een echte Tielse.
Ze woonde eerst op de Kolk (Sterrebos) en daarna in de Sint Josephstraat. Ze herinnert zich
van opa dat ze regelmatig, ieder jaar wel een keer, bessen gingen plukken in de boomgaard
van opa.
Er zijn diverse Veldersen getrouwd met Schootsen. Een anekdote die Gerrit Schoots hierover
aanhaalt, en door zijn broer Johan nog eens bevestigd wordt, gaat over een nieuwe pastoor.
“Er kwam eens een nieuwe pastoor in Tiel werken. De oude pastoor zei tegen de nieuwe: ‘Je
moet voorzichtig zijn met de mensen hier. Wrijf ze niet tegen de haren in. Er zijn twee
families die hier belangrijk zijn: dat zijn de Veldersen en de Schootsen’.” En dat heeft de
nieuwe pastoor in zijn oren geknoopt.
Tante Leen en ome
Lenard
waren
de
peettante en peetoom van
Willy
Velders
(echtgenote van Van
Groenestijn). Willy kreeg
altijd wat van deze
mensen. Zelfs toen de
kinderen van Willy en
Anton geboren waren
stond ze, tot hoge
leeftijd, op de stoep om
een
cadeautje
te
overhandigen.
Dorpsstraat Drumpt rond 1910
Zelfs toen ze al behoorlijk op leeftijd was (ze woonde toen op Westlede in Tiel), was ze altijd
bijzonder kien en bij de tijd. Volgens Willy herkende ze wel wat van haar vader in tante Leen.
Zij herinnert zich deze man als een bijzonder humorvolle man. Hij kon mooie verhalen
vertellen en deed altijd alsof hij alles wist. Hij wist ook veel, maar niet zoveel als hij werkelijk
wist. Deze eigenschap verbloemde hij bijzonder politiek.

Dochter Annie Schroër-Schoots: “Momenteel wonen we in Drumpt aan de Dorpsstraat 10.
Hier wonen we al meer dan 50 jaar. Vanaf 1949 zijn we hier gaan wonen.” Haar man, L.B.H.
Schroër, momenteel 89 jaar en bruisend van energie, vertelt dat hij officieel nog steeds
directeur is van de metaalwarenfabriek: ‘Gebroeders Schroër’, eveneens gevestigd aan de
Dorpsstraat in Drumpt. “Twee van de vier broers zijn al overleden”, vertelt Laurens Schroër.
“M’n vaoder was klompenmaoker, maar wij zin hier met z’n viere meer dan véftig jaar
geleeje begonne met de metaolfabriek. Ik bin nog steeds eigenaar, maar ik bin der in gin
hallef jaor gewiest. Mijn familie komt ook uit Duitsland. Twee familieleden zijn naar
Amerika gegaan rond 1700, maar daar hebben we ook nooit meer iets van gehoord. De andere
twee familieleden zijn vanuit Duitsland naar Holland gegaan. Daar ben ik een nazaat van.”
Annie herinnert zich haar jeugd als heel gewoon, heel fijn. Het was niet de meeste weelderige
tijd, maar ze was wel gelukkig. Uit het huwelijk tussen Laurentius Schroër en Annie zijn drie
kinderen geboren.

Kwartierstaat Johanna Maria Angesus Gerard Schoots

