Hoofdstuk 11
Johanna Geertruida Velders
Zij werd geboren te Tiel op 29 december 1893.
Tante Johanna, aldus de familie. Ze trouwde met
Hendrik (Hend) Wennekes. Hij was slechts 3
jaar ouder (14 november 1890). Uit dit huwelijk
zijn zes kinderen geboren. De oudste,
Wilhelmus, werd geboren op 3 augustus 1920 en
overleed op 20-jarige leeftijd, op 11 januari
1940 te Tiel.
Wim Velders: “Tante Johanna was een
zorgzame, moederlijke vrouw. Ze had ook een
stel kinderen en is daarna getrouwd met ome
Bart uit Rotterdam. Ik heb er niet veel contact
mee gehad. Eén van de zonen van tante Johanna,
Karel Wennekes, was de creatieveling van de
familie. Ik heb een keer een kerststal gemaakt
met figuurzagen. Die heb ik naar Karel gebracht
en die schilderde het dan helemaal.”
Met deze mensen trok Willy van Groenestijn–
Velders veel op. Zij woonden ook een tijd in het
ouderlijk huis aan de Medelsestraat. Ook de
kinderen waren verzot op tante Johanna.
Hend Wennekes was later bij Kürz in Tiel
werkzaam. Op de Binnenweg stond destijds een
klein fabriekje, iets voorbij de lagere school van
Nijhof, in de bocht. Coen Kürz richtte deze fabriek in 1896 op, nadat hij de vakkennis bij
Daalderop had opgedaan. Op het hoogtepunt had de firma Kürz & Co 100 mensen in dienst.
In 1987 is deze fabriek verplaatst naar Zeist, waar men nog steeds tin produceert. Hend was
metaalbewerker bij
deze
fabriek. Een handige man.
Hend heeft ook nog bij
Daalderop in het magazijn
gewerkt. Hij ging veel te vroeg
dood.

De familie Wennekes met
uiterst links Hend
Uit het huwelijk van Johanna
Geertruida Velders met
Hendrik Wennekes, zijn zes
kinderen geboren, zoals
hiervoor genoemd:

1. Wilhelmus Wennekes werd geboren op 3 augustus 1920 in Tiel, overleden op 11
januari 1940 in Tiel op 19-jarige leeftijd.
2. Gerardus Arnoldus Mattheus Wennekes werd geboren op 3 augustus 1921 in Tiel,
overleden op 13 september 1981 in Delft op 60-jarige leeftijd.
3. Karel Wennekes werd geboren op 23 oktober 1923 in Tiel, overleden op 26 april 1985
in Vlaardingen op 61-jarige leeftijd.
4. Wilhelmina Maria Wennekes werd geboren op 26 maart 1925 in Tiel.
5. Johanna Geertruida Wennekes werd geboren op 30 juni 1927 in Tiel
6. Catharina Engelina Wennekes werd geboren op 10 november 1935 in Tiel.

Huwelijk met Bart Hijmans
Op 6 oktober 1936
overleed Hend aan
maagkanker. Daarna
trouwde Johanna met
Bart Hijmans. Uit het
huwelijk van Bart en
Cornelia zijn negen
kinderen geboren. Met
kind
nummer
7,
dochter Henny Weber,
kreeg ik contact tijdens
de samenstelling van
dit boek. Zij heeft mij
ook deels informatie
verschaft over deze
familie.
Uiteindelijk heeft Johanna voor zijn
Johanna Velders en Bart Hijmans
negen kinderen gezorgd.
Maar daarnaast had zij zelf al zes kinderen met Hend Wennekes. In totaal moest ze dus voor
vijftien (!) kinderen zorgen. Deze hadden aan haar een hele goede tweede moeder. Het was een
hele gezellige dame. Ze was gek op kaarten en greep ieder moment aan om dit te doen. Ook
was er altijd koffie in huis, die klaar stond om ingeschonken te
worden. Meteen na hun huwelijk in 1946 vertrok bijna de hele
familie, op dochter Wilhelmina en zoon Gerardus na, naar
Rotterdam. Gerardus was een hele tijd bij tante Leen en ome
Lenard in de kost. Beiden bleven in Tiel, omdat hun verloofden
ook hier woonden.
De kinderen zijn heel trots op hun vader Bart.
Volgens Mien was dit een hele moeilijke periode voor haar
moeder. Vertrekken uit haar vertrouwde omgeving én getrouwd
met een man die zelf ook nog eens veel kinderen had uit een
eerder huwelijk. Erg veel kinderen dus om voor te zorgen. Een
motto van haar was: “Zo ’t komt, komt ‘t.”
Bart Hijmans

Deze grote mate van tevredenheid met het leven droeg
ze zelfs tot in het bejaardentehuis met zich mee. Cor
Laheij heeft eens tegen Mien gezegd: “Jouw moeder,
da’s een schat van een mens.”

Johanna ontving na het overlijden van haar man Hend
Wennekes, vanaf 6 oktober 1936, een zogeheten
weezen-rente. Op bijgaande foto het weezenbewijs.
Maar liefst 182 gulden en 52 cent per jaar kreeg ze.

In 1940 stierf de oudste zoon uit deze
familie (Wilhelmus Wennekes, geboren
op 3 augustus 1920), toen hij pas 19 jaar
was, aan slokdarmkanker. In Amsterdam
was destijds een kankercentrum. Hier
heeft hij nog vijf weken doorgebracht.
Daar zag men dat er niets meer aan te doen
was en zei zijn moeder dat hij naar Tiel
vervoerd moest worden. Op 11 januari
1940 overleed hij. Hij schreef nog een
ontroerende afscheidsbrief aan iedereen,
op zijn sterfbed. Hierbij een kopie van zijn
in potlood geschreven afscheidsbrief:

Johanna Geertruida Velders
Tekst van de afscheidsbrief van Wilhelmus Wennekes:
“Van een J Wer aan de JW
Beste jongens, ik ben op het oogenblik stervende, en, als er één is die erg tegen de dood heb
opgezien, dan was ik het altijd. Nu echter is bij de bediening die ik kreeg, Gods genade als het
ware naar binnen gestroomd. Vrienden, ik heb evenals jullie, wel geweten dat de H. Communie
veel heiligmakende genade bezit, docht ik had daar nooit iets van gemerkt omdat ik ter H.
Communie ging in de sleur van biechten en dan communiceren, maar niet met de overtuiging
van …(onleesbaar).
Daarom, beste J W-ers, druk ik jullie en iedereen op het hart, ga met eerbied ter H.Communie.
Jullie weten allen dat ik een slecht opkomend lid was, en dat kwam doordat ik het een saaie
boel vond, maar ik zocht er niet de godsdienst, maar enkel vermaak en dat was natuurlijk niet
het doel van de leiders. Kortom, ik was een onverschillig katholiek geworden doordat ik de JW
wat toch ’t rechte pad is, had losgelaten. Jongens ik zou me beter woordelijk kunnen uitdrukken,

maar ik hoop dat ’t zoo ook lukt, laat de Jonge Werkman nooit los want dan ben je als een schip
zonder roer. Ik zal boven bidden voor jullie, maar dit vraag ik aan alle J W-ers, jongens zorgt
altijd dat jullie klaar zijn, dan is het niet erg om te sterven, want zoals ik sterf is het met vreugde.
Jongens, ik ga eindigen en ik hoop dat jullie die paar woorden ter harte nemen en dat jullie
veel voor mij en voor alle zieken bidden.
Jullie vriend
W. Wennekes
van een stervend J W-er”

Herhaaldelijk heeft Wim het over J.W-er. Hiermee wordt het in 1931 landelijk opgerichte RK
verbond ‘de Jonge Werkman’ bedoeld. Dit was een katholieke jongerenorganisatie die in eerste
instantie was opgericht om de jongeren te beschermen tegen de crisisjaren, en dus tegen de
werkloosheid. Men had de Jonge Werkman voor jongeren van 16 tot 21 jaar en de ‘Jonge
Wacht’ voor jeugdigen van 12 tot en met 15 jaar. Deze waren vooral opgericht om tegenwicht
te bieden aan de padvindersbeweging: een algemene beweging, geen religieuze. Daarom werd
in katholieke kringen de Jonge Wacht opgericht, omdat men dacht hiermee de katholieke koers
meer in de hand te kunnen houden. Jongewachters kampeerden niet, maar ze bivakkeerden op
bijvoorbeeld boerderijen. Koken gebeurde door begeleiders of helpers. Ook kenden ze over het
algemeen geen kampvuur, wel de ‘bonte kring’ met zang, spel en voordracht. Aspirant-leden
moesten eerst drie maanden meedraaien en na het toetsen van de kennis van de wet, het juiste
toepassen van signalen. En het kennen van de dagelijkse gebeden werden zij plechtig
geïnstalleerd. Vanaf dan mocht het uniform gedragen worden.

Het Uniform Jonge Werkman
Grijze kousen
Zwarte of donkerbruine broek
Groene blouse of donker beige
Zwarte stropdas of een halsdoek
Zwarte baret
Op 3 augustus1941 werd in de kerk een brief van de
bisschoppen voorgelezen inzake opheffing Jonge Wacht en
Jonge Werkman. De jeugd kon zich aansluiten bij de
Hitlerjugend of de NSB-jongeren organisatie ‘De
Jeugdstorm’. Het is gelukkig bij mij, en bij de meeste
familieleden, niet bekend of zich een familielid aansloot bij
de hiervoor genoemde organisaties.

Wim Wennekes

Op de foto hierboven de Jonge Wacht Tiel op het Kalverbosch met op de foto: de man in
pak: Wouter van Haaf. Verder van links naar rechts: van Hasselt, Piet Velders, Jan
Oostendorp en Antoon Schoots. Zittend eveneens van links naar rechts: twee onbekenden,
Johan van Groenestijn en Henri Teunissen.

Johanna Geertruida Velders overleed te Tiel op 31 maart 1985. Hieronder haar bidprentje:

Dochter Mien
Wilhelmina Maria Wennekes, geboren op 26 maart 1925 te Tiel, was getrouwd met Piet
Schroër. Uit dit huwelijk zijn drie dochters
geboren. Piet is enige jaren geleden
overleden. Op het moment van het
interview met Mien (augustus 2004) waren
er diverse mensen bezig om een boek te
schrijven over het leven van Piet Schroër.
Hij heeft gedurende 20 jaar in de
gemeenteraad van Tiel (voor het CDA)
gezeten als wethouder. Ook is hij nog een
maand of zeven locoburgemeester van Tiel
geweest. Hij zat ook 8 jaar in de Provinciale
Staten van Gelderland.
Mien zelf werd in de Hogestraat in Tiel
geboren. Ze waren thuis met zes kinderen,
maar de oudste is op 19-jarige leeftijd
overleden. Inmiddels zijn de drie oudste
broers overleden, terwijl de drie zussen
allen nog in leven zijn. Mien is de oudste
dochter en zat op de Catharinaschool in de
Binnenmolensteeg. Toen zij 13 jaar was,
kwam zij in de huishouding terecht. Haar
vader is heel vroeg overleden (in 1936): op
45-jarige leeftijd,

Mien Wennekes

na een ziekbed van een jaar. Haar
moeder had het zwaar met zes
opgroeiende kinderen.
Meteen na de lagere school is
Mien gaan werken om wat extra
geld voor het huishouden te
verdienen.
Piet Schroër (midden) bij zijn
afscheid na 20 jaar
gemeenteraad
Haar eerste werkgeefster was
mevrouw Kampmann in de
Beatrixlaan, een goede familie. Zij hadden vroeger een pettenwinkel in de Waterstraat. Toen
zij de stad uit gingen, ging Mien werken bij mevrouw Van Empel in de Dr. Kuipersstraat. Even
later werkte ze bij mevrouw Greiteman in de Papesteeg. Toen brak de oorlog uit en dook Mien
onder, met haar latere man Piet Schroër. Ze hadden elkaar leren kennen op de dansschool van
Bemer in de Hoveniersweg. Hij was 20 en zij was 17. Liefde op het eerste gezicht. Zij zaten
gedurende de oorlog in Rijswijk, bij de familie Van der Gun. Hier hielp Mien met de
huishouding en Piet hielp mee op de boerderij. Toen de familie voor de tweede keer moest
evacueren, was iedereen er bij.
Deze familie heeft diverse
creatieve
mensen
voortgebracht.
Dochter
Mien schildert al meer dan
20 jaar met olieverf. Zoon
Karel heeft een keer de
krant gehaald met zijn
sculpturen uit been. Zie
daarvoor krantenartikel op
vcolgende pagina.
Deze beenderen ging hij dan
halen bij de slager van de
supermarkt en kookte ze
urenlang uit.

Villa Flora, later dansschool Bemer en nu (2008) een kinderdagverblijf.

Dit was niet echt een prettige lucht, maar hij maakte er de mooiste dingen van. Hij noemde dit
fenomeen ‘bonkefieken’. Een woord dat nimmer de Dikke van Dale heeft gehaald, maar wel
bekend is in Friesland.
Opa met de bult heeft 5 jaar bij Mien in huis gezeten. Toen zij haar derde kind verwachtte, vond
hij dat het te druk werd en trok toen in bij ome Johan (Petrus Johannes Velders). Mien ziet hem
nog gaan met de klompen onder de arm en de klok in de hand. Het was geen gemakkelijke man,
maar Mien heeft er goede herinneringen aan.

Rina Wennekes (Catharina Engelina Wennekes van 10 november 1935) heeft haar vader niet
gekend. Ze was nog geen jaar oud toen Hendrik Wennekes overleed. Bart was voor haar dus
eigenlijk haar vader. Ze herinnert zich vooral de periode dat ze ineens naar Rotterdam
verhuisden en er acht broertjes en zusjes bij kwamen. Waarvan er drie jonger waren dan zijzelf.
Tot die tijd was ze het
kleine
zusje:
het
nakomertje
dat
veel
aandacht kreeg van haar
oudere broers, zussen en
vooral van opa Velders,
waar ze in huis woonden.
Je kunt je wel voorstellen
dat het niet makkelijk
was. Natuurlijk heeft ze er
ook goede herinneringen
aan. Vooral dat ze weer
een vader had die nooit
onderscheid
maakte
tussen de kinderen. Hij
was als een echte vader
voor haar. Er is ook nog
steeds veel contact met
alle broers en zussen.
Kopie van “het Nieuwe
Stadsblad”
van
12
januari 1979

Kwartierstaat Wilhelmina Maria Wennekes

