Hoofdstuk 23
Hein Velders
Als er één familielid is waarbij gesproken kan worden over twaalf ambachten en dertien
ongelukken, dan is het Hein Velders wel. Hein groeide op als jongste van de vier broers. Hij
werd geboren op 24 maart 1938 te Tiel aan de Hoveniersweg,
het huis tegenover de Coöperatie. Hein was vijftien maanden
toen hij met vader Gerrit, moeder Aal en zijn drie broers
verhuisde naar de overkant: Hoveniersweg 40A. Hein moest
na zes uur ‘s avonds altijd thuis zijn, want anders werd hij
een straatjongen. Deze strengheid wijt hij aan zijn moeder.
Zijn vader was een goede man. Qua jeugd had hij het niet zo
goed als zijn drie oudere broers. Met zijn jongste broer Wim
scheelde hij 7 jaar in leeftijd. Hein was altijd alleen. Terwijl
Hein achter de planten aan het begieten was, waren zijn
vrienden voor het huis aan het rolschaatsen. Dat vond hij niet
leuk. Hein ging weleens zijn vader ophalen op de Betuwe.
Dan mocht Hein met de lift mee op en neer, dat vond-ie
machtig mooi. Op een dag had zijn vader voor Hein een
werkbankje gemaakt. Naast het kippenhok.
Hein in 1948 (10 jaar oud)
Hij heeft veel van zijn vader geleerd en heeft er veel goede herinneringen aan. Zijn broer Wim
heeft ook nog gepoogd om Hein tellen bij te brengen. Hein was niet goed in optellen en
aftrekken. Deze pogingen waren niet echt vruchtbaar.
Hein lag dan dubbel van de lach en Wim kon hem wel
villen.
Ook Gerrit Schoots kan zich Hein levendig herinneren.
Het handelen zat er volgens Gerrit bij hem al vroeg in.
Gerrit Schoots en zijn vrouw woonden er tegenover op
de Hoveniersweg een tijdje bij in, vlak nu hun huwelijk.
Bij mensen boven, waar later de familie Cornelissen is
komen wonen. In de voortuin van Hoveniersweg 40A
stond een grote seringenboom. Hein sneed hier dan de
bloemen van af en verkocht deze voor een dubbeltje.
Studie van Hein
Hein zat op de lagere school in de Jacob Cremersstraat
en ging daarna naar de zogeheten ambachtsschool, op de
hoek Heiligestraat/Prinses Beatrixstraat. Op de
ambachtsschool ging het allemaal niet zo rooskleurig.
Hein in 1959, 21 jaar oud
Hein was geen studiewonder, en wat erger was (volgens anderen), het interesseerde hem “geen
donder”, zoals hij aangaf in augustus 2002. Hij deed de studierichting
Metaal/machinebankwerker. Ondanks alle tegenslag, had hij er toch steeds veel profijt van.

Na de ambachtsschool ging hij werken bij
metaalfabriek Daalderop. Hier stond hij als 16-jarige in
de draaierij. Hij moest allerlei productiewerk doen,
maar kwam er na twee maanden achter dat dit toch
geen echt werk voor hem was. Hij vertrok naar
Oostendorp
en
begon
op
de
afdeling
Machinebankwerken. Daarna naar de afdeling
Kachels, en de Smidse, waar hij paarden leerde
beslaan. Na deze paarden kwam de afdeling Centrale
verwarming in beeld. Diverse scholen in Tiel zijn door
hem verzorgd van centrale verwarming.
Van de centrale verwarming ging hij naar de
gasombouw. Hij was al aan zijn zesde baantje toe! Hij
zat hier in een bestelbusje en reed in heel Tiel rond om
kachels om te bouwen naar aardgas. Toen kwam daar
de dienstplicht om de hoek kijken. Hij moest opkomen
in Roermond, leerde autorijden in Venlo en werd
daarna in Steenwijk geplaatst als chauffeur van de
aalmoezenier. De administratie bijhouden, kerk
bijhouden, schoonhouden, enzovoorts. Ook hier was er
een verzoeking waar hij niet aan kon toegeven.
Hein met Lida en Gerard (1958)
Er stonden dozen met miswijn met schroefdop. Zeer regelmatig nam hij hiervan een
slok en vulde dit weer aan met water. Nooit heeft de aalmoezenier gemerkt hoe die wijn toch
zo dun smaakte. Maar wijn maakte hongerig. Gelukkig lagen er pákken met hosties. Juist.
Hein aan de hosties.
Om te ontspannen gingen de meeste militairen naar Steenwijk. Behalve Hein; hij ging naar
Meppel. En wie kwam hij daar
tegen in een cafetaria? Hennie,
met nog een stel vriendinnen.
Hennie:
“Hij
kwam
mij
regelmatig met de jeep ophalen.
Als ik er nog aan denk op de
manier zoals hij toen reed, krijg ik
er nog kippenvel van.”
Hein, Gerrit en Hennie bij Gerrit
thuis
Omdat Hein bij de stempels kon
van de aalmoezenier, kwam het
regelmatig voor dat hij een zogeheten poortbriefje voor zichzelf maakte. Hiermee kon hij
ongestoord de poort uit. Dit ging goed, totdat hij een keer een grootmajoor tegenkwam: veertien
dagen hechtenis! Op allerlei manieren probeerde Hein steeds weer in Meppel te komen.
Regelmatig liep dit af met veertien dagen streng. Weer in de bak.

Ook de verkering met Hennie liep niet van een leien dakje. Er was eens een keer een
aalmoezenier bij de ouders van Hennie om door te geven dat Hein Velders niet echt een goede
partij was voor hun dochter. Hij stond bekend als de ‘bataljonsschurk’.
Hein: “Zeven dagen voor mijn afzwaaien kreeg ik negen dagen streng. Ik heb steeds alles
geprobeerd om bij Hennie te zijn. Het waren geen ernstige delicten, maar ik was wel steeds de
pier.”
Oostendorp
Direct na zijn diensttijd ging Hein weer even werken bij Oostendorp. Hier verdiende hij vijftien
gulden per week. Dat was geen vetpot, want de reiskosten bedroegen telkens fl. 14,30 om van
Tiel naar Meppel te gaan en weer terug. Op een dag besloot Hein om weer eens iets aparts te
doen. Hij was aan het werk in een huis en daar was ook een stukadoor bezig met zijn secuur
werk. Hein had wat zuurstof (?) uit één van de gasflessen in een plastic zakje gedaan en gooide
dit pal achter de stukadoor. Dit ontplofte met een verschrikkelijke knal. De stukadoor heeft nog
een tijdje achter Hein aangerend om hem van repliek te dienen.
Hein heeft geen leuke herinneringen aan zijn verkeringstijd met Hennie. Hennie was niet
gelovig en dit stoorde de ouders van Hein. Zelfs Ali schijnt een keer in het complot gezeten te
hebben. Op een zondag ging de familie om tien uur naar de kerk en Ali moest gaan kijken of
Hein en Hennie niet bij elkaar in bed lagen toen ze een keertje kwam logeren. Ook Wim werd
een keer ingeschakeld en ging met de trein naar Meppel om met Hein te praten. Er werd zelfs
een auto beloofd aan Hein om de verkering uit te
maken. Tevergeefs.
Maar hoe nu aan een huis te komen? Vrienden van
Hein en Hennie gingen verhuizen en er was een
salonwagen te koop. Voor 350 gulden nam Hein op
maandelijkse afbetaling deze wagen over. Er is
negen maanden aan gewerkt, voordat deze wagen
een beetje bewoonbaar was. Opa Gerrit maakte alle
ramen, de garagedeuren, et cetera. De meubels
werden allemaal op afbetaling gekocht. Een
bijzondere anekdote betrof oma Velders. Tijdens
de verbouwing moest zij plotsklaps naar de wc,
maar deze was nog geheel niet klaar. De wc
bestond uit een aardewerken pot, daaronder een gat
en onder de wagen moest een ton klaar staan. Hein
riep: “Moeder, ge kunt nie naar de wc want der
staat geen ton onder!” Te laat, want moeder zat er
al op.
Hennie, Hein en Jo Hamers in 1959
Toen de wagen klaar was, kon er getrouwd worden, maar er was geen rooie cent meer over.
Een probleem dat Hein eigenlijk altijd had. Bij hun huwelijk werd een huwelijksboekje
gemaakt, een feestgids. Hierin werd toen al gewag gemaakt van hun verkoopactiviteiten van
tweedehands goederen. Over vooruitziende blik gesproken.

Naar Staphorst
Na het huwelijk gingen Hein en Hennie in
Staphorst wonen. Hein kwam te werken bij HS,
een fabriek voor pompen voor centrale
verwarmingen. Hein wilde echter graag
servicemonteur worden. Zo gezegd, zo gedaan.
Hij werd monteur voor West-Nederland, van
Delfzijl tot aan Maastricht. Op één van die ritten
moest hij naar Den Helder. In de buurt van Joure
in Friesland reed hij 80 km per uur op een
provinciale weg, toen er plotseling twee meisjes
de weg over staken. Hij raakte ze allebei. Eentje
was op slag dood en de andere was
zwaargewond. Dit was een enorme klap in zijn
leven en die is hij nooit meer kwijtgeraakt.
Rond zijn 24e was hem ander werk beloofd bij
HS; hij zou een afdeling gaan leiden. Door
allerlei gerommel van de leiding kwam dit er
nooit van en is Hein op staande voet ontslagen.
Direct hierna ging hij bij de Landbouwbank
werken in Meppel, een grote meelfabriek.
Hennie (19 jaar oud) en Piet in 1959
Helaas kon hij niet tegen het stof met zijn astmatische bronchitis. Gelukkig had zijn vader een
baantje voor hem geregeld bij de Betuwe in Tiel, als technisch bandleider. Wim ging juist op
dat moment naar Hengelo en dus kregen Hein en Hennie er een huis bij: Hoveniersweg nummer
40. Een paar maanden hebben ze nog ingewoond bij hun ouders.
Betuwe
Eenmaal bij de Betuwe kon
Hein 400 gulden meer
verdienen als portier. Hein
werd portier. Maar ook dit
was niets voor beweeglijke
Hein. Hierover weet Hein
een
verhaal
van
de
sleutelhangers van Flipje.
Gerrit was magazijnmeester
en had het beheer over de
sleutelhangers uit de serie
van Flipje. Iedereen in de
familie kreeg er ééntje
….behalve Hein.
Hennie met eerste klant in het boedelcentrum
Hein voelde zich achtergesteld en verdonkeremaande op een onbewaakt ogenblik (tijdens de
pauze om 12.30 uur) maar liefst twee dozen met sleutelhangers uit het magazijn van Gerrit. En
ging hiermee goede sier maken. Eenzelfde verhaal heeft Hein over de wijnen die de Betuwe

destijds maakte. Ook hiervan zijn regelmatig diverse flessen met Hein mee vertrokken naar de
uitgang!
Helaas kreeg hij tijdens een van de diensten een ongeluk, waarbij hij zijn been brak vlak boven
zijn voet. Hierdoor kwam
hij in de WAO terecht.
Dit was voor een deel de
aanleiding
om
voor
zichzelf te beginnen. In
1983 verhuisden ze naar
de Havendijk en begonnen
met hun boedelcentrum.
Boedelcentrum
Toen deze hallen vol
waren, heeft hij in de
Begoniastraat
een
volgende hal gekocht.
Binnen een paar maanden
was ook deze hal vol. Hein zegt het jammer te vinden dat hij vroeger geen cent had om iets te
kunnen doen. Vandaag de dag zijn er centen genoeg, maar door zijn ziekte is hij al 7 jaar niet
op vakantie geweest en durft hij nergens naartoe te gaan, bang dat hij weer bewusteloos raakt.

Hobby
Een grote hobby van Hein is altijd zijn treintjes geweest. In het pand aan de Hoveniersweg 40
had hij op zolder een heel groot emplacement liggen met bergen, stationnetjes, dorpen,
enzovoorts.
Ik
vond het altijd
heel leuk om
samen met hem
hieraan
te
bouwen.

Ali, Annie, Hein, Piet en Jo. De hand met druiven is van Wim
Tijdens het interview in 2002, vertelde Hein dat hij nog steeds verknocht was aan treintjes.
Inmiddels is zijn verzameling gegroeid tot ongeveer 200 locomotieven en een dikke 3000
wagons. Hoe Hein aan zijn hobby begon, is een apart verhaal. Vroeger rookte hij flink en
Hennie vond dit maar niets. Als hij zou stoppen, kreeg hij van Hennie een locomotief. Hij stopte
en heeft zijn eerste locomotief nog steeds.

Hein is overleden in Tiel op 22 juli 2008, in de leeftijd van 70 jaar. Hein en Henny hebben twee
kinderen: Albert Velders en Alex Velders. Zij hebben gezorgd voor drie kleinkinderen: Anouk,
Amber en Mats. Hennie woont in een penthouse aan de Tielse Haven. In de C. de Kleijnstraat.
Op vrijdagavond 12 december 2014 heb ik tante Hennie
uitgenodigd om eens gezellig te gaan eten en flink bij te
kletsen. We aten ‘Bij Casper” aan het Korenbeursplein.
Casper is een zoon van Haik van Hesteren. We hebben niet
alleen verrukkelijk gegeten, maar ook nog eens heerlijk
gepraat en alle 60 jaren van het neef-tanteschap
doorgenomen. Dat was heel erg leuk.
Een anekdote waaruit blijkt dat Alex meer op ome Hein
lijkt dan hij wil, is de volgende. In het begin van het
boedelcentrum ging men regelmatig naar een markt in
Vleuten om te verkopen. Op een gegeven moment vroeg
iemand naar een oventje. “Is dat oventje goed?”
“Natuurlijk”, antwoordde Alex en hij zocht meteen een
stopcontact om te demonstreren dat die oven goed is.
Oven in stopcontact, niets. “Ja, natuurlijk”, zei Alex.
“Natuurlijk doet dat oventje het zo niet. Er moet eerst een
kip in”. En verkocht was het kapotte oventje.

De hele familie in het nieuwe boedelcentrum

