Hoofdstuk 6
Gerardus Velders (1834)

Op de foto hierboven zit Gerardus in de tuin met zijn vrouw en hun jongste dochter Cornelia.
Wie de twee kinderen op de voorgrond zijn, weet ik niet. Dochter Cornelia was kloosterlinge
in een klooster in Voorschoten. Opvallend is dat op alle foto’s die ik heb van deze man, hij met
een pet op staat afgebeeld.
Van deze man kunnen de geïnterviewde mensen zich niet veel herinneren. Willy van
Groenestijn kan zich vaag nog verhalen herinneren over ene Klazina Waterkoort. Deze naam
kan ik niet thuisbrengen. Want onze goede man Gerardus Velders, geboren op 15 augustus
1834, was getrouwd in eerste en enig huwelijk met Helena Teunissen uit Echteld. Gerardus is
enig kind van Elizabeth, voor zover ik heb kunnen nagaan.
Annie Schroër-Schoots: “Toen deze man wat ouder werd, begon hij een beetje te dementeren.
Hij woonde bij Marinus in. Op een dag kwam er een haringboer langs en hij riep naar deze man:
breng mij maar een bord vol!” Binnen de familie is deze kreet een geheel eigen leven gaan
leiden. Gerardus overleed op 17 november 1924 in Tiel, hij was toen 90 jaar. Zijn vrouw
overleed vijf jaar later op 85-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen geboren.
Wim Velders (zoon van Gerardus Dominicus Velders van Ome Thijs) zegt dat er vroeger heel
geheimzinnig werd gedaan over zijn overgrootvader. “Het was een zogenaamd onecht kind.
Maar niemand in de familie wilde dit weten. Ons werd altijd verteld dat het een wees was en
opgenomen is geweest bij een ander gezin, een katholiek gezin. Dus je weet eigenlijk nog

niets: was ze verkracht door haar baas of was het een ongelukje met haar toenmalige
vriendje?”
Uiteraard was het even schrikken, toen ik ontdekte dat Gerardus geboren was zonder vader.
Zonder een mij bekende vader althans. Dus besloot ik vanaf oktober 2011 te gaan zoeken naar
die eventuele vader. Ik ben de bevolkingsregisters uit die tijd nagegaan en heb gekeken wie er
nog meer op de adressen woonde van zijn moeder Elizabeth.
Onderzoek naar de verblijfplaatsen van Gerardus
Boek 12/1176:
Het adres en dus de verblijfplaats van Gerardus kom ik voor het eerst tegen in de
bevolkingsregisters van 1850-1862. Gerardus was toen tenminste 16 jaar. Hij woonde op het
adres ‘Plantagie 44’, de Plantage dus. Hij woonde in bij de familie Groh: man, vrouw en vier
kinderen (Jan van 1843, Johannes Marinus van 1847, Jenneke van 22 september 1850 en
Jeanetta Everdina van 7 januari 1857 en overleden op 22 september 1858). Antonie Groh is
geboren in Tiel in 1815, zijn vrouw in 1818 te Zoelen. Antonie was arbeider van beroep.
Ook op dat adres woonde Dirk Antonie Groh, mogelijk een broer van Antonie. Op dat
moment was Gerardus nog Nederlands Hervormd, zoals in kolom 7 op de afbeelding
hieronder is te lezen. Deze afbeelding is afkomstig van het hier eerder genoemde
bevolkingsregister 1850-1862. Jeanetta Everdina Groh is doorgehaald op deze pagina, omdat
zij is overleden op 5 september 1858.

Gedeelte uit bevolkingsregister
Wat deed Gerardus in dit gezin? Er rijzen direct tal van vragen. Is Gerardus door deze mensen
opgevoed? Was hij hier ondergebracht, omdat hij lastig was in zijn pubertijd? Werkte hij bij
deze familie? Ik ben bang dat ik hier niet achter kom. De Plantage is een deel van Tiel dat nu
nog steeds de Plantage heet. Het is het stuk grond achter de rechtbank dat grenst aan de
Kwelkade.

Periode 1862-1882
Boek 24/63:
Gerardus woonde op het
adres Plantage H35k. Vóór
hem (maar mogelijk ook
gelijktijdig, dat kan ik niet
ontdekken) woonde de
familie van Matthijs van der
Velden op dit adres. Deze
Matthijs is geboren in 1799
en kwam te overlijden op 5
oktober 1865.
Op 18 november 1865
trouwde Gerardus. Hij staat
op deze bladzijde als
‘hoofd’. Mogelijk dat door
het overlijden van Matthijs, onze Gerardus ineens woonruimte had. Het huwelijk werd
gesloten in de rooms-katholieke Dominicuskerk door Pastoor B.H. Lohmeijer. De getuigen bij
dit kerkelijke huwelijk waren Helena Thijssen en Geertruida Reuser. Aldus het trouwboek van
deze kerk.
Zandwijk
Boek 24/76:
Plantage H 196 werd Zandwijk
G347. Dit werd al snel Zandwijk
G474. Het eerste huis zal te klein
zijn geweest. Ze woonden hier
inmiddels met z’n tienen:
Gerardus met z’n vrouw en acht
kinderen. Zandwijk, zelfstandige
gemeente en rechtsgebied,
officieel in de Franse tijd (17941813) bij Tiel gevoegd, strekte
zich uit van de oostelijke
stadsgracht (Hoveniersweg,
Konijnenwal) tot ver in het
platteland (Drumpt, Zoelen, het
gebied de Kellen) in het westen
en noorden en tot Echteld
(Latestein, en waar nu het
Amsterdam-Rijnkanaal ligt) in het
oosten.
“Santwich werd in de oude tijd
ook wel Sanctus Vicus ( Heilige
Wijk) genoemd. Maar het is ook
mogelijk dat het werd genoemd
naar de in de bodem aanwezige
zwavelige grond. Zandwijk is
zeker net zo oud als Tiel, of mogelijk nog ouder. Heel oud dus. Het was in die tijd een

behoorlijk dorp dat op een stroomrug van de Waal is gebouwd. Het was eigenlijk een
dubbele nederzetting van Tiel aan de ene kant van de Waal, en Zandwijk aan de andere
kant van de Waal. Circa 770 bunder groot. Terwijl Tiel in circa 1800 uit 220 bunder
bestond. Het grensde ten zuid westen over de oude rivierloop van de Waal (nu Dode Linge)
aan de stad Tiel. Om precies te zeggen aan de Voorstad. In de bestrating op de hoek
Voorstad Oliemolenwal Santwijksepoort is weer gegeven waar de Zandwijkse Poort heeft
gestaan.” Aldus de beschrijvingen van Tiel en Zandwijk in: hennepe.jouwweb.nl.

Periode 1882-1903
Het huis aan het adres Zandwijk G474 werd ingewisseld voor Zandwijk 537. Daarna werd het
adres Hoveniersweg H220. Het beroep van Gerardus was in deze periode landsman.
Vermoedelijk was het een groot huis, want ze woonden er met z’n vijftienen.
Periode 1900-1917
In boek 72/54 kom ik Gerardus weer
tegen op het adres Hoveniersweg H220.
Hij was hier landarbeider van beroep en
rooms-katholiek geworden. De rest van
zijn familie was Nederlands Hervormd.
Hij was al getrouwd met Helena
Teunissen en woonde op dit adres met
vijf kinderen. Inwonend was ook
Theodorus Visee van 27 januari 1891.
Achter de naam van zoon Marinus staat
ook ‘landbouwer’. De vraag is nu of
Gerardus katholiek is geworden door de
opvoeding in het pleeggezin van Groh of
door zijn huwelijk met de katholieke
Helena Teunissen?
Zoals eerder vermeld, moest Gerardus
tijdens zijn huwelijk op 15 juli 1803 (hij
was toen 31 jaar en zijn bruid 21 jaar),
verklaren dat hij zich geen geboorteakte
of akte van bekendheid van geboorte kon
verschaffen. Maar hij diende voor de
ondertrouw te bewijzen dat hij geen
verplichtingen meer had richting
Nationale Militie: een soort dienstplicht.
Hierbij het bewijs dat hij was uitgeloot.
Onder de akte staat de officiële
handtekening van Louis Gaspard Adrien Graaf van Limburg Stirum, destijds commissaris van
de koningin in Gelderland. Hij was commissaris tussen 1853 en 1880.

Jurgen Christiaan Velders woonde met zijn vrouw op het adres Zandwijk G157 en later
Zandwijk G 164. Willem Gerrit Marinus van Mameren, geboren 17 februari 1865, heeft ook
op dit adres ingewoond. Hij vertrok op 20 mei 1886 naar Harderwijk.

Was er van Gerardus Velders, geboren in 1834, geen
geboorteakte? Hiernaast staat de geboorteakte van zijn
vrouw met wie hij in 1865 trouwde: Helena
Teunissen.
“In den jare achttienhonderdvierenveertig, den
vierden september is te Echteld geboren Helena,
dochter van Marinus Teunissen en Geertrui Deckers,
echtelieden.
Voor extract conform,
Afgegeven voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijke
stand der gemeente Echteld te Ochten, den 23e
october 1865.
Gezien voor legalisatie den handtekening van den
heer H.D. van Riemsdijk, Ambtenaar van den
burgerlijke stand der gemeente Echteld, door ons
President van den Arrondissements Regtbank te Tiel,
den 16e November 1865.”

Geboorteakte Helena Teunissen
En dan natuurlijk ook nog de akte van ondertrouw van deze mensen.

Kwartierstaat Gerardus Velders

