Hoofdstuk 22
Wim Velders
Op vrijdag 2 mei 2003 ben ik met mijn moeder naar Wim en Annie in Hengelo geweest.
Gelukkig had Wim alle teksten tot dan toe doorgelezen en al diverse aanpassingen gemaakt in
het eerdere verhaal. Bij Wim zelf gearriveerd, had hij zelf gedacht om drie hoofdstukken in
zijn levensverhaal te hebben: jeugd, loopbaan en zijn huwelijk. Daar houd ik van: mensen die
nadenken over wat ze gaan zeggen en dat nog doen ook! Samen met die heerlijk vette lach.
Fantastische jeugd
“Zonder te overdrijven wil ik
zeggen dat ik een fantastische
jeugd heb gehad. Niet omdat
mijn vader en moeder dood
zijn, maar ik heb een stel
fantastische ouders gehad. Ik
werd vrijgelaten, maar binnen
grenzen (mijn vader kon best
streng zijn) kon ik doen en
laten wat ik wilde. Meer dan
Gerrit en Piet, denk ik.
Postuum krijgen mijn ouders
alsnog een compliment.”
Wim ging regelmatig bij de
twee huizen aan de Heiligestraat de huur ophalen. Vóór de Tweede Wereldoorlog ging opa
elke week twee kwartjes naar zijn ouders brengen op de Medelsestraat. Dit is bij de erfenis
allemaal met rente aan opa terugbetaald.
Op een gegeven moment stapte opa af bij het huis van Lieske aan de Hoveniersweg en toen
was opa vergeten dat kleine Wim, hij was toen een jaar of 5, achterop de fiets zat. Opa
zwaaide zijn been naar achteren om af te stappen en zwiepte daarmee kleine Wim tegen de
keien. Wim heeft hier
gelukkig niets aan
overgehouden.

Wim ging, net als
eigenlijk de rest van de
familie, op de Thomas
van Acquinoschool aan
de Jacob Cremersstraat
naar school. Op deze
school wist hij al dat
hij onderwijzer wilde
worden. Hij zat bij
meneer van Meegen,
die later zijn collega is
geworden. Ook zat hij

bij meneer van Ummelen in de klas, maar daar heeft hij geen prettige herinneringen aan. Wim
heeft nooit mooi kunnen schrijven, maar hij deed altijd zijn best. Van Ummelen ging rond in
de klas en had een vierkant liniaaltje in zijn hand. Hij tikte Wim flink op zijn vingers vanwege
zijn handschrift. Het ging Wim toen niet om de pijn, maar wel om de vernedering. Heel
slecht.
Wim hielp ook altijd zijn vader mee met fruit plukken, vooral boven in de bomen waar opa
niet bij kon. Hij vond dat werk ook heel leuk. Opa sorteerde het fruit en 's ochtends, voordat
zijn school begon, moest hij naar de veiling om de kisten fruit weg te brengen.

Op de voorgrond het zwembad, thuisclub van Vahalis, opgericht door Wim Velders, Gerard
Schoots en Dick Laheij
Als hij dan 's avonds weer uit school kwam, ging hij weer langs de veiling om te horen wat
het fruit had opgebracht
en dit vertelde hij dan
aan zijn vader. “Samen
genoten we daarvan”,
zegt Wim.
Piet Velders: “Toen
Wim later leerde fietsen
en op de Hoveniersweg
reed, maakte ik een foto
van hem. Die vergroting
kon hij van mij kopen.

Wim zei dat hij geen geld had en toen heb ik de foto voor zijn ogen kapot gescheurd. Daar
heb ik nog altijd spijt van.”
Strakke broek
Wim: “Ik heb samen met mijn vader heel veel leuke dingen gedaan. Ik vond het werk erg leuk
en we deden veel samen. Op een gegeven moment was er gesnoeid en we moesten dat hout
oprapen, anders kon mijn vader niet spitten. Je moet je voorstellen, we staan daar samen
gebukt om alle takken op te rapen. Ik zag die strakke broek van mijn vader en stond met een
twijg in mijn hand en KON HET NIET LATEN. Dus ik gaf hem een knal met die twijg op
zijn achterste. ‘Rotjong’, riep mijn vader en we holden met zijn tweeën, ik voorop, die
boomgaard rond. Maar dan lachte mijn vader weer en wist ik dat het goed was.”
Op een dag in de winter had opa een paar nieuwe klompen gekocht. Aan Wim werd door zijn
moeder gevraagd om op die dag, het zal een uur of vijf ’s avonds geweest zijn, wat hout te
halen uit de schuur. Maar er moest ook wat hout gehakt worden. En een plank moet schuin
neergezet worden voordat je dit met een aks kunt doorhakken. Wim pakte de klomp om op de
plank te leggen en haalde uit met de aks. De klomp in vier stukken. Het werd half zes en Wim
moest dit toch gaan opbiechten. Hij ging naar zijn vader en vertelde dat hij een ongelukje had
gehad met die klomp. Zijn vader griste snel de resten van die klomp uit Wim’s handen en
gooide ze richting een nog sneller bukkende Wim. Tegen de muur knalde de klomp wederom
uit elkaar. Gelukkig was opa nooit lang kwaad.
Wim zette ook eens het zadel van de fiets
van zijn vader hoger, omdat hij zelf die
fiets nodig had. Toen zijn vader vlak erna
die fiets nodig had, wilde hij ermee weg
fietsen, maar vergat dat dit zadel een
wezenlijk stuk hoger stond. Opa viel er
direct aan de andere kant van de fiets weer
af. Wim vroeg toen of zijn vader gevallen
was. “Nee”, zei zijn vader, “zo stap ik altijd
af.”
Gediplomeerd scheidsrechter
Volgens Piet ging Wim nooit de deur uit.
Moeder had voor hem wel eens kaartjes
gekocht ergens voor, maar Wim zei:
“Moeder ik ga niet!” En Wim ging ook
niet. Ook al drong zijn moeder nog zo aan.
Nee was nee, en ja was ja.
Wim
is
ook
nog
gediplomeerd
scheidsrechter geweest. Hij floot in het
boerenland verschillende wedstrijden.
Misschien had hij een keer een verkeerde
beslissing genomen, want hij moest een
keer hard lopen om het vege lijf te redden.
Wim en Annie in Madurodam

Loopbaan van Wim

Op de mulo had Wim les van de heren Maas, Menting, Geurtse en Sudmuller. En Wim kon
redelijk tot goed dammen destijds. Dus richtte hij een damclub op. Hij kon ook redelijk goed
tafeltennissen, dus werd er een tafeltennisclub opgericht. Een stuk of vijf jongens gingen
figuurzagen in de Sint Joseph aan de Hoveniersweg, het huis van ome Rien. Hij woonde daar
zelf ook. De voorkamer was de vergaderzaal van het bestuur van de Sint Joseph. Daar zaten
we met een groepje van vijf man te figuurzagen. “Het was winter en ‘s avonds was er
bestuursvergadering. Ome Rien had voor de bestuursvergadering (ik hoorde pas later, dat er
die avond vergaderd werd) alvast een mand met hout neergezet. Ik dacht: ‘Verrek, het is hier
hartstikke koud, ik steek dat kacheltje maar eens aan’. Wij verder zagen en knutselen met
hout, het was lekker warm en we hadden het zeer naar ons zin. Maar daar kwam plots ome
Rien. Hij was niet vriendelijk en zette ons eruit. ‘Ik moet nu weer opnieuw hout zagen, eruit
en je komt er niet meer in’. Daar zaten we met zijn vijven. Toen ben ik naar de voorzitter
gegaan, een heer die aan het Hovenierslaantje woonde. Ik heb hem alles uitgelegd en eindigde
met: ‘En nou staan we op straat’. Hij zei: ‘Ik maak het wel goed’ en de volgende week
mochten we er gewoon weer in.”
Broer Piet: “Toen Wim geslaagd was voor de mulo wilde hij opeens geen onderwijzer meer
worden. Dat kwam ook omdat zijn vrienden hadden gezegd: ‘Wat heb je daar nou aan?’
Zoiets was het. Hij wilde liever vliegenier worden. Toen hij in dienst ging, kwam hij, geloof
ik, in Nijmegen terecht bij de luchtmacht. Daar had hij het helemaal niet naar zijn zin. Er
hangt mij bij dat hij daar ook ziek is geworden Bij mijn weten heeft hij nooit een geweer in
zijn handen gehad!”
Patrouilleleider van de Zwaluwen
Wim was ook verkenner. De verkenners zaten in een blokhut achter de Thomasschool. Wim
was later nog patrouilleleider van zijn patrouille: de Zwaluwen. Dit weet hij nog, omdat hij
ooit een zwaluw uit hout had gefiguurzaagd. Allerlei insignes werden er natuurlijk gehaald en
op een gegeven moment kon het vaardigheidsinsigne houthakker gehaald worden. De
vaandrig nodigde de jongelui uit om bij hem thuis dat diploma te halen, want hij had een
bende hout te hakken.
In zijn jeugd was Wim ook bij de KAJ (Kajotters), de Katholieke Arbeiders Jeugd. Men
maakte destijds een excursie naar het Heizelstadion in Antwerpen en naar Rome in 1951. In
Rome vierde hij zijn 20e verjaardag en toen lag er een brief van zijn moeder. Dat heeft indruk
gemaakt. De overnachtingen waren in een klooster. “We zijn toen ook uitgenodigd door de
Romeinse Kajotters en toen vloeide rijkelijk de wijn. Op de terugweg met de tram in Rome
hebben we toen fantastisch
Hollandse liedjes gezongen.”
Weer later ging Wim in Tiel bij de
toneelvereniging Jong Leven. Hij
speelde in diverse toneelstukken.
Onder andere eentje waarbij hij
een blinde man moest spelen. Hier
was Annie ook steeds bij.
Gerrit was bij de vereniging
Egelantier, die trad op in de
Gustaaf Adolf aan de Konijnenwal.
Jong Leven trad op in de Sint
Joseph. Blokfluit spelen ging hem
ook vrij goed af, dit had hij geleerd tijdens zijn opleiding op de kweekschool. ’s

Zondagsochtend na de mis werd er ook gespeeld en het fenomeen blokfluit werd ook gebruikt
bij zijn ‘zevende klas’ aan de Thomas van Acquinoschool later.
Spreeuwen keren
Wim’s vader had zo’n beetje de leiding over de familie. Het keren van de spreeuwen in de
boomgaard van ome Johan werd meestal gedaan door dezelfde persoon, een zwager van ome
Johan. Op een dag moesten er spreeuwen gekeerd worden, maar deze zwager kon nog niet op
dat tijdstip. Pas vier dagen later had hij tijd. Maar er moest toch gekeerd worden, want de
kersen begonnen al te kleuren. “Dat kan Wim wel doen”,
was het antwoord van mijn opa. Wim verdiende daar acht
gulden per dag mee, maar hij moest dan wel om vijf uur ’s
ochtends opstaan. Wim sliep toen maar bij ome Johan. Op
zich niets aan de hand, ware het niet dat Wim absoluut niet
wist wat spreeuwen keren was. Hij had er nog nooit van
gehoord. Wim zat om 06.00 uur in de boomgaard onder
een boompje in de zon en dacht toen: “Dat hou ik wel een
dag of vier vol!” Om negen uur kwam opa langs. “Wat
bende gij aan het doen?”, vroeg hij verwonderd. “Ik ben
aan het spreeuwen keren”, zei Wim vrolijk. Opa pauzeerde
even. “Komde gij eens even mee”, vervolgde opa. En hij
legde aan Wim uit, op een voor Wim heel duidelijke
manier, dat spreeuwen keren iets anders was. Dat hij
vooral veel lawaai en herrie moest maken, en niet onder
een boompje gaan zitten. Wim: “Mijn vader was een
fantastische vent, maar hij was wel streng.”
Wim op de trap in 1959
Vanaf die tijd wist Wim wat spreeuwen keren was.
Wim moest ook regelmatig appels plukken. Op een dag, toen hij nog niet zoveel had geplukt,
werkte hij samen met diezelfde zwager in de boomgaard van ome Johan. Wim merkte als snel
dat hij een stuk sneller plukte dan die man. Maar appels plukken is een kunst. Wim gooide de
appels op een band, zijn grootvader sorteerde alles en toen kreeg hij op zijn donder.
“Menneke, moete eens luistere, appels zijn net perziken. Alle appels die jij hebt beetgepakt
kan ik er zo uithalen, en die kan ik weggooien.” Vanaf die tijd kon Wim appels plukken. Door
schade en schande werd men wijs.
Na de mulo, de opleiding die Wim nodig had om door te stromen naar de kweekschool, had
Wim de balen van het leren. Hij had er plotsklaps genoeg van. Het was inmiddels augustus
1949. Wim was 18 jaar. Ome Johan had een hulpje nodig om appels te plukken, dus ging
Wim appels plukken en zijn vader zorgde er voor dat hij hiervoor wat geld kreeg. Toen werd
het 3 september 1949 en kwam zijn moeder met een advertentie voor een baan op het kantoor
van Daalderop.
“Je kunt al dat gepluk wel leuk vinden, maar hier is een advertentie voor op kantoor en daar
ga je naartoe.” Wim deed dit en waarschijnlijk op voorspraak van Piet, die kende de heer van
Meurs van de afdeling verkoop, kwam Wim terecht bij Daalderop. Bij Daalderop moest Wim
op de afdeling Verkoop facturen en degelijke uitrekenen. Het was een gezellige boel daar.

Er was een soort van wedstrijd tussen de
fabrieksjongens en de kantoorjongens. Iedere
week moest er opgeschreven wat men deed en
eveneens een verhaal hierbij maken. De tien
besten mochten een week gaan zeilen met de
directeur. Wim deed ook mee.

Wim, Annie, Guus en Annette (1972)
Iedere week werd de stand bijgehouden en het
einde van het liedje was dat Wim op de tweede
plaats eindigde. Maar helaas, het was 1951 en de
diensttijd strooide roet in het eten. Zij gingen
varen en Wim ging in dienst. Maar op papier
kreeg Wim bevestigd dat men het, na zijn
diensttijd, wel goed zou maken.
Opgeroepen voor luchtmacht
Wim werd opgeroepen voor dienst bij de
luchtmacht in Nijmegen. Je moest de eerste zes
weken allerlei zaken leren, maar na vijf weken werd Wim er met nog een stuk of vier andere
jongens uitgehaald en hij moest naar het hospitaal in Arnhem. Men had iets aan het hart van
Wim gehoord dat niet hoorde. Hij kon altijd alles doen en wist van niets. Tante Leen en zijn
moeder zijn hem nog eens op wezen zoeken toen hij in dat militaire hospitaal lag.

Wim en Hein in dienst

In dat hospitaal kreeg hij op een
gegeven moment te horen dat hij
weer weg mocht. Maar Wim was
gewend geraakt aan het bed. Hij
kreeg eten aangereikt en hoefde
niet op een strozak te slapen.
Hij had het eigenlijk naar zijn zin
in dat hospitaal. Er lag een
sergeant-majoor
met
een
maagzweer en die kon heel goed
schaken. Op een dag vroeg hij aan Wim of hij met hem wilde schaken. Wim kon dat niet,
maar leerde van hem schaken. Na zijn ontslag uit het hospitaal mocht Wim terug naar
Arnhem. Maar hij was nog steeds geen soldaat. Na een paar weken werd hij opgeroepen om
naar de radio-radarschool in Deventer te gaan. Daar zou Wim telegrafist worden, want hij had
de morse-test met zeer goed gevolg afgelegd. Logisch, want Wim was in zijn jeugd ook bij de
verkennerij. Dat vond Wim wel leuk, maar eenmaal bij de generaal aangekomen voor het
vervolgtraject, moest hij tekenen voor 3 jaar. Toen ging Wim naar zijn neef Piet Schoots,
want hij had ook voor 3 jaar getekend en was radiomonteur geworden.

Links Annie en Wim
(1959
de
40-jarige
bruiloft)
Hij vertelde dat hij een
fantastische
opleiding
had gehad, maar dat -ie
wel voor 3 jaar vastzat.
De maandag erna moest
Wim zich weer melden
bij zijn onderdeel. Vier
van de tien mensen
tekenden geen contract
voor 3 jaar. Die generaal
was buiten zinnen en
vroeg de mensen waarom
ze dan wel uit Nijmegen
weg waren gegaan. Dat
wisten ze zelf ook niet, want ze waren gewoon gevraagd voor die opleiding. Men wilde
gewoon niet voor 3 jaar vastzitten. Toen moest de generaal verzinnen wat hij met die vier
mannen aan moest. Het was herfst en er lagen nogal veel bladeren op het terrein. Dus dienden
de vier het terrein aan te vegen. Voor Wim geen probleem, hij vond alles best, fantastisch
zelfs. Op een gegeven moment was het een soort onderlinge competitie geworden en men
rende achter ieder blad aan.
Na een paar dagen was de lokale legerleiding er uit wat men met de vier ‘dissidenten’ moest
doen. Ze werden in een klasje geplaatst voor telexist. Daar kreeg hij een hele goede opleiding
die drie maanden duurde. Na het examen werd Wim geplaatst in Den Haag als telexist in de
oude Alexanderkazerne.
Wachtlopen geen succes
Wim herinnert zich nog een keer dat hij na het weekeinde, doorgebracht in Tiel, zich weer
meldde bij zijn onderdeel. Hij werd opgeroepen op rapport. Hij wist van de prins geen kwaad.
Wat bleek nu: hij had wacht moeten lopen in het weekeinde. Wim bij de kapitein. “U bent
strafbaar”, bulderde de kapitein. “Dat zal wel”, zei Wim, “wat had ik dan moeten doen,
Kapitein?”
Kapitein: “U had wacht moeten lopen.”
Wim: “Maar kapitein, hoe had ik dat moeten weten?”
Kapitein: “U kunt toch het publicatiebord lezen?”
Wim: “Kapitein, hoe moet ik weten dat ik dat publicatiebord had moeten lezen?”
Kapitein: “Dat léér je als militair.”
Wim: “Kapitein, ik bén nog geen militair. Een militair verdient fl. 1,25 per dag. Ik ben nog
gewoon aspirant.”
Kapitein: “Oh,….…u krijgt geen straf. U krijgt een versnelde opleiding tot militair.” Wim
kreeg toen pas te horen hoe hij met een geweer moest omgaan. Uiteindelijk kreeg hij die fl.
1,25 per dag, maar hij moest dat wachtlopen later wel inhalen.

Na zeven maanden ging Wim
naar Driebergen. Dit was een
leuke tijd volgens hem. ’s
Avonds een beetje uit of wat
kaarten en in de weekeinden
naar Tiel. In Driebergen zat
hij in de zogeheten bunker.
Dat was een bunker in de
vorm van een gewoon huis,
maar
dan
helemaal
geblindeerd. Er werd alleen
maar met kunstlicht gewerkt.

Wim met Jort op de kruiwagen en Bente en Jelke

Herhalingsoefeningen
Na zijn diensttijd werd hij nog twee keer voor herhalingsoefeningen opgeroepen. Telkens
voor een maand. In totaal heeft hij 23 maanden in dienst gezeten, dat was niet helemaal
eerlijk. Degenen die bij het Rijk werkten, kregen hun salaris gedurende die
herhalingsoefeningen doorbetaald en Wim kreeg fl. 1,25 per dag.
Bij de eerste keer herhaling mocht Wim kiezen tussen brandweer, reddingsopruimer of
gewondenverzorger. Telexist niet meer, want hij was er al een paar jaar tussenuit geweest.
Wim werd gewondenverzorger: injecties geven en dat soort zaken. De tweede maand moesten
er allerlei oefeningen gedaan worden. Op een gegeven moment was er weer een oefening en
Wim had een beetje hoofdpijn. Hij voelde zich niet helemaal lekker, maar in de kantine
hadden ze boerenkool met rookworst. Wim naar de kantine. Het smaakte hem best, maar hij
had nog steeds hoofdpijn. Hij besloot zich te melden bij de ziekenboeg voor een aspirientje.
Volgens de dienstdoende arts had Wim ook nog koorts en hij moest zijn pyjama gaan halen.
Wim ging op weg naar zijn kamer en kwam langs de kantine. Weer besloot hij om toch maar
even een bordje boerenkool met worst te nemen. De volgende dag gingen de jongens op
kamp. De dokter kwam langs en Wim mocht alles weer gaan doen, maar zijn onderdeel was al
weg. Toen kwam hij bij een administratief sergeant. Hij mocht legerschepjes in het legergroen
schilderen. Dit gebeurde in de kamer van de sergeant. Dus hij kon zien wat de sergeant deed.
Die sergeant zat te bladeren en te bladeren. Hij wist niet wat hij moest doen om de indruk te
wekken dat hij het druk had. Wim dacht bij zichzelf: ‘Wat zal die man zich vervelen’. Als je
in die tijd in dienst geen baantje had, verveelde je je een ongeluk.
Iets waar Wim absoluut niet tegen kon, was drillen. Er was een sergeant-majoor die hij wel
mocht. Maar toen kwam er een tweede luitenant die het overnam. Op een zeer pedante
manier. Wim mocht die man niet en deed dus alle oefeningen heel langzaam. Als er 40 man
staan, valt het wel op dat er ééntje iets niet goed doet. “Tweede man rechts, nog een keer”,
brulde de luitenant over het terrein. “Rechts richten….vanmiddag bij me komen, niet naar

huis.” Het was zaterdagmiddag. “Ik wilde het misschien wel, maar ik mocht die man niet.
Misschien wilde ik hem wel tarten.”
Voor straf moest Wim de toiletten schoonmaken. Wim flink aan de gang met de spuit en de
toiletten glommen als een spiegel. De luitenant kwam bij hem staan: “Als ik daar niets van
zou zeggen, dan zou ik toch wel een waardeloze vent zijn?” “Ja”, zei Wim, “dat bent u ook.”
“Het ziet er weer netjes uit” aldus de luitenant, “vergeven en vergeten, ga maar naar huis.”
Wim kon niet tegen drillen. Hij wilde wel dingen doen, maar dan moest het wel een beetje
fatsoenlijk gevraagd worden.
Toch onderwijzer
In dienst zag Wim dat er veel jongens zaten
te studeren en toen kwam het onderwijzer
worden weer bij hem naar boven. Veel van
zijn dienstgenoten zaten destijds boven in de
studiezaal te leren. Wim dacht toen: ‘Wat zij
kunnen, dat kan ik ook’. Van zijn ouders
mocht hij door naar de kweekschool. Hij is
toen navraag gaan doen op de scholen van
Utrecht, Nijmegen en Den Bosch, maar hij
was inmiddels te oud en werd niet
aangenomen. Om te laten zien dat het ook
anders kan, schreef hij zich toen in bij de
schriftelijke leergangen in Culemborg.
In 1953 kwam Wim uit dienst en mocht hij
terugkomen bij Daalderop. Hij werd
correspondent bij Daalderop en moest brieven
en dergelijke schrijven.
Guus en Wim: overvloedige appeloogst
1987
Hij moest brieven typen die de chef had geschreven,
maar kleine briefjes mocht hij zelf maken. Wim
studeerde nog steeds verder, maar toen kwam het vak
Zang aan bod. En Zang schriftelijk doen is heel
moeilijk. In Heeswijk kon Wim aan een
veertiendaagse cursus deelnemen om het certificaat
Zang te behalen, maar bij Daalderop kreeg je maar
één week vrij. Toen dacht Wim ineens aan de brief
van de wedstrijd. Hij ging naar de personeelschef, de
heer Ducrot, en verhaalde daar over de brief en dat
hij nog wat tegoed had van de fabriek. In eerste
instantie wilde hij alleen één week vrij geven. Wim
wist de man te overtuigen om toch maar veertien
dagen te verstrekken. Zo kon hij de WARD-cursus
(een methode om te werken met een kinderkoor) in
Heeswijk volgen.
Brussel, 25-jarige bruiloft (1986)

Wim ging toen schriftelijk voor onderwijzer studeren. En dat viel niet mee. Vooral
Nederlands was een hele kluif en op een gegeven moment kon hij les krijgen van een leraar
van de hbs. Dit kostte acht gulden per uur. Hij ging naar zijn vader en stelde voor om dit
samen te delen, ieder vier gulden. “Mijn vader deed alles voor mij. Als ik op vrijdagmiddag
thuis kwam, had mijn moeder al een stel matten klaargelegd. Ik moest alle matten kloppen en
de buitenboel doen. Dat was mijn taak en ik wist niet beter. Dat hoorde er bij, maar ik deed
het allemaal op vrijwillige basis.”
Piet: “Voor het stagelopen heeft Wim praktisch al zijn vakantiedagen moeten opnemen. Met
die wetenschap, dat hij moest slagen. Hij heeft een geweldig doorzettingsvermogen gehad, het
is hem gelukt. Ik was wel trots op hem.”
Diverse scholen
De studie werd toch wat zwaar en Wim begon halve dagen te werken bij Daalderop. In 1956
slaagde Wim voor het staatsexamen onderwijzer. Amper een maand later kon Wim al
beginnen bij een Standenschool in Arnhem via de ASV, Arnhemse Scholen Vereniging. Het
hoofd der school was ziek geworden en hij moest vervangen. Wim kreeg op deze school de
derde klas en dat was niet makkelijk. Het waren allemaal knaapjes die behoorlijk mondig
waren en Wim moest er meteen flink tegenaan. Na twee maanden was het hoofd van de
school weer beter en kon Wim in Beesd beginnen. Dat was een verademing voor Wim. Van
een grote stad naar een soort dorpsschooltje. Toen hij dit een tijdje had gedaan, kwam het
hoofd van de school van Tiel, de heer Leemreize, vragen of hij niet naar Tiel wilde. Een
aanlokkelijk aanbod. Wim overlegde met zijn eigen hoofd en die was niet te spreken over het
voorstel. Een week later liep Wim de pastoor uit Beesd tegen het lijf en die vertelde hem dat,
als Wim op het voorstel uit Tiel inging, hij een zonde zou begaan tegen de gemeenschap. Hij
werd behoorlijk onder druk gezet om in Beesd te blijven. Maar hij heeft wel doorgezet.
Wim begon in Tiel in de eerste klas en vond het heel leuk. Op een gegeven moment was er
een vacature in de zevende klas en die nam hij ook op zich. Daarna kwamen de klas drie/vier
en dat was een stuk moeilijker.
“Moeder, zullen we er wat van maken?”
Toen Wim al onderwijzer was, gaf hij al zijn loon direct af aan zijn moeder. Hij kreeg zelf
ruim zakgeld en het kwam wel eens voor dat hij vakantiegeld kreeg of achterstallige
betalingen. Daar betaalde oma haar huishouden van. Meestal op vrijdagmiddag, bij de thee,
vertelde Wim dan
dat hij wat extra’s
had
gehad.
“Zullen we er wat
van maken dan”,
zei Wim. Zijn
moeder wist dan
al welke kant het
uit ging, want
Wim wilde er ook
een gedeelte van
hebben. Dat werd
altijd een heel
gesteggel samen
met zijn moeder,
maar wel een leuk

spel.
In die tijd werkte Wim ook nog bij een bakker. Bij Bakker Frerichs in de Waterstraat. Met
Sinterklaas en kerst hadden zij hulp nodig. Hoe slechter weer het was, hoe meer Wim genoot,
want dan waren de fooien hoger. Met vijf of zes dozen tegelijk ging Wim op de fiets dan door
Tiel heen. Je werd natuurlijk wel moe, want je was de hele dag in touw. Eén keertje had Wim
een letter laten vallen, in drie stukken. Die werd weer een beetje opgelapt en aan de mensen
gegeven. Op het einde van de dag stond hij, nog voordat de doos met lekkers was afgegeven,
eerst met zijn hand op om een fooi te vangen en gaf daarna pas de doos af. Op het einde van
die dag, tegen een uur of acht, kreeg hij van die bakker tien gulden, een doos met een letter en
wat lekkers voor thuis. Dat vond Wim heel leuk en hij deed dit graag.
Wim viel eens heel ongelukkig uit de boom. Opa had een ladder gemaakt, een driepoot. Wim
zat toen bovenin die ladder en reikte iets te ver waardoor die ladder uit zijn evenwicht kwam.
Eén deel van die poten van die ladder zwiepte toen fors tegen zijn kin aan waardoor er een
flinke jaap in zijn kin zat. Wim lag in zijn werkkloffie op de operatietafel toen de
dienstdoende chirurg aan Wim vroeg wat hij voor zijn beroep deed. “Ik ben onderwijzer” zei
Wim. “Ja”, zegt die chirurg, “dat kan ik goed zien!”
Wim als koster
Ook het vak van koster was hem niet vreemd. Hij werd hiervoor een keer gevraagd in verband
met ziekte van de koster. Hij moest dan om zes uur al naar de pastorie toe, klokken luiden en
helpen met het aankleden van de priesters. De laatste mis was om negen uur, maar om negen
uur begon ook de school. Wim had een afspraak met het hoofd van de school dat hij dan wat
later begon. Op een gegeven moment had Wim de klokken aangezet (elektrisch), want een
kwartier voor aanvang
luidden de klokken
altijd. Dan moest hij
meteen
kleding
klaarleggen voor de
priesters, die in de refter
ernaast zaten te bidden.
Maar door de drukte
was Wim helemaal
vergeten om de klokken
op tijd te laten stoppen.
De priesters klopten na
een tijdje stevig tegen de
ruiten om Wim dit
kenbaar te maken.

Wim, Guus en kleinzoon Kaj
Op de Thomas van Acquinoschool was Wim, die in 1969 ook nog even tussendoor zijn Lomspecialisatie haalde, ook nog met zijn hoofdakte bezig. Tijdens deze studie hoorde hij dat er in
Tiel-west een school gebouwd werd en daar wilde Wim wel hoofd van worden. Toen de

school er stond, was Wim nog niet klaar met de te behalen akte. Leo Meijer en Han van
Koeverden solliciteerden daar en Han is het uiteindelijk geworden.
Wim kan zich van de Thomasschool nog herinneren dat de gebroeders Reuvers er op zaten.
Omdat ik ook op die school zat en Wim er onderwijzer was, wilden zij waarschijnlijk
proberen om Wim terug te pakken door mij te pesten. Wim: “Ik heb toen die jongens eens
onder handen genomen en vertelde tegen die broers: ‘Als jullie aan mijn neefje komen, komen
jullie aan mij!’ Het was meteen gedaan met die pesterijen. Ook de Baggermannen waren
berucht in Tiel destijds, maar er zijn weinig problemen mee geweest. Peter, de jongste zoon
van Piet, heeft een keer één van die Baggermannen ontzettend op zijn sodemieter gegeven.
Gerard: “Ik was toen heel trots op mijn Utrechtse neef. Het voorval vond plaats op de hoek
van de Hoveniersweg met de Konijnenwal. Ik wilde eerst Peter waarschuwen dat het een erg
lastig en brutaal ventje was en heel sterk, maar Peter zat er al bovenop. Heerlijk.”
Naar Hengelo
Toen kwam er een vacature voor hoofdonderwijzer in Hengelo bij een nieuw op te richten
school. Hij nam contact op met de onderwijsinspectie in Tiel en deze wilde wel een referentie
voor hem afgeven. Wim kwam toen op die school terecht: De Paus Joannes XXIII. Denk
eraan, ‘Joannes’ wordt zonder ‘h’ geschreven. Hierover volgde een kleine discussie met het
toenmalig schoolbestuur, dat Wim won door de uitspraak van het Aartsbisdom, dat hij om
advies had gevraagd. Na de oprichting groeide deze school langzaam doch gestaag. Eenmaal
op die school bemerkte Wim dat, als hij wat meer tijd zou hebben besteed aan die leerlingen,
er misschien meer in had gezeten.
Dus Wim ging weer studeren,
Pedagogiek MO-A in Zwolle.
Deze studie heeft hij na 3 jaar
afgerond. Toen was Pedagogiek B
aan de beurt, die ook weer 3 jaar
duurde. Wim studeerde nog een
paar jaar door aan de universiteit
van Groningen en heeft daar op
25 januari 1984 zijn doctoraal
Orthopedagogiek gehaald. In
1971 al kwam er toevallig een
vacature voor een nieuw op te
richten Lomschool. Omdat Wim
daar toch wel veel feeling mee
had, ging hij daar naartoe.
Annie en Wim op vakantie
Ondertussen ging de studie verder en in 1988 nam hij afscheid van die school. Hij kon
secretaris worden van het schoolbestuur. Dit heeft hij 12 jaar gedaan. Sinds 3 of 4 jaar doet hij
dit niet meer.
Zijn huwelijk
Op 28 oktober 1961 trouwden Wim en Annie in Varik. In het voormalig gemeentehuis van
Varik was onder andere een schoonheidssalon gevestigd. Uit dit huwelijk zijn geboren:

1. Johanna Maria Lidwina Velders, geboren te Tiel op 18 september 1962.
2. Gerardus Johannes Maria Velders, geboren te Tiel op 21 februari 1964.
Wim: “Mijn huwelijk heeft een beetje betrekking op de invloed van Pater Valk. Ik was
onderwijzer op de Thomas van Acquinoschool.
Pater Valk gaf daar godsdienstles. In 1958 had
hij
een
reis
georganiseerd
naar
de
wereldtentoonstelling in Brussel. Daar zou Pater
Valk als reisleider mee naartoe gaan. De cleris
had destijds nog behoorlijk wat invloed, maar
wat gebeurt er? Pater Valk wordt ziek. De
pastorie vroeg toen aan mij of ik, als een soort
leider, met die bus wilde meegaan. Passen
controleren en dat soort dingen. Onze Hein ging
ook mee en nog een bende lui uit Varik, we
hadden een hele bus vol. Daar was Annie ook bij.
We kwamen aan in Brussel en ik hoefde daar
verder helemaal niets te doen. De groep uit Varik
vroeg toen aan mij of ik met hen mee wilde
lopen. Dat vond ik wel leuk. Ik had Annie al wel
eens eerder gezien, want ze was een keertje bij
ons thuis geweest met Hein. Toen vond ik haar al
leuk, maar ja, Annie hoorde bij Hein.
Willy Velders en Pater Valk (1959)
Hein probeerde op die reis aansluiting te vinden bij een ander meisje en ik liep toen met
Annie mee. Van lieverlee liepen we toen wat meer bij elkaar. Annie werkte toen al als
secretaresse bij het advocatenkantoor Van Lith de Jeude in Tiel. We hadden het over lezen en
boeken. ik had een mooi boek en vroeg aan haar of zij dat een keertje wilde lenen. Ik de
volgende morgen met dat boek (De dolle vaandrig van Bredero) naar dat kantoor.”
Advocatenkantoor
Annie maakte de
Handelsavond school af en
kroop toen achter de kassa
bij Van Gelder: een
textielwinkel in de
Westluidensestraat. Met de
fiets ging ze dag in dag uit
van Varik uit naar Tiel.
“Voor halve dagen was ik
op dat advocatenkantoor,
want mijn moeder was ziek
en daar moest ik voor
zorgen als ik thuis was.”
Sophia, Kai en Guus
Velders

Ongeveer 7 jaar
heeft Annie bij het
advocatenkantoor
gezeten. Ze stopte,
omdat ze ging
trouwen en wat later
in verwachting
raakte. Zo ging dat
in die tijd. Ze heeft
toen nog een paar
maanden thuiswerk
gedaan. Een
liefhebberij van
Annie was eigenlijk
ook het werk op de
school van Wim. Ze
was in eerste
instantie administratieve kracht, maar nam van lieverlee steeds meer taken van Wim over.
Wim moest bijvoorbeeld een kind onderzoeken en hiervan een pedagogisch rapport maken.
Dat schreef hij dan en Annie werkte dit helemaal uit en vermenigvuldigde dit. Annie hield de
leerlingenstand bij en vulde ieder jaar de statistieken in. Daar hoefde Wim niets aan te doen.
In het laatste jaar lag Annie de halve nacht wakker, omdat ze een verschil had in de
hoeveelheden jongens en meisjes op de school. Ze had één meisje te weinig en één jongen
teveel. Het moest natuurlijk kloppen, want er hingen subsidies van af. Het was die nacht een
uur of drie, vier. Wim zei op een gegeven moment: “Aankleden, we gaan naar school!” Na
een half uur was de fout gevonden en kon ze weer rustig slapen. De kas van de ouderraad
werd door Annie bijgehouden, net zoals de administratie van de schoolmelk. Jarenlang ging
ze mee met de school als kookmoeder. Dat was een hele week en er moest gekookt worden.
Annie kocht in en zorgde overal voor. Volgens
Wim heeft ze ontzettend goed werk verricht. Op
de
Lomschool
deed
ze
eerst
veel
vrijwilligerswerk, maar op een gegeven moment
kwam er een regeling dat elke Lomschool voor
een x-aantal uren een betaalde kracht mocht
aannemen. Annie deed dit werk al vrijwillig en
voor het bestuur destijds was het zonneklaar dat
Annie hiervoor in aanmerking kwam.
Daarnaast houdt ze zich momenteel bezig met
quilten, lezen, fietsen, wandelen en koken.
Annie: “Als de kleinkinderen hier komen, wil
Jort graag een ijstaart hebben, Bente wil graag
chocoladetaart en Jelke lust gelukkig alles.”
Het recept van de langevingertjespudding heeft
mijn moeder van Annie gekregen en is bijzonder
populair bij haar kleinkinderen.

De Rode Taunus

Wim heeft vroeger een rode Ford Taunus gehad. Tweedehands van de buren overgenomen.
Om de beurt reden ze daarin naar de Groningse universiteit. Met z’n drieën gebeurde dat. Op
een gegeven moment zei Hans, een van de meerijders: “Ik krijg hele natte poten.” Wat was er
nu aan de hand? Eén van de voorste spatborden van de taunus was poreus of rot, het regende
pijpenstelen, en het water kwam gewoon door de onderkant naar binnen. Wim en zijn
kornuiten hebben toen ontzettend gelachen over dit wrak. Maar op een gegeven moment
moest het toch verkocht worden. Wim ging ermee naar een garage en vroeg de eigenaar wat
hij wel niet voor die auto over had. De man liep rustig om de auto heen en zei: “Meneer, wilt
u mij een plezier doen? Wilt u instappen en vlug wegwezen ermee?”
Toen bracht Wim hem naar een andere garage en kreeg hij er nog net 50 gulden voor. De
studietijd was een hele leuke tijd, aldus Wim.
Johanna Lidwina Maria Velders (Annette) werd geboren op 18 september 1962 in Tiel. Ze
trouwde met Martin Rene van Gennep, zoon van Hendrik van Gennep en Geeske Spoelma, op
7 april 1988 in Den Helder. Martin werd geboren op 5 november 1959 in Zwolle. Kinderen
uit dit huwelijk:
1. Jelke Gennep, van werd geboren op 2 juni 1990 in Den Helder.
2. Bente Gennep, van werd geboren op 12 maart 1992 in Breda.
3. Jort Gennep, van werd geboren op 6 augustus 1994 in Breda.
Gerardus Johannes Maria Velders (Guus) werd geboren op 21 februari 1964 in Tiel. Hij
trouwde met Wilma Sophia Hoogakker, op 30 augustus 2002 in De Bilt. Wilma werd geboren
op 19 december 1962 in Utrecht. Kind uit dit huwelijk: Kaj Samuël Velders werd geboren op
8 januari 2003 in Utrecht.

Bente, Jort, Martin, Annette en Jelke

Olympische spelen 2016 Rio de Janeiro
Jort van Gennep heeft zich geplaatst om mee te mogen doen met de olympische spelen in
2016 in Rio de Janeiro, Brazilië.
Zaterdag 6 augustus De lichte mannen vier-zonder eindigde in de derde serie op de derde
plaats. Dat was precies voldoende voor kwalificatie. De vereiste plek bij de eerste drie kwam
niet in gevaar. Nummer vier Canada kwam met een achterstand van ruim tien seconden over
de finish.
De lichte vier-zonder bestaat in Rio de Janeiro uit Tim Heijbrock, Joris Pijs, Jort van Gennep
en Bjorn van den Ende. Zij komen dinsdag in de halve finales opnieuw in actie. Het
Nederlandse viertal eindigde vorig jaar bij de WK als vijfde.
In diezelfde maand werden er door
Omroep Max interviews gehouden
met de grootouders van de
olympiërs. Oom Wim was goed in
beeld en verwoordde prachtig wat
hij voelde voor de sportieve
presentaties van zijn kleinzoon.
Still van de uitzending

Dinsdag 9 augustus
De Nederlandse lichte mannen vier-zonder heeft het vandaag in de halve finales van het
olympisch roeitoernooi niet gered. De ploeg van bondscoach Jeroen Spaans kwam in
prachtige omstandigheden op het Lagoa Rodrigo de Freitas als vijfde over de finish. De eerste
drie boten plaatsten zich voor de eindstrijd. Het Nederlandse kwartet lag vrijwel de hele race
over 2000 meter op de vijfde plek en kwam op nummer drie Nieuw-Zeeland bijna 4 seconden
tekort. Namens Oranje kwamen Joris Pijs, Tim Heijbrock, Jort van Gennep en Bjorn van den
Ende in actie. Van dit viertal heeft alleen Heijbrock enige olympische ervaring. Hij eindigde
in Londen in 2012 op de zesde plaats in dezelfde discipline, toen nog met onder anderen de
gebroeders Vincent en Tycho Muda als teamgenoten.

21 april vrijdagavond bij Pauw: Guus Velders
Guus Velders, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, is op de lijst met de honderd
meest invloedrijke mensen beland. Het gezaghebbende Amerikaanse blad Time
Magazine stelt de lijst jaarlijks samen. Filmster Leonardo DiCaprio is blij met de
uitverkiezing.
Velders is bijzonder hoogleraar ‘Luchtkwaliteit en klimaatinteracties’ aan de universiteit van
Utrecht en werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ”Deze
bijzondere erkenning krijgt hij voor het leggen van de wetenschappelijke basis onder het
wereldwijde klimaatakkoord dat in oktober 2016 werd gesloten in Kigali in Rwanda”,
constateren de universiteit en het RIVM.
Velders staat bij de ‘pioniers‘ die deel uitmaken van de lijst. Hij krijgt bij zijn vermelding
lovende woorden van filmster Leonardo DiCaprio: ”De toekomst zal u dankbaar zijn.” De
Oscarwinnaar maakte vorig jaar de documentaire Before the Flood over klimaatverandering.
Belangrijkste uit 2016
Guus Velders werd afgelopen jaar door het wetenschappelijke toptijdschrift Nature ook al
verkozen tot één van de tien mensen die er in 2016 het meest toe deden. Aanleiding was de
belangrijke rol die hij speelde in de totstandkoming van de klimaatovereenkomst in Kigali
vorig jaar. Hierin is afgesproken wereldwijd te stoppen met het gebruik van
fluorkoolwaterstoffen, gassen die veel toegepast worden in airconditioners en koelkasten en
die bijdragen aan het broeikaseffect.
Onder de personen die Time deze keer heeft aangewezen, zijn verder de populaire zanger Ed
Sheeran, de Britse premier Theresa May en de paus.
For establishing the basis for the global climate agreement in Kigali
Prof. Guus Velders in top 100 TIME Magazine

TIME Magezine has named Professor by Special Appointment Guus Velders as one of the
100 most influential people in the world. Velders was honoured by TIME for his work in
establishing the basis for the global climate agreement that was signed in Kigali, Rwanda in
October 2016. Guus Velders works at the National Institute for Public Health and the
Environment (RIVM) and was recently appointed Professor by Special Appointment of ‘Air
quality and climate interactions’ at the Institute for Marine and Atmospheric Research Utrecht
(IMAU) of Utrecht University.

Guus Velders / Foto Pieter van Dorp van Vliet Universiteit Utrecht
Over the past years, Velders worked with American researchers to show that
hydrofluorocarbons (HFCs) have a major impact on the climate. These compounds are used in
refrigerators, air conditioners, and insulation materials.
Kigali agreement
In Kigali, Rwanda, world leaders agreed to significantly reduce the use of these greenhouse
gases over the coming decades. As a result of this preventive agreement, the contribution of
HFCs to climate change will remain limited and be reduced to less than 0.1°C in 2100,
compared to a maximum of 0.5°C without the agreement.
Top 10 Nature
For this contribution to the field, the leading scientific magazine Nature has already named
Velders as one of the 10 most influential scientists in 2016. RIVM Director-General André
van der Zande has also awarded him the RIVM Jenner medal for his breakthrough scientific
research.
A basis for climate policy
Over the next few years, Guus Velders will continue working together with his colleagues to
further strengthen the scientific basis behind climate policy. With the help of the data and
models provided by RIVM and Utrecht University, he intends to monitor the progress of the

Paris climate agreement. This will enable RIVM to assist governments and businesses to
comply with their national and international climate targets.
Better air quality
Velders also studies the effect of climate change and climate measures on air quality, and vice
versa: he is investigating the extent to which particles in the air contribute to air pollution as
well as climate change. The insights provided by this research will help improve air quality
and to realise the climate goals.

Kwartierstaat Johanna Lidwina Maria Velders

