
Nieuwsflits Ter Navolging Tiel mei 2017 
 

Komende woensdag 10 mei (10 – 12 uur) en zaterdag 13 mei (10 – 16 

uur) is het weer ‘klussen op Ter Navolging’ in Tiel. 

  

Dat alles ook in de aanloop naar de Week van de Begraafplaats die dit jaar plaatsvindt 

van zaterdag 29 mei tot en met zondag 6 juni. 

Ter Navolging Tiel & de Joodse Begraafplaats zullen op zondag 30 mei geopend zijn van 

12 – 16 uur (en bij genoeg belangstelling wellicht ook op zondag 6 juni - 12 – 16 uur).  

 

Het thema van deze Week is dit jaar ‘Duurzaamheid’. Dit thema krijgt op Ter 

Navolging gestalte in de vorm van het ten toon stellen van enkele door ‘onze’ 

steenhouwer en beeldend kunstenaar Michiel van Luijn (met toestemming van de 

rechthebbenden) duurzaam hergebruikte grafmonumenten. Zij worden getoond in 

combinatie met enkele kunstwerken van de onlangs overleden kunstenaar Rob Maingay. 

Zowel de kunstwerken van Michiel als van Rob passen verrassend goed binnen de 

context van onze historische begraafplaats Ter Navolging en realiseren in samenhang 

met elkaar een synergie-effect. Binnen het thema ‘duurzaamheid’ past ook het 

onderhouden, conserveren en, waar nodig, herstellen van grafmonumenten: ze worden 

respectvol behouden voor de toekomst. Dat ongeacht of ze nu dateren uit 1790 of 2016. 

 

Voor 2018, het jaar dat onze stichting 20 jaar bestaat en het 150 jaar geleden is dat de 

Joodse Begraafplaats werd uitgebreid staat het presenteren van een semi permanente 

tentoonstelling in het dan ook 150 jaar oude Metaheerhuisje op het programma. Dat 

nadat het huisje, dit jaar nog, door de gemeente Tiel is hersteld. 

Momenteel wordt druk gewerkt aan het uitbreiden van de collectie en het verzamelen 

van documentatie.  

Uniek zijn twee sinds kort in het Metaheerhuisje ondergebrachte voorwerpen die bijna 

200 jaar geleden in de toenmalige Tielse Synagoge werden geplaatst: het (nog te 

herstellen) marmeren fonteintje (uit het halletje) en de ‘eerste steen’.  

Dit met dank aan het Tielse Flipje- en Streekmuseum waar deze objecten in depot lagen. 

Van Tjeerd Vrij werden vele tientallen afbeeldingen ontvangen die een nader licht werpen 

op de Joodse geschiedenis in Tiel. Deze geven, samen met een ‘Tijdlijn’, een beeld van 

het Joodse leven in Tiel vanaf 1459 tot heden met een accent op de jaren 1940 – 1945.  

 

Vanaf mei 2017 is op beide begraafplaatsen een namenregister en een grafregister (op 

rij) aanwezig. Overigens worden beide registers voortdurend geactualiseerd en 

aangevuld, net als de expositie ‘Een gezicht gegeven aan ……’. Dit vooral omdat er 

dankzij doorlopend bronnenonderzoek regelmatig nieuwe feiten aan het licht komen!  

 

Het ‘Klusprogramma’ op woensdag en zaterdag a.s.: 

1) Reinigen entree & banken & informatiekastje 

2) Onkruid- en Acervrij maken van grafperken en borders 

3) Ontroesten, lakken en waar nodig reparatie van hekken 

4) Fijn grind in een deel van de grafperken vervangen door grof grind (te 

beginnen de grafperken langs de paden) 

5) Liften van zerken 

6) Het herstellen van grafmonumenten 

7) Het ontroesten en lakken van hekken rond grafperken 

8) De randen rond (in ieder geval de verzonken) zerken grasvrij maken met 

schoffels  

9) Herstellen van haken & ogen 

10) Opbinden van de Hedera aan hek 

11) Enzovoorts!  

 

Komt u meedoen? Wij rekenen op U! 
Meer informatie op onze website en de volgende Nieuwsbrief eind mei 2017. 

http://www.ternavolgingtiel.nl/

