Hoofdstuk 19
Gerardus Johannes Velders
Gerardus Johannes Velders is geboren op 13 april 1895: mijn opa en zijn gezin. Opa had een
heel gelukkig huwelijk met Alida Johanna Schoots. Tante Aal genoemd in de familie.
Daarvóór had hij verkering met een meisje waarbij hij heel goed met haar vader kon
opschieten. Op een dag waren ze met z’n tweeën naar een café geweest, een paar biertjes op.
Ze kwamen wat later thuis dan afgesproken, maar daarvoor hadden ze wat gebakjes gekocht.
Eenmaal thuis gingen de dames (vriendin en haar moeder) behoorlijk tekeer, want ze waren
volgens hen veel te laat thuis. “Wat te láát thuis?”, riep mijn opa, “hier hedde de gebakjes” en
hij smeet ze tegen het plafond aan; de gebakjes dropen naar beneden. Het is nooit meer goed
gekomen.

Mijn opa woonde 3 jaar lang op de Tolhuiswal. In het bevolkingsregister van de gemeente Tiel
was dit adres Tolhuisstraat B106. Daar had hij een meubelzaak, maar dat liep niet al te best.
Het huis bestond uit een
woonhuis met winkel.
Deze zaak was hij
begonnen met een zekere
Van den Eertwegh, maar
deze man was niet veel op
het werk. Eigenlijk was hij
meer af- dan aanwezig.
Van den Eertwegh werkte
bij Daalderop en zou hem
na zijn werk komen
helpen. Als dit goed ging,
zou Van den Eertwegh bij
Daalderop ontslag nemen.
Dit bleek geen goede basis
voor een bedrijf.

Toen al was de Tolhuisstraat geen echte winkelstraat. Het was een dood eind, zoals oom Piet
zei. Maar daarnaast had zijn vrouw problemen met dit huis. Ze voelde zich er absoluut niet
thuis, zeker met alle zorgen die de zaak met zich meebracht. Op een gegeven moment was het
zo erg, dat de huisarts tegen mijn opa zei dat, indien hij haar nog langer bij zich wilde houden,
ze zo snel mogelijk moesten verhuizen. Dit gaf de doorslag. De zaak liep al niet best en aan het
einde van die 3 jaar was er echter een schuld van fl. 3000,00. En dat was heel veel in die tijd.
Bij deze winkel, in de Tolhuisstraat, was ook een magazijn op zolder, te bereiken via een smalle
ladder. Op een dag
kwam er een chique
mevrouw die een
stoel wilde hebben.
Sterker nog, ze wilde
er wel zes hebben en
of meneer Velders
die maar even ging
halen.
Zes
keer
ladder op en ladder
af, steeds met een
stoel in de hand. Toen
de mevrouw alle zes
de
stoelen
had
gezien, hoefde ze de
stoelen niet meer. Ik
denk dat
Het gezin vlak na de Tweede Wereldoorlog
ik hier niet moet herhalen
wat mijn opa destijds heeft
gezegd.
Verantwoordelijkheid van opa
Het was armoe troef in die tijd. In de hele wereld was het recessie en dus ook in Tiel. Dit is ook
te lezen in de brief van Wim Schoots, toegevoegd aan het eind van dit document. En een schuld
van 3000 gulden was in die tijd geen kattenpis. Dit geld was
geleend van ome Rinus (Marinus Theodorus Johannes,
1874). Deze man zat goed bij kas en deelde op verjaardagen
altijd flinke sigaren uit. In het gezin gedroeg opa zich echt
als de oudste broer. Hij voelde zich verantwoordelijk voor
de rest van zijn broeders en zussen en droeg dit ook uit,
zonder dat er scheve ogen ontstonden. Hij kon ook heel
smakelijk verhalen vertellen over alles wat hij meemaakte.
Hij werd op sommige feesten als de gangmaker beschouwd.
Maar, alles binnen de normen en waarden van die tijd. Hij
ging nooit te ver.
Een man die regelmatig over de vloer kwam bij de familie,
was Pater Valk. Geen feest of de pater was erbij. Ook werd
er weleens gezegd dat er zonder de pater geen feest was. Hij
schijnt in 2002 overleden te zijn. Ik kan me hem nog goed
herinneren en hij heeft in mijn herinnering ook altijd een glas
in zijn hand met het een of ander.
Klompenmaker

Het oorspronkelijke vak van opa was klompenmaker. Maar ook warmoezenier: groentekweker
volgens de Dikke van Dale. Hij heeft in ieder geval voor klompenmaker een opleiding gevolgd.
In militaire dienst (rond de Eerste Wereldoorlog tussen 1914 en 1918) was hij bij het
Landstormkorps in motordienst, in Zeeland. Rijden kon hij al. Dit had hij namelijk geleerd bij
Daalderop. Hij reed hier rond op een oude vrachtauto. Bijna had hij een keer zijn broer (ome
Johan) die met een hondenkar op pad was, doodgereden. Later zijn hier nog talloze grappen
over gemaakt.
Een andere anekdote die Wim zich herinnert, gaat ook over de diensttijd van zijn vader in
Zeeuw-Vlaanderen. Opa moest soms slapen tussen de vlasakkers. Op een gegeven moment
hadden de soldaten een gekke bui. Men had een lamp opgehangen voor de keet waar ze sliepen.
Met een man of tien werd toen geopperd om die lamp dan maar eens uit te schieten. Met tien
man tegelijk begon men te schieten, midden in de nacht, met scherp, op die lamp. De lamp ging
uit, maar die keet zat natuurlijk helemaal vol met kogelgaten. Die ochtend moest er heel hard
gewerkt worden om met houtsnippers die kogelgaten weer dicht te krijgen, anders kregen ze
nog meer op hun donder. Daar kon
opa dan ook heel smakelijk over
vertellen.
Net zoals over een olielamp waar ze
eens alle olie van weg hadden laten
lopen en erin staan plassen. Toen
anderen de volgende dag die lamp aan
wilde steken, lukte dit voor geen
meter. En dat terwijl hij toch ‘vol’
genoeg was.
Volgens de ondertrouwkaart van opa
en oma woonde opa zelf destijds op de
Twaalf Apostelen (G108). Oma
woonde in Voor de Kijkuit D44. Echte
huisnummers waren er nog niet en er
werd
voornamelijk
in
de
bevolkingsadministratie gewerkt met
wijken.
Dit
huis
verkocht
overgrootvader Velders aan de
Betuwe, omdat zij, Maatschappij de
Betuwe, grondgebied nodig hadden
voor de uitbreiding van hun
fabrieksterreinen. Saillant detail is,
dat mijn moeder hier heeft gewoond
in de in 2003 gebouwde flat.

Vlnr: Alida Schoots, Johanna Velders en tante Johanna Lancee

Sigarenmaker
De vader van oma (Petrus Johannes
Schoots, geboren op 8 november
1859) was sigarenmaker. Ze
woonden met zijn negenen in een
klein huisje in de Kijkuit. Haar
moeder,
Hendrika
SchootsTriesschijn (geboren op 26 oktober
1863) woonde hier tot ongeveer
1941. Daarna ging ze naar de
Hoveniersweg, waar ze bij tante Bet
en ome Rien bij het St. Joseph
gebouw kwam inwonen. Ze was op
een gegeven moment ernstig ziek en
overleed op 22 oktober 1943, 79 jaar
oud.

Een dochter van deze mensen,
Heintje (Hendrika Maria Schoots,
geboren op 16 november 1887), was
29 jaar oud toen ze stierf op 16 december 1916. Ze was net in ondertrouw en stierf aan
borstkanker. Hierboven staan mijn oma (toen 20 jaar) met de betreffende Heintje (toen 27 jaar).
Volgens de diverse
verhalen kon je met
tante Aal, zoals oma
genoemd werd, veel
lachen. Het was een
gezellig en vrolijk
mens, dat altijd voor
iedereen
klaar
stond. Ze was wel
vaak ziek; ze had
last van bronchitis
en andere luchtwegziekten.

Logement de Hoop van Johannes Triesscheijn op het Plein
Op de ansichtkaart van het Plein zien we links het uithangbord van logement de Hoop van
Johannes Triesschijn, een oom van Alida Schoots. Waar Schoots en Triesschijn geboren zijn.
De bijbehorende brief van Wim Schoots maakt er deel van uit.
Ante Aal was volgens diverse mensen een grote struise vrouw, altijd goed gekleed. In oktober
1999 was er een grote reünie met alle kinderen uit de zoons en dochters van die combinatie.
Op 11 oktober 1919 trouwden mijn opa en oma in de gemeente Tiel. Na hun huwelijk trokken
opa en oma in een huis aan de Dr. Pameierstraat en wat later naar het Hovenierslaantje. Heel

even was opa werkloos. Tijdens deze verhuizing was Aal, zoals mijn oma genoemd werd, in
verwachting van Gerrit. Gerrit en Piet zijn beiden in het Hovenierslaantje geboren. Daarna ging
het naar de Tolhuiswal. Er schijnt nog een foto van te zijn, waar dit huis aan de achterkant op
staat: op de voorgrond ome Antoon samen met oma, Gerrit en Piet. Ik heb hem helaas niet.
Een paar jaar later werd er weer verhuisd. Eerst naar de Hoveniersweg op nummer 43, het
tweede huis rechts naast ‘Puntenburg’. Het huis van Lieske, zo stond dit huis bekend, was
ongeveer een kwartje per week goedkoper. Het oorspronkelijke huis staat er nu niet meer.
Wim herinnert zich nog dat er voor dit huis op een gegeven moment een foto gemaakt moest
worden met de hele familie. Wim wilde niet op de foto. Deze foto is toch gemaakt en Wim staat
er met een chagrijnige kop op. Ook die foto heb ik niet. Het huis kent nu (2003) aan de voorkant
een garage en vroeger was er aan de rechterkant een trapje.
Na de meubelzaak is opa gaan werken bij Jamfabriek
de Betuwe. Binnen 3 jaar had hij de schuld van 3000
gulden, die was opgelopen met zijn meubelmakerij,
weggewerkt. Oma ging daarvoor ook kantoren
schoonmaken. Al het geld dat binnenkwam was hard
nodig. Toen de 3000 gulden was afgelost, is oma
gestopt met werken.
Opa had ook land bij de Gasthuislinge. In het
verlengde van de Lingedijk. ’s Morgens ging opa eerst
naar zijn land, voordat hij om half acht bij de Betuwe
moest beginnen. Maar ook ’s avonds, na zijn werk,
ging hij vaak tot dat het donker werd, werken op het
land.
Op de Hoveniersweg 43 had hij een kelder onder twee
huizen. Hier maakte hij kastjes, tafels en stoelen, die
weer door Robeer de schilder werden geschilderd. Hij
woonde een eindje terug op de Hoveniersweg.
Daarna, ongeveer in 1935, verhuisden ze naar
Hoveniersweg nummer 73. Dat waren huizen in
eigendom van de Katholieke Coöperatie.
De zussen Aal en Bet Schoots

Maatschappij De Betuwe
Meer dan 40 jaar heeft opa bij de Betuwe gewerkt. Om precies te zijn van 1926 tot 1960. Hij
was magazijnmeester (later nog hoofd-magazijnmeester geworden) en kon tellen als de beste.
Er is bij het museum in Tiel, en vermoedelijk ook nog in de oudheidkamer, een film over Tiel.
In deze film zijn uitgebreide opnames te zien over de Betuwe en hierin is mijn grootvader
duidelijk in beeld. Hij is er te zien bij een stapel blikken die geteld worden. Op de film is de
tekst te zien: ‘De Koning der blikken’.

In 1939 verhuisde het hele gezin naar de Hoveniersweg 40. In 1938 kocht opa de boerderij van
Flipsen, die op deze
plek stond. Er is nog
een foto van dit huis
in oude staat. Vanaf
de achterkant is deze
foto genomen en men
is bezig om alle
dakpannen van het
dak te halen. Op dit
huis
zette
opa
schriftelijk in.

Gerrit, Wim, Hein en Piet in 1940
Hij wilde dit huis per sé hebben en verhoogde nog een keer het bod met 300 gulden. Hij had
het zelfs al voor het eerste bedrag kunnen hebben. Hij heeft heel veel plezier gehad van dit huis.
Er werd veel achter gewerkt, zowel door opa als door Gerrit. Gerrit hielp hem heel veel mee en
was eigenlijk de rechterhand van opa. Later is deze taak door Wim overgenomen. Wim kan
zich herinneren dat hij later veel fruit moest plukken en dit naar de veiling bracht voor de
verkoop.
Willy van tante Bet kwam er veel
over de vloer. Ze beschouwde deze
mensen dan ook als een tweede
vader en moeder. Haar eigen
ouders waren altijd druk bezig met
de Sint Joseph, een soort
gemeenschapshuis/kantine annex
theater, een meter of 40 er
vandaan, aan de andere kant van de
straat.
Wat opa allemaal heeft gehandeld
weet ik niet, maar feit is dat hij op
een gegeven ogenblik zelfs vijf
Uiterst links Alida Schoots
huizen in bezit had. Twee huizen in de Heiligestraat (Wim weet nog dat hij hier iedere maand
de huur moest komen ophalen, aan de achterkant grensde dit huis aan het Badhuisplein), twee
huizen in de Hoveniersweg en daarna kocht hij ook nog het pand aan de Konijnenwal. Mijn
moeder herinnert zich nog dat, toen opa een keertje goede zaken had gedaan met een huis, ieder
van zijn vier zonen 500 gulden kreeg. Men was de koning te rijk en dacht dat ze half Tiel met
dit geld konden kopen.
Opa was een kei in taxeren en had goede connecties. Met ome Johan Lancee, eigenaar van een
notariskantoor, werd steeds flink overlegd in verband met het inzetten van huizen. Als opa meer
tijd had gehad, was hij vast en zeker in huizen gaan handelen. Op een gegeven moment liet hij
zijn oog vallen op een huis voorbij de Staartsestraat. Hierin wilde hij een café gaan voeren en

er was heel veel grond bij met fruitbomen, maar oma wilde Tiel liever niet uit. Toen was dat
nog een hele afstand. Twee jaar na de Tweede Wereldoorlog bracht deze boomgaard (achter
het huis aan de Hoveniersweg nummer 40) zoveel fruit op, dat het huis in een paar jaar vrij was
van schuld. Ook zette hij destijds in op Villa Flora in de Hoveniersweg, tussen de St. Jozef en
de Dansschool.
In
het
huis
aan
de
Hoveniersweg nummer 40
waren ook altijd kostgangers.
Dit werd volledig geregeld door
mijn oma. Al het geld dat dit
opleverde werd direct in het
huishouden gestoken. Het geld
wat
van
de
Betuwe
binnenkwam en het geld dat de
boomgaard opbracht, werd
gespaard om af te lossen.
Vandaar dat er binnen enige
jaren al geen schulden meer
waren bij de bank.

Iedereen in pak!
Wim: “In de oorlog was ik de enige die mijn vader kon helpen met allerlei dingen, omdat Piet
en Gerrit ondergedoken zaten, anders moesten ze naar Duitsland toe. We woonden destijds in
Zeist en gingen daar hout hakken. We verkochten dat aan een vier- of vijftal vaste adressen.
Wij verkochten dat hout voor 50
gulden per handkar. Dat geld
spaarde mijn vader ook op, dus
na de oorlog kon hij een
behoorlijke aflossing doen.”
Die bossen moesten op last van
de Duitsers gerooid worden,
omdat er schootsveld moest
komen. Een deel van de
opbrengsten mocht men zelf
houden. De bomen werden
vanaf de onderkant gemeten, dat
werd afgezaagd en het bovenste
deel mocht gehouden worden.
Opa begon aan de bovenkant te
meten.

Tijdens de maaltijd van de 40-jarige bruiloft van opa en oma 11 oktober 1959
De laatste kostganger van oma was meneer Stijn. Zijn dochter, Marie-Louise Stijn, was in 2003
nog op televisie te zien in het programma ‘Schiet mij maar lek’.

Ik kan me ook nog een politieagent herinneren. Toen mijn broer André eens iets te onfortuinlijk
de Hoveniersweg overstak, werd hij aangereden door een bromfietser en brak zijn been. Deze
agent droeg hem toen naar binnen.
Hobby van opa
Een grote hobby van opa was knutselen. Hij kon ook heel mooi hout snijden. Wim: “Dat talent
heb ik van hem geërfd. Houten beeldjes snijden is één van mijn hobby's.”
In Utrecht bij Piet zijn hier nog enige voorbeelden van te vinden. Paneeltjes en een mooi
besneden kistje. Hij begon hiermee toen hij in militaire dienst zat. Zelfs voor de directie van de
Betuwe heeft hij een keer een werkstuk gemaakt. Dit in verband met een jubileum van de heer
van Uden. Bij mijn moeder staat nog steeds een stoel die hij heeft gemaakt. Die stoel was de
lievelingsstoel van mijn vader. Daar zat hij altijd in. Ooit komt die stoel een keertje richting
Oisterwijk. Hieronder staat een foto van deze stoel. Met opa erin.
Een andere liefhebberij was zijn tuin en de boomgaard. Ik zal een jaar of 5 geweest zijn toen ik
eens in een baldadige bui een tak had losgetrokken
van een klein boompje. Er zaten er toen nog
genoeg aan, denk ik. Dat vond mijn opa niet. Ik
kreeg ontzettend de wind van voren en heb later
nooit meer takken van bomen gehaald. Ook mijn
neef Peter heeft een dergelijke ervaring met opa en
de tuin. Hij was nog heel klein en kon net een
beetje lopen. Piet en Jo logeerden een paar dagen
in de Hoveniersweg. Een pracht van een speeltuin
natuurlijk, die grote boomgaard. Kleine Peter
wilde natuurlijk ook in de boomgaard spelen.
Maar om hier te komen, moet er eerst een pad
worden gevolgd dat naast de moestuin liep. De
worteltjes pal naast het kiezelpad stonden net op
het punt van uitkomen. In zijn enthousiasme om
zo snel mogelijk bij oma in de boomgaard te
komen, liep Peter recht door het wortelbed. Opa
riep met een niet al te zachte stem: “HIERRRR.”
Opa schilt aardappels in dé stoel
Daar schrok kleine Peter toch wel van. Hij draaide zich direct om en liep terug. Maar wel weer
recht over de worteltjes heen terug.
Cor Laheij herinnert zich nog de geweldige pruimenboom. Het kwam regelmatig voor dat hij
wat uit het hotel moest brengen. Hij hoopte dan altijd dat hij een paar pruimen meekreeg uit de
boomgaard. Daar was opa echter zuinig op. Hij kreeg dan geen hele zak pruimen mee, maar
slechts één of twee stuks.
Zet de familie Schoots en de familie Velders bij elkaar en je bent gegarandeerd van een groot
feest. Maar ook van veel baldadigheid. Mijn moeder herinnert zich nog een verhaal van een
etentje. De familie Schoots was bij ome Bertus (?) uitgenodigd om te komen eten op een
zondag. Ome Bertus en ome Gras wisten dat ome Rinus kippen had op een klein veldje achter
de Sint Joseph aan de Hoveniersweg. Via de achterzijde namen ze twee kippen mee, geslacht
en klaargemaakt voor het eten. Toen ome Rinus uitgebreid aan de dis zat en van een kippenbotje

zat te kluiven, verkondigde hij met groot kabaal dat er bij hem twee kippen waren gejat en “dat
het mocht lije dat degene die zijn kiep op at, in de botjes zou stikken.” Toen hem te kennen
werd gegeven dat hij dat niet zo stellig mocht zeggen, omdat hij zijn eigen kip zat op te eten,
bond hij in. Die twee kippen zijn overigens later gewoon weer teruggegeven. Een andere sport
was het om een sigarendoosje van iemand te pakken zien te krijgen en die heel genereus te laten
rondgaan. Totdat de rechtmatige eigenaar het wel heel bijzonder vond dat hij ook hetzelfde
merk sigaren rookte en ineens in zijn binnenzak de sigarendoos miste!
Zoon Wim: “Wij hadden thuis altijd
varkens en rond november moesten die dan
geslacht worden. Ik mocht dan altijd vrij
van school en zo kon ik mee naar het
slachthuis. Van te voren echter moest ik bij
de ‘brave’ man het ‘keuieswagentje’ halen.
Daar konden precies de twee varkens in. Ik
vond het heel interessant in het slachthuis.
Ik kreeg dan ook altijd van de slachter de
‘blaas’, die waste ik en blies hem op en liet
hem drogen. Daar konden we heerlijk mee
spelen. Mijn vader verkocht één van de
varkens aan een slager in de Waterstraat.
Volgens mij heette die Keulemans. Jouw
moeder weet dat misschien nog wel beter.
Mijn vader was dan altijd heel trots, als hij
de kosten van de verzorging van beide
varkens dan zo uit de opbrengst kon
terugverdienen.”
Gerrit Velders en Aal Schoots in 1959
Jeanne van Uden - Schoots, nicht van Aal
Schoots, dochter van Bertus Schoots, kan zich haar nog heel goed herinneren. Ze kwam heel
veel bij haar, want ze had toen nog geen kleindochters. Lydia, de dochter van haar zoon Peter,
was het eerste meisje in de familie en daar was ze erg blij mee. Het was er volgens Jeanne altijd
heel gezellig. Met Hein ging ze altijd pruimen plukken. En naar de veiling met een grote kar.
De tuin achter het huis kwam volgens haar broer Hein Schoots, over als een park. Maar ook het
huis aan de Hoveniersweg leek in die tijd ook erg groot. Tegenwoordig wordt er met andere
ogen naar gekeken. Maar het huis had een badkamer met een bad, en dat in die tijd! En dan de
gang met de mooie ruitjes. Ook Hein ziet zich nog onder de pruimenbomen door naar achter
lopen.
Jeanne ziet mijn opa ook nog steeds voor zich: streng, gedisciplineerd. Zij waren ook één van
de eerste mensen in de buurt die televisie hadden. Hij was gek op toneel en Jeanne herinnert
zich nog een toneelstuk dat werd uitgezonden met Johan Kaart in de hoofdrol.

Opa en oma op hun 40-jarige bruiloft in oktober 1959

Kwartierstaat Gerardus Johannes Velders

Kwartierstaat Alida Johanna Schoots

