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Bronnen
Interviews met:
-Ali Velders – van Kruijsbergen in april/mei 2001
-Piet Velders (zoon van Gerardus Johannes Velders en Alida Schoots) in mei 2000, mei 2001
en juni 2004; overleden in September 2012
-Wim Velders (zoon van Gerardus Johannes Velders en Alida Schoots) in mei 2003
-Hein Velders (zoon van Gerardus Johannes Velders en Alida Schoots) in augustus 2002,
overleden in Juli 2008.
-Gerrit Schoots (zoon van Leonardus Schoots en Helena Velders) in augustus 2002, overleden
in mei 2006.
-Willy van Groenestijn – Velders (dochter van Petrus Velders en Johanna van den Heuvel) in
november 2002
-Annie Schroer – Schoots (dochter van Leonardus Schoots en Helena Velders) in juli 2003;
overleden op 31 December 2006;
-Johan Hijmans (zoon van Antoon; broer van Bart Hijmans) in Juni 2004; overleden juli 2008.
-Mien Schroer – Wennekes (dochter van Hendrik Wennekes en Johanna Velders) augustus
2004;
-Cor en Gerard Laheij, (zonen van Cornelis Laheij en Wilhelmina Velders) februari 2008;
-Willy Müller – Velders (dochter van Mattheus Velders en Elisabeth Schoots) april 2008;
-Bets Burgers – Schoots (dochter van Hendrikus Johannes Schoots en Willemina van Tintelen)
februari 2009;
-Jan Velders (zoon van Marinus Velders en Dina van Frankfort) februari 2012;
-Wim Velders (zoon van Gerardus Dominicus Velders) maart 2012;
-Ton Velders (zoon van Petrus Stephanus Velders) april 2012;
-Johanna Wielders – Velders (dochter van Alexander Velders en Jenneke de Weijer) augustus
2012;
-Gerard en Rianne Dubbeld (zoon van Maria Johanna Cornelia Velders) mei 2012;
-Henny en Corry Schoots (dochters van Dirk Antonie (Ome Antoon) Schoots en Margaretha
Lancee) januari 2013;
-Metje Maria (Meta) Biesters – Velders (dochter van Johannes Velders en Anna van Mourik)
februari 2013;
-Jeanne van Uden – Schoots en Hein Schoots (kinderen van Bernardus Schoots en Johanna
Visee (Ome Bertus en tante Jo) oktober 2013;
-Riky en Lenie Schoots (kinderen van ome Gras en Jaap Schoots (zoon van ome Jo) in april
2014;
-Jaap Schoots (zoon van Ome Jo en tante Tonia) maart 2015;
Boeken en naslagwerken etc.:
-Versteend verleden, Schetsen uit de historie van Tiel, Huub van Heiningen, 1999
-Tiel omstreeks 1900, G.J. Peters, 1957
-Tiel, een versterkte stad, W. Veerman e.a. 1980
-De lage landen bij de zee, Jan & Annie Romein, 1977
-Gelderse Geschiedenissen, Slichtenhorst, 1654
-Cd’s Historische Tijdschriften Gelders Rivierengebied
-Kronieken van Tiel, Gemeentearchief 2006
-The Dobranski Name in History, November 2011

Zaken die ik nog moet uitzoeken
Waar ik nog steeds niet achter ben, is de plaats waar de oudste Velders (Leijdensfelters)
eigenlijk vandaan kwam. Er komen twee plekken in Duitsland voor in aanmerking.
Als ik kijk waar de aangetrouwde
familie vandaan komt (bijvoorbeeld
Maria
Dorothea
Steynmeyer,
vermoedelijk geboren te Goch en Anna
Maria Gläser, Pfalsdorf, gemeente
Goch), ligt er een link met dat deel van
Duitsland. In die tijd trouwde men nog
een beetje in de ‘buurt’.
De andere plaats zou Lingenfeld
kunnen zijn. Een plaats iets zuidelijker.

Goch in Duitsland
Demerare
Ten tweede zou ik graag willen weten wat er zich allemaal in Demerare heeft afgespeeld.
Waarom zijn deze mensen daar naar toe gegaan? Waar hebben ze precies gewoond? Waar
zijn ze begraven? Is Frederik alleen teruggekomen naar Nederland en waar is hij dan
gebleven? Heeft hij de boot gemist en is hij daar eenzaam gestorven aan een tropische ziekte?
In de zomer van 2014 heb ik aan de uiterste westkust gestaan in Suriname met uitzicht op de
kust van Brits Guyana, met als hoofdstad Georgetown. Iets meer dan een steenworp. Maar ik
had te weinig gegevens om er naar toe te gaan. De archieven zijn niet openbaar (heb ik over
gebeld) en de beheerders van de begraafplaatsen kunnen geen Velders of Dobbranski vinden.
Verdwenen Veldersen
Ook zijn er nog veel Veldersen ‘verdwenen’ of heb ik niets van deze mensen kunnen vinden.
Wat te denken van Hendrik Velders, geboren te Tiel op 11 september 1763? Hij zou in
Bourdeaux gewoond hebben. Bourdeaux ligt in de Drôme, maar bestaat waarschijnlijk pas
sinds de negentiende eeuw. En zo heb ik er nog een stuk of dertig á veertig waar ik ooit eens
wat mee moet. Je bent nooit echt klaar.
Elizabeth Velders
Ik zou ooit nog eens willen weten wie de biologische vader was van haar zoon Gerardus,
geboren in 1834. Was het de heer van Lith de Jeude, was het de musicus, was het een vriendje
dat ze stiekem had? Helaas, we zullen het waarschijnlijk nooit weten.
Testament 1816
Dit is een onderdeel waar nog steeds aan gewerkt wordt. Er zijn op dit moment mensen in
Amsterdam precies aan het uitzoeken wie wat heeft nagelaten. En waar het naar toe is gegaan.
Het zou nog mooier zijn als ik wist wat deze familie allemaal met dit geld heeft gedaan.
Hebben ze er sieraden van gekocht? Zijn er huizen van gekocht? Ik heb het gevoel dat dit ooit
nog eens goed

