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Een wat somber onderwerp, maar wel een bron voor gegevens. Sommige zerken staan in
Alblasserdam. Te herkennen aan www.zerken.nl. De rest staat voornamelijk op het kerkhof
in Tiel aan de JD van Leeuwenlaan.

Deze foto heb ik via het
internet. Ik heb ingelogd op
www.zerken.nl en deze foto
opgestuurd gekregen. Het
zijn Cornelis Petrus Laheij (5
december) en zijn vrouw
Wilhelmina Velders van 21
oktober 1902. Het graf ligt
niet in Tiel maar in
Alblasserdam.

Alida Maria Schoots is een dochter
van Wilhelmus Michael Stephanus
Schoots en Johanna Charlotte
Elizabeth van Ewijk.
De eronder genoemde Ch.A.M.
Barends is vermoedelijk hun zoon.
Hier heb ik verder geen gegevens
van.

Dit is het graf van Dick Laheij, zoon van
Cornelis Petrus Laheij en Wilhelmina Maria
Velders. Ook hij is overleden in Alblasserdam.

Hier rust Dina Margrietha van Frankfort, samen
met haar man: Marinus Theodorus Johannes
Velders. Maar in het zelfde graf liggen hun zoon
Gerardus Johannes Velders en hun schoondochter,
Christina Willemina van Bekkem.

Hier liggen ome Johan en tante
Koosje. Ome Johan is 16 jaar
weduwnaar geweest. Jacoba van den
Heuvel en Petrus Johannes Velders.

In dit graf liggen de jongste zoon van onze
stamvader Gerardus uit 1934: Petrus
Stephanus Velders met zijn vrouw
Lamberdina Johanna Last.

Gerardus Stephanus Schoots is een zoon
van Wilhelmus Stephanus Schoots en
Geertruida Elizabeth Velders. Elisabeth is
een dochter van Gerardus Velders en
Helena Teunissen.

Maria Strik was getrouwd met Hendrikus Johannes
Schoots. Deze was een zoon van Hendrikus
Johannes Schoots en Willemina van Tintelen.

Charlotte Johannes Elisabeth Schoots
en haar broer Wilhelmus Michael
Schoots. Beiden kinderen van
Wilhelmus Stephanus Schoots en
Geertruida Elizabeth Velders. Zie ook
hierboven.

Dirk Antonie Schoots was een zoon van Petrus Johannes
Schoots en Hendrika Triesscheijn.

Dirk Johannes Schoots en Antonia Verheggen
zijn de ouders van Antonius Theodorus
Schoots en Johanna Ida Velders. Johanna Ida
is de dochter van Petrus Johannes Schoots en
Jacoba van den Heuvel.

Johannes Schoots is de zoon van Petrus
Johannes Hyacinthus Schoots en Johanna
van den Bosch.

Johannes Philippus Schoots is de
zoon van Petrus Johannes Schoots
en Hendrika Triesscheijn. Antonia
Jansen zijn vrouw.

Leonardus Lambertus Schoots en
Helena Margaretha Velders. Tante
Leen en oom Leonard, die jaren op
de Hoveniersweg hebben gewoond.

Nicolaas Schoots en Petronella de Jong zijn de ouders van Alfred Schoots, die getrouwd is
met Cornelia Elisabeth Velders. Cornelia is een dochter van Petrus Stephanus Velders en
Lamberdina Johanna Last.

Peter Johannes Schoots, ook wel Petrus Johannes
Schoots is getrouwd geweest met Hendrika
Triesschijn.

Wilhelmus Stephanus Schoots
was getrouwd met Geertruida
Elisabeth Velders, dochter van
Gerardus Velders en Helena
Teunissen.

De grafsteen van Wilhelmus Stephanus
Schoots en zijn vrouw Johanna
Wilhelmina Lancee.

In dit graf liggen een broer en een zus samen.
Het zijn Lamberdina Johanna Maria Velders
(Betsie) geboren op 23 maart 1940 en
overleden op 11 mei 1942, en haar oudere
broer Petrus Antonius Velders. Petrus is
geboren op 17 mei 1933 en op 14-jarige
leeftijd overleden in 1947. Het zijn beide
kinderen van Gerardus Arnoldus Velders en
Hermina Barbara Schiltmans.

Hier liggen Cornelis Marinus
Theodorus Velders en zijn vrouw
Hendrika Johanna Antonia Maasbach.
Ook de ongehuwde broer van
Cornelis, Arnoldus Theodorus
Marinus Velders ligt hier.

De letters van dit graf zijn nauwelijks
nog te lezen, maar hier ligt Gerarda
Velders, geboren op 2 januari 1898 en ongehuwd
overleden op 7 januari 1950. Zij is een dochter van
Mattheus Johannes Velders en Wilhelmina van de
Klok.

Deze steen rechts behoort bij het graf van mijn
overgrootvader: Gerardus Arnoldus Mattheus
Velders.
Ook zijn vrouw Wilhelmina Schoots is er begraven.

Links het graf van mijn opa en oma.
Gerardus Johannes Velders en zijn vrouw
Alida Johanna Schoots.

Rechts is de steen van het graf van
mijn vader, Gerardus Arnoldus
Mattheus Velders, genoemd naar zijn
grootvader. Slechts 59 jaar werd hij.
Over vier jaar ben ik even oud als hij
op het moment van overlijden. Hij
heeft alleen mijn zoon Rob geboren
zien worden. Vandaar dat er het
woordje ‘opa’ bij staat. Van de andere
tien kleinkinderen heeft hij geen weet.
Of toch wel?

Hier ligt een dochter van Mattheus
Johannes Velders en Wilhelmina
van de Klok: Helena Catharina
Velders. Samen met haar man
Wilhelmus Peterse.

Ineke Velders, officiële namen zijn
Lamberdina Johanna Velders, is
overleden op 10 mei 2000. Zij is een
dochter van Cornelis Marinus
Theodorus en Hendrika Johanna
Antonia Maasbach.

Ome Rien en tante Bet.
Ome Rien was een broer
van mijn opa en tante Bet
was een zus van mijn oma.
Marinus Mattheus Velders
en Elisabeth Schoots. De
steenhouwer heeft er
mogelijk zelf een ‘z ‘van
gemaakt.

Ome Thijs, tantje Heintje en
hun enige dochter Willy. De
steenhouwer is vermoedelijk
vergeten om twee letters toe te
voegen achter het woord “rust”.
Mattheus Velders, Hendrika
Johanna Leenders en hun
dochter Wilhelmina Theodora
Hendrika Velders.

In dit graf liggen vier mensen. Theodorus
Johannes Marie Velders en zijn vrouw Johanna
Josephina Mulders. Maar ook hun twee kinderen:
Hendrika Maria Velders en Johannes Dominicus
Velders. Beiden ongehuwd overleden op
respectievelijk 94-jarige leeftijd en 88-jarige
leeftijd.

Hier rust Cornelia Velders, geboren op 12 maart 1899. Zij is
op 43-jarige leeftijd overleden in Rotterdam. Ze was gehuwd
met Bart Hijmans en heeft hem negen kinderen geschonken.

Het hier gefotografeerde
graf is weer van een
familie: man, vrouw en
kind. Als eerste overleed
hun zoon Theo Velders
(Theodorus Johannes
Hendrik Velders) op 18
september 1971. Dit
ongeluk kan ik me nog
goed herinneren. Hij is
met een bromfiets tegen
een boom aan gereden.
Daarna zijn zijn ouders
Hendrik Simon Petrus
Velders en vrouw Cornelia
van der Weijden overleden
en in hetzelfde graf
begraven.

De volgende foto’s heb ik gekregen van Lenie van Veldhoven-Schoots. Het graf van haar
beide ouders in Tiel: Gradus Johannes Schoots en Helena Geertruida Schoots.

En hier een foto van het graf van haar overleden broer Piet (Petrus Schoots).

Dankwoord

Een woord van dank aan tal van mijn familieleden die bewust, en soms onbewust, aan dit
boek hebben meegewerkt. Allereerst mijn ooms Piet, Wim en Hein. Aan deze mensen heb ik
eindeloos vragen gesteld over de familie, over vergeten foto’s en gedane uitspraken. Helaas
zijn Piet en Hein er niet meer.
Dank aan de mensen die ik heb mogen interviewen. Voor hun openhartigheid en vertrouwen.
Een dankwoord aan mijn vrouw, die mij avond na avond naar boven zag stiefelen om weer
wat woorden op papier te zetten, navorsingen te doen via internet of e-mails van verre
achternichten en –neven te gaan beantwoorden.
Dank ook aan allen die mij gemaild hebben met opmerkingen over de site, over de gegevens
van hun dierbaren, hun ouders en kinderen, vooral degenen die mij van alle foto’s hebben
voorzien in dit boek.
Ook het archief Rivierenland wordt hartelijk bedankt voor hun medewerking, alsmede Peter
Schipper, curator van het Tiels museum. Nagenoeg alle foto’s in dit boek zijn afkomstig van
familieleden. De foto’s die ik van anderen heb, bevatten de bronvermelding. De foto’s van de
ansichtkaarten zijn afkomstig van de CD: Tiel in oude Ansichten.
Zeer dankbaar ben ik voor de foto’s die mijn neef, Coen Velders, gescand heeft van de
negatieven van zijn vader, Piet Velders. Er zaten prachtige exemplaren tussen.
Dank aan mijn collega Julia die, ondanks haar drukke werk, mij enorm heeft geholpen om het
hele boek na te kijken op taalfouten. Een ook nog een aantal handige tips heeft gegeven.
Ik heb mijn best gedaan om alle rechten van de foto’s te achterhalen. Mocht u een foto
tegenkomen waarvan u meent de rechten te hebben, verzoek ik u om contact met mij op te
nemen.

