WEDERWAARDIGHEDEN, ERVARINGEN
en
HERINNERINGEN
uit mijn leven.
Op vrijdag 15 februari 1889 ben ik geboren uit mijn Ouders Cornelis van Velsen
en Elizabeth Jacobusse, mijn vader was toen 32 jaar oud en mijn moeder
24 jaar. Ik was het 2e kind uit Vaders 2e huwelijk. Zijn eerste Huwelijk
was geweest met Elisabeth Polderman,waaruit 7 kinderen waren geboren.
Dit zijn: Pieter, Pieternella,Helena, Marinus,Cornelis, Cornelia en Maria.
Dit huwelijk werd gesloten op 22 mei 1873, maar op 7 mei 1884 overleed
Vaders eerste Vrouw,nog slechts 38 jaar oud. Daarna op 23 mei trad hij
voor de 2e maal inhet huwelijk. Dit was in 1886, met mijn moeder dus
Elizabeth Jacobusse voornoemd.Zij was een dochter van Pieter Jacobusse
en Suzanna van Boven. Zij was toen nog maar 21 jaar oud.
Op 14 juli van dat jaar werd broer Gerard geboren. Hij was dus het eerste
kind uit dit huwelijk. Daarna op 9 oktober van het jaar 1887 overleed nog
slechts 6 jaar oud Cornelis,het 5e kind uit het eerste huwelijk. Gerard
was toen 15 maanden oud. 16 maanden daarna werd ik geboren en dus weer
Cornelis genaamd. Zij hadden toen weer 8 kinderen.De oudste 15 jaar oud.
Het waren toen voorwaar zorgelijke tijden en armoede heerste alom. Gebrek
en tekort aan alles. Lage lonen,weinig werk, geen sociale voorzieningen
als nu, dan alleen wat kerkelijke steun, w
elke nog onder dwang werd gegev
en. Mijn Vader behoorde tot de Nederlands Hervormde Kerk,terwijl mijn moeder van
afkomst was van de Christelijk Afgescheidenen zo zij die toentertijd noemden.Het
zijn thans de Gereforme rde Kerken. Zeer tegen de zin van haar ouders was mijn
moeder met Vader meegegaan. In die dagen stond als predikant in de Hervormde
Kerk Dominee Bokma en in de Gereforme rde Kerk Domine J.de Koning. Zij liggen beiden hier
op het kerkhof begraven,daar ze hier tot hun dood hebben gestaan of met
emiritaat zijn gegaan. Dominee Bokma is 1912 en Domine de Koning in 1911 gestorven.
Als deze Hervormde dominee dan eens in het jaar bij ons op huisbezoek kwam, was
zijn eerste vraag,hoe het stond met de aardappeltjes,of we die in de kel
der hadden en dan naar de leeftijd van allen. En o, wee als je dan 10 jaar
of ouder was,dan zei hij gauw dat je ook wel mee kon om wat te gaan ver
dienen. Was de kerk er natuurlijk vanaf. Geestelijke zaken bracht hij niet
te berde. Leerplicht bestond in die tijd niet. Werken van maart tot novem
ber en dan in de wintermaanden naar school.Je was dan een zogenaamde winter
klant. In de zomer mee gaan werken of gaan rapen van 's morgens 6 uur tot
's avonds half 7.
Mijn geboortehuis was het oude huisje achter de Hervormde Kerk. Daar waar jaren
Toontje Sinke (en
Jikke Koster) hebben gewoond. Het was zo scheef gezakt dat
het op instorten stond en nu in de winter van 1959 is afgebroken. We heb
ben nog getracht er een foto van te maken,maar omreden het overal tussen
stond ging zulks niet. Wel hebben we samen met broer Gerard een paar jaar
geleden nog eens in wezen kijken. De bedstede waarin wij geboren waren
was er nog, maar deed nu dienst als kolenhok, wij zijn dus niet in één of
ander koninklijk paleis geboren en kunnen op onze afkomst in deze niet
roemen.
Wij zijn toen na een paar Jaar in 1890 verhuisd naar de Langeviele, dat
was waar nu de opslagplaatsen zijn van de Firma Tegelaar voorheen van Doorn.Daar
stond een lange rij van 10 huisjes aan elkaar en heel op het eind nog 4
dwars langs de daar lopende watergang. In het eerste vandie dwarse rij
woonde een zekere Weduwe Balk, geboren

