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NIEUWSBRIEF

december 2018
De donkere dagen voor kerst 2018 naderen met rasse
schreden. Tijd om terug te blikken op een veelbewogen
jaar. Ook dit jaar konden wij weer op de morele,
stoffelijke en financiële steun van velen rekenen.
Daardoor was en is er veel mogelijk. Maar er staan nog
veel activiteiten op het programma om de beide
Rijksmonumenten die (mede) aan onze zorgen zijn
toevertrouwd in betere staat te brengen en vervolgens
te houden.

Prettige feestdagen en een
voorspoedig 2019 gewenst!
Dank!

Ook in 2018 hebben enkele tientallen personen, bedrijven, de gemeente Tiel en
organisaties het onze stichting mogelijk gemaakt onze activiteiten te realiseren.
‘Van Bramenparadijs tot historische begraafplaats’ was ons Lustrumthema: tussen
1998 tot 2018 is Ter Navolging volgens omwonenden en andere regelmatige
bezoekers als het ware ‘herschapen’. Graag willen wij ons werk voortzetten want
niet alleen wachten nog tientallen grafmonumenten op herstel, ook voor het
beheren en onderhouden is geld nodig.
Veel dank ook aan onze vrijwilligers: een ‘harde kern’ van de rond de 10 personen
voelt zich regelmatig ondersteund door tientallen personen die niet wekelijks actief
zijn op of voor Ter Navolging en de Joodse begraafplaats. De droogte noopte in de
zomer van 2018 dat een uit verschillende vrijwilligers samengestelde ‘gieter-ploeg’
zich dagelijks inzette voor het ‘in leven houden’ van tientallen planten.
Meer dan 100 liter per dag en dat enkele weken achtereen! Het resultaat van die
inspanning is dat de planten het vrijwel allemaal hebben overleefd!

December en januari: de maanden van de vrijgevigheid.

Als wij van u nog geen gift mochten ontvangen: het kan op bankrekeningnr.

NL15 ABNA0507635434 t.n.v. Ter Navolging Tiel.
Omdat onze stichting de Culturele ANBI status bezit kunt u uw gift bij het indienen
van uw inkomstenbelasting voor 125% aftrekken. Een fiscaal nog meer voordelige
constructie is het doen van een gift over meerdere jaren. Zie daarvoor de website
van de Belastingdienst.
Onze stichting ontvangt geen structurele subsidies en financiert haar activiteiten op
basis van donaties en giften én de ‘Ter Navolging opslag’ op de normale
begraaftarieven van de gemeente Tiel. Deze opslag komt geheel ten goede aan het
door de stichting verzorgde herstel van grafmonumenten.
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Programma 2019
TN = Ter Navolging
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

13 maart
15 maart
16 maart

10 – 12 uur
10 – 15 uur
10 - 15 uur

Woensdag

10 april

Woensdag
Zondag

8 mei
26 mei

TN
TN

JB = Joodse begraafplaats

TN

Klusochtend
NL DOET
NL DOET

10 – 12 uur

TN

Klusochtend

10 – 12 uur
12 – 17 uur

TN
TN

Klusochtend
Week van de
Begraafplaats

JB

JB
Woensdag

12 juni

10 – 12 uur

TN

Klusochtend

Woensdag

10 juli

10 - 12 uur

TN

Klusochtend

Woensdag

14 aug.

10 – 12 uur

TN

Klusochtend

Woensdag
Zondag
Zaterdag

11 sept.
15 sept.
28 sept.

10 – 12 uur
12 – 17 uur
11 – 16 uur

TN
TN
TN

Klusochtend
Open Monumentendag
Burendag

Woensdag

9 oktober

10 – 12 uur

TN

Klusochtend

Zaterdag

2 november 19.00 uur

TN

Ter Nagedachtenis

JB

====================================

Laatste grote grafkelder-herstelklus voor de stichting

Voor 2018 / 2019 staat het grondige herstel
van grafkelder CC1, een van de grafkelders van
de wijdvertakte familie Van Lidth de Jeude, die
is bedekt door twee uit de Maartenskerk
afkomstige 16e-eeuwse zerken. Beide zerken
hebben zwaar te lijden gehad onder de
elementen (vooral vocht en vorst) en zijn in
tientallen brokstukken uiteengevallen.
Op 10 oktober vond de eerste fase plaats: de
ontmanteling. Toen bleek pas echt in wat voor
slechte fysieke staat zich het totale monument
bevindt. Het is de opzet van ‘Aanpak’ en ‘Van
Luijn Natuursteen’ het herstelproces in het voorjaar van 2019 af te ronden.
Uw financiële bijdrage om tot een werkelijk goed herstel te kunnen komen is van
harte welkom!
Betreffende het herstel van de grote graftombes en -kelders rest nog de tombe van
de bekende Tielse weldoener Hoogendijk van Domselaar. Deze wordt langzaamaan
uit elkaar gedrukt (door corrosie van de metalen constructie binnenin de tombe)
met het risico van het beschadigen van omliggende grafmonumenten. Het wachten
is op het (financiële) groene licht van de rechthebbenden.
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Terugblik 2018
Ter Navolging Tiel: Winnaar De Gouden Terebinth & Erfgoedprijs OKT
Nieuwe naam

Op 4 september 2018 was de nieuwe naam van onze stichting, Stichting Ter
Navolging Tiel, mede dankzij de medewerking van Notaris Aitton, formeel een feit.
De doelstelling is dezelfde gebleven: de instandhouding van historische
begraafplaatsen in Tiel.

Overeenkomst gemeente Tiel – stichting Ter Navolging Tiel
Het lustrumjaar 2018 kende een mooie én een slechte start.
Op 11 januari 2018 werd de Overeenkomst tussen de gemeente
Tiel en de stichting gesloten betreffende het beheer en het
onderhoud van zowel Ter Navolging als de Joodse begraafplaats.
Wethouder Marcel Melissen namens de gemeente en voorzitter
Christa Tydeman en secretaris Pierre van der Schaaf namens de
stichting ondertekenden de Overeenkomst. Ook op de foto
beleidsambtenaar Jonathan van der Meijden (rechts staand).

Stormschade

Donderdag 18 januari 2018 velde een zware storm zowel
een meer dan 100 jaar oude Taxus als een even oude
Conifeer. Gelukkig was de schade aan het monument ‘Via
Nominum’ van Michiel van Luijn snel te herstellen maar de
aanblik van de eeuwenoude begraafplaats werd door het
geweld van de wind fundamenteel veranderd: van ‘besloten’
naar ‘open’. In overleg met de gemeente is het plan
ontstaan op de plaats van de omgewaaide bomen nieuwe te
planten. Daarnaast zal de in 2016 gewonnen Gouden
Treurwilg worden verplaatst van het strooiveld naar, binnen
de hekken, de hoek van de Stationsweg en de Lingedijk.
Daarmee wordt gelijk een buiten het hek omgewaaide boom
vervangen. Op de foto de verbaasd om zich heen kijkende
witte ‘huiskat van Ter Navolging’.

De Gouden Terebinth 2018

Op 6 februari vond al een eerste hoogtepunt van dit
Lustrumjaar plaats. Toen ontving de stichting de
tweejaarlijkse wisseltrofee ‘De Gouden Terebinth’
als waardering voor haar werk op het gebied van
het behoud en beschermen van het funerair
erfgoed. Op de foto van rechts naar links namens
de stichting Ter Navolging vicevoorzitter Angèle
Roeffen en voorzitter Christa Tydeman, voorzitter
Bert Lever van de stichting Terebinth en secretaris
Pierre van der Schaaf van Ter Navolging.
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Informatie voor de bezoeker
Sinds de zomer van 2018 is het, dankzij een door een
donateur gesponsord schildje, duidelijk dat Ter
Navolging een Rijksmonument is. Het bordje prijkt
naast het schildje dat meldt dat de stichting Ter
Navolging in 2018 De Gouden Terebinth won.
Om het monument zelf te sparen zijn de bordjes
bevestigd op een door vrijwilliger Gerard weerbestendig
gefabriceerd plankje.
Op de foto de overhandiging van het schildje van De
Gouden Terebinth 2018 door vertegenwoordigers van
de stichting Terebinth aan het bestuur van de stichting Ter Navolging.

NL DOET 2018

Vrijdag stond in het teken
van het aanpakken van het
Metaheirhuisje op de Joodse
begraafplaats. Dankzij de
belangeloze medewerking van
‘Aanpak’ (Rob Herkströter en
zijn mannen) kon in
samenwerking met onze
vrijwilligers meer dan een m3
puin emmer voor emmer via
de ladder van de vliering
afgevoerd.
Het meubilair werd licht
opgeschuurd om later te
worden gelakt en
geconserveerd.

Vrijwilliger Hannah wijdde zich tevens aan het vertalen
van de Hebreeuwse teksten op de ‘metseiwa’s’
(Hebreeuws voor grafsteen). Eind 2018 waren alle teksten
vertaald! Hannah, Eveline en Jeannette verwijderden de in de Taxushaag

gegroeide klimop en begonnen met het conserveren van de bijzondere objecten die
in het Metaheirhuisje staan opgesteld.
Zaterdag stond Ter
Navolging centraal.
Enkele tientallen vrijwilligers
werkten samen met de
professionals van ‘Van
Luijn Natuursteen’
(Michiel van Luijn) en ‘De
Steen’ (Joost van Luijn) aan
het liften, herplaatsen en
herstellen van verschillende
zerken.
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In de daarop volgende maanden zette Ahmed, ooit steenhouwer in Syrië, zich in
voor kleinere hersteloperaties. Gevallen zerken werden weer rechtop gezet en
indien nodig hersteld.

Materieel van
‘Van Luijn Natuursteen’
en ‘De Steen’

Week van de Begraafplaats

Ook dit jaar bezochten weer enkele tientallen geïnteresseerden ‘onze’ beide
begraafplaatsen. Er werden verschillende rondleidingen verzorgd en
‘houtkunstenaar’ Jos Bregman toonde verschillende ‘schijven’ die waren
vervaardigd van de op 18 januari 2018 omgewaaide ‘Levensboom’. Al met al weer
twee geslaagde dagen!

Lustrumfeest: Symposium op 6 september 2018

Van de aan het winnen van de, door de stichting Terebinth uitgereikte, Gouden
Terebinth verbonden geldprijs van € 1.000 werd o.a. het Symposium
georganiseerd dat op 6 september werd gehouden ter gelegenheid van het 4e
Lustrum van de stichting.
Rond de 60 deelnemers, afkomstig uit alle geledingen van de historische funeraire
wereld, werden verwelkomd door vrijwilliger Gerard in vol uitvaartleidersornaat.
Daarna luisterden zij, na de opening door de voorzitter van de stichting Christa
Tydeman, naar inleidingen van Gelders Gedeputeerde Josan Meijers, Tielse
wethouder Frank Groen, Stichting Terebinth- vertegenwoordiger
Korrie Korevaart, NIK-vertegenwoordiger Eduard Huisman, LOB
vertegenwoordiger Bartho Hendriksen en Jan Hogendoorn, lid van
het stichtingsbestuur.
Een hoogtepunt vormde de bijdrage van de voorzitter van de
Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken, Martin van der
Mark, die aan Christa Tydeman de Erfgoedprijs OKT 2018
overhandigde.
Na de inleidingen in de Tielse Raadzaal werd een bezoek gebracht
aan de Joodse Begraafplaats, waar Franklin van Blijdesteijn, Ben
Manassen, Eduard Huisman en stichtingsbestuurslid Gerard Buijs korte
toelichtingen verzorgden.
De afsluiting vond plaats op Ter Navolging waar Michiel van Luijn en Rob
Herkströter lieten zien hoe zijn bij het herstel van grafmonumenten te werk gaan.
Beelden van het symposium zijn te zien op: www.detielenaar.nl
De sprekers kregen als aandenken een feestelijk verpakt potje Ter Navolging
honing mee. Ondanks de droge zomer hebben de bijen dankzij de goede zorgen
van imker Olivier voor een mooie bijdrage gezorgd!
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Creatieve Competitie.

Ter gelegenheid van het Lustrum werd, in
samenwerking met ZINDER Educatie, een ‘Creatieve
Competitie’ georganiseerd.
7 deelnemers zorgden voor een 15-tal kunstwerken
waaronder 3 foto’s.
De prijsuitreiking vond plaats tijdens Open
Monumentendag 2018 in ZINDER waar op dat moment
een Open Dag werd georganiseerd. In het verlengde
daarvan werden de werken in ZINDER getoond.
Het is de bedoeling een deel van deze inzendingen te
tonen op Ter Navolging (Open Monumentendag 2019).
Hiernaast het op Ter Navolging gemaakte kunstwerk
van winnaar Gert van Otterloo.

Open Monumentendag 2018

Deze viel op 9 september samen met de 20e
verjaardag van de stichting. Ook doordat de
organisatie in Tiel van deze landelijk
opgezette dag voor het eerst sinds jaren,
geïnitieerd door de vereniging
Oudheidkamer Tiel, vanuit enkele tientallen
organisaties en eigenaren van panden werd
opgepakt, werd het een groot succes met
rond de 3.500 ‘drempeloverschrijders /
poortdoorschrijders’. Meer dan 200 van hen
brachten een bezoek aan Ter Navolging en /
of de Joodse Begraafplaats!
Een memorabele bijdrage vormde het optreden van de
onder leiding van Frits Hendrich.

Schola Cantorum Tiel

Presentaties in het baarhuisje

In de zomer is de expositie in het baarhuisje op Ter Navolging heringericht.
Daardoor komen o.a. de beide gerestaureerde graftrommels beter tot hun recht. Op
de rekken wordt een beeld geschetst van de geschiedenis van Ter Navolging, de
herstelwerkzaamheden sinds 2009, ‘Een gezicht gegeven aan ……… ‘ tal van (vooral
door straatnamen) bekende Tielenaren en een blik in het Ambtmanshuis.
Dat laatste inclusief een pagina uit het gastenboek met de handtekening van Prins
Hendrik.
Mede dankzij Uitvaartverzorging Van Kampen kan Gerard gasten o.a. op Open
Dagen in stijl ontvangen: van een uitvaartverzorger medio 20e eeuw en op maat
gemaakt door vrijwilligster Clara.
Ook werd door Van Kampen een geluidsinstallatie geschonken waar al direct
gebruik van kon worden gemaakt.
Tijdens Open Dagen en Klusdagen werd de catering, inclusief gebak voor onze
vrijwilligers en bezoekers, verzorgd door o.a. Angèle, Ans, Clara en Christa.
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Presentatie herstelde Metaheirhuisje

Op de Joodse Begraafplaats werd op Open Monumentendag het in 2017
/ 2018 geheel herstelde Metaheirhuisje gepresenteerd. Gestart was
met het herstel van de buitenkant (dak en muren) en het stucwerk van
de binnenmuur door ‘Aanpak’ in opdracht van de gemeente Tiel. Daarna
zorgde de gemeente er voor dat de buitenkant weer de
oorspronkelijke kleurstellingen kreeg (o.a. Bentheimer
Bruin in plaats van oud-roze).
Vooral dankzij de enorme inzet
van vrijwilliger Gerard werd het
in de maanden daarop van
binnen in de oorspronkelijk
kleuren herschapen en samen
met Pierre werd de expositie
ingericht. Daarbij werd veel medewerking genoten van het
Kenniscentrum van het Joods Historische Museum (met
name Hans en Peter) in Amsterdam en van het RAR.
Vrijwilliger Rick stortte zich in de zomer op het waterdicht
krijgen van het uit ca. 1868 daterende fonteintje. Als in
2019 de afvoer is hersteld kan het weer zijn
oorspronkelijke functie vervullen.

Vernieuwde website

Medio 2018 werd de aan sterke slijtage onderhevige website van onze stichting in
een nieuw jasje gestoken. Vooral het niet goed functioneren van de E-mail maakte
aanpassingen noodzakelijk. Martijn (van Ten Media) kreeg de opdracht daarvoor te
zorgen. Momenteel wordt de website langzamerhand gevuld met foto’s,
documentatie en grafregisters.
info@ternavolgingtiel.nl en www.ternavolgingtiel.nl

Nieuw Israëlitisch Weekblad

Tiels verleden
Betuwestad tussen Waal en Linge
herbergt een verrassende historie
Veel aandacht aan Joods Tiel van weleer werd besteed in het nummer van het NIW
(Nieuw Israëlitisch Weekblad) van 22 juni 2018. Onder andere aan de weinige
plekken in Tiel die nog aan het Joodse verleden herinneren, zoals de Stolpersteine,
de voormalige Synagoge met het daarbij behorende ‘sprekende monument’ (dat
overigens al sinds enkele jaren zwijgt) alsmede het pand op de hoek van de
Agnietenstraat en de Westluidensestraat waarin het Joodse onderwijs werd
gegeven. Uiteraard wordt ook de Joodse Begraafplaats genoemd.
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Overzicht vermoorde geboren Joodse Tielenaren

Tijdens Open Monumentendag op de Joodse begraafplaats werd
een overzicht gepresenteerd van een door Wim en Pierre
opgesteld overzicht van de meer dan 100 geboortige Tielse Joden
die in de Tweede Wereldoorlog slachtoffer werden van de Shoah.
Dat als aanvulling op het overzicht dat door de Vereniging
Oudheidkamer Tiel werd opgesteld en op hun website geplaatst.
Op de foto de vermoorde Tielse Joden
(Foto: vitrine Flipje en Streekmuseum Tiel)

Expositie Metaheirhuisje

In de expositie in het metaheirhuisje wordt aandacht besteed aan
de Tielse Joodse historie van 1459 – 2018, de slachtoffers van de
Shoah, de historie van de Synagoge en de begraafplaats en
verder aan markante Joodse inwoners van Tiel. Ook zijn in een
drietal vitrines tal van historische voorwerpen in de expositie
opgenomen. Tal van bezoekers noemen de expositie een
‘Denkmal’, een herdenkingsplek.

Hard werken op beide begraafplaatsen

Om de vele honderden bezoekers aan beide begraafplaatsen te kunnen ontvangen
moest er hard worden gewerkt. Daarbij werd de ‘kern’ van rond de 10 vrijwilligers
bijgestaan door de enkele tientallen ‘handige handen’ die zich periodiek inzetten
voor het behoud van de funeraire historie.
In september werd, op verzoek van de gemeente, de buitenkant van de muur van
de Joodse begraafplaats door een aantal van onze vrijwilligers klimop vrij gemaakt.
Nadat de binnenkant is hersteld is komende tijd de buitenkant van deze uit ca.
1876 gebouwde muur aan de beurt. Ook daarvoor wordt, door de gemeente,
‘Aanpak’ ingeschakeld.
Maar centraal staan al onze vrijwilligers (die zich op tal van manieren inzetten)
waaronder (in willekeurige volgorde niet uitputtend) Ben, Rinske, Olivier, Ans,
Raymond, Roemer, Frans, Heske, Hetty, Theo, Mariken, Jan, Rien, Ahmed, Wouter,
Gerard, Joost, Michiel, Rob, Arjan, Wilco, Hannah, John, Anneke, Cees, Clasina,
Clara, Ab, Angèle, Wim, Jeannette, Pierre, Cora, Marieke, Wim, Joke, Arjan,
Eveline, Rick, Willem, Christa, Wim, Dick, Tjeerd, Franklin, Hans en Peter.

Groenbeheer

Het groenbeheer wordt, samen met ondersteunende
vrijwilligers, sinds 2015 uitgevoerd door Cees Pouw
Groenservices. Cees denkt actief mee bij het verder
‘historiseren’ van het Rijksmonument. Een sinds dat
jaar weer actieve historische begraafplaats stelt nu
eenmaal andere eisen aan het groenbeheer dan de
‘slapende’ begraafplaats tot dan toe.
Oorspronkelijk was Ter Navolging, net als iedere
andere begraafplaats in ons land, omringd door een
minimaal 2 meter hoge haag (of muur).
Bij de reconstructie in de jaren ’70 is de gracht gedempt en is de hoge begroeiing
gerooid. Om de beslotenheid van weleer, ook voor de nabestaanden, terug te
krijgen is gestart met het in het hek omhoog laten klimmen van de Hedera en de
klimop.
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BURENDAG 2018 stond in het teken van het op Ter

Navolging vervangen van door de Buxusmot
gesneuvelde Buxus en het aanvullen van het bestaande
bestand aan heesters. Enkele tientallen bloeiende
heesters moeten gaan zorgen voor een begraafplaats
zoals die er uitzag met zijn verse bloemen op de
talrijke graven. Helaas weerhield het natte en koude
weer veel buren er van koffie te komen drinken.
Gelukkig bezochten wel andere belangstellenden,
waaronder diverse Tielse politici, Ter Navolging. Omdat
Burendag op zaterdag viel was de Joodse begraafplaats
gesloten.

TER NAGEDACHTENIS

Het seizoen 2018 werd op 2 november afgesloten met een
bijeenkomst waarop het gedenken van hen die zijn overleden
centraal stond. Rond de 35 personen luisterden naar gedichten en
muziek en maakten een tocht over de begraafplaats. Vele
honderden door o.a. Gerard en Jan ontstoken lichtjes omzoomden
de paden en graven van hen die recent op Ter Navolging waren
begraven. Uit het sterk gegroeide aantal deelnemers blijkt dat dit
enkele jaren geleden door de stichting gestarte initiatief aanslaat.

Het voor de toekomst behouden van de
grafmonumenten

Voortdurende inzet is ook nodig voor het behoud,
het conserveren, van de honderden
grafmonumenten op beide begraafplaatsen.
Stèles (staande zerken) en, vooral, zerken vragen
om soms jaarlijks onderhoud om ze in redelijke tot
goede conditie te brengen én te houden. Het gaat
om het reinigen, het herstellen (opnieuw
aanbrengen van ogen, haken en kettingen, het
ontroesten (hier door Wim) en lakken van
hekwerken en kettingen alsmede het ‘zwarten’ van
teksten en symbolen.
De vaste hand van zowel Mariken als Rick zorgt voor prachtige resultaten.
‘Van Luijn Natuursteen’ van Michiel en Gerard van Luijn, ‘De Steen’ van Joost
van Luijn en ‘Aanpak’ van Rob Herkströter zorgen door hun betrokkenheid en
deskundigheid alsmede hun bereidheid met vrijwilligers te werken voor door velen
op hun waarde geschatte resultaten. Onder meer geuit tijdens het Symposium van
6 september.
De afgelopen maanden is er ook grond opgebracht rond grafmonumenten waarvan
’de wortels bloot waren komen te staan’. vele tientallen kruiwagens met grond
werden rond tientallen grafmonumenten aangebracht. Net zo veel kruiwagens
waren er nodig om in veel grafperken het fijne (onkruid gevoelige) grind te
vervangen door een dikkere variant.
Stichting Ter Navolging Tiel - Nieuwsbrief december 2018

Pagina 9

Scholen en Scholieren

De stichting kon in 2018 profiteren van 60 uur inzet in het kader van de
maatschappelijke stage binnen het Voortgezet Onderwijs. De kleinzonen Sjoerd en
Timo van onze vrijwilligers Gerard en Ans zetten zich ten volle in voor het behoud
van het kostbare rijksmonument Ter Navolging.
In het voorjaar bezochten tientallen leerlingen van Groep 8 van verschillende
basisscholen de Joodse Begraafplaats om kennis te maken met Tiels Joodse
verleden.
In het najaar van 2018 ontving de stichting een ruime subsidie van het Burger
Weeshuis voor het realiseren van een brochure over het Joodse Leven in Tiel. Dat
aan de hand van indertijd Joodse gebouwen, de Stolpersteine en de expositie in het
metaheirhuisje. Doordat professional vrijwilligster Marloes de lay-out voor haar
rekening neemt kan het project worden gerealiseerd. Daarbij wordt uiteraard
ingehaakt op de mogelijkheden die de moderne media bieden!

Grafregisters

Begin 2018 kwamen langs elektronische weg de grafregisters van Ter Navolging
beschikbaar vanaf 1786. Vrijwilligster Ans besteedde vele, vele tientallen uren aan
het in schema’s zetten van de honderden, tot dan onbekende, namen van hen die
op het noordelijke deel begraven liggen.
Op de website werden de in 2017 opgestelde grafregisters van zowel Ter Navolging
als de Joodse begraafplaats geplaatst. Het is de opzet in 2020 het geactualiseerde
grafregister van Ter Navolging te plaatsen.

Niet ruimen maar verbergen ………… !
Uit het grafregisters sinds 1786
kwam in 1906 een bijzondere
mededeling te voorschijn:
‘Het is wenschelijk de niet
onderhouden en dientengevolge in
vervallen staat verkerende zerken
met aarde te bedekken en met
gras te laten begroeien en hiervan
melding te maken in dit register.
Op enkele niet eigen graven
bevinden zich zerken. Voorzoover
de familie deze graven niet koopt,
zullen de zerken er op verwijderd
worden of met graszoden bedekt’.

Hiermee is het raadsel opgelost van de aanwezigheid van tientallen zerken die al
bovengronds zijn gebracht dan wel qua locatie getraceerd.

Bezoekers

De stijging van het aantal bezoekers aan beide begraafplaatsen heeft zich dit jaar
2018 sterk doorgezet. Voor een deel hangt dat samen met de recente
begrafenissen op Ter Navolging, vele nabestaanden bezoeken van ‘hun’ graven zeer
regelmatig, maar ook de belangstelling voor het ‘funerair erfgoed’ is gestegen.
Daarnaast komen er regelmatig verzoeken om in groepsverband een bezoek te
brengen aan een of beide begraafplaatsen.
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Leren en kennis en ervaringen uitwisselen

Regelmatig bezoeken bestuursleden van de
stichting andere begraafplaatsen, al dan niet
individueel. In het voorjaar werd een gezamenlijk
bezoek gebracht aan de Nieuwe Ooster in
Amsterdam om hernieuwd kennis te maken met
Mischa en Cees en om tal van ervaringen uit te
wisselen. In het najaar werd bezoek uit Deventer
en Venray ontvangen. Het betrof
vertegenwoordigers van ‘zusterorganisaties’ met
soortgelijke verantwoordelijkheden als onze
stichting.
In 2018 kwam ook voor de eerste keer contact tot stand met betrokkenen bij de
instandhouding van de begraafplaatsen in Kapel-Avezaath en Zennewijnen.

Slopen van een muur op de Joodse begraafplaats

Op verzoek van belanghebbenden is het plan opgevat een rond 1994 herbouwde
muur op de Joodse begraafplaats te slechten. Daardoor zal er een directe
verbinding gaan ontstaan tussen de uitbreiding uit ca. 1876 en de in 1994
aangekochte uitbreiding. Het ziet er naar uit dat het daartoe ingediende plan wordt
goedgekeurd. Bij de voorbereidingen tot het aanvraag zijn vanuit de stichting
ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.
De sloopwerkzaamheden zullen, zoals het er nu naar uitziet, in 2019 kunnen
worden gestart.
Ooit vormde de muur de afscheiding tussen de stadsboerderij en de begraafplaats
die toen beide in het bezit waren van de Tielse Joodse gemeente.

Het oorlogsmonument op de Joodse begraafplaats tijdig hersteld?

Maar relatief weinig mensen weten van het monument op de Joodse begraafplaats
dat in 1950 werd opgericht ter herdenking van de leden van de Tielse Joodse
Gemeente die slachtoffer werden van de Shoah. In 2016 is de opbouw hersteld en
is de tekst weer leesbaar gemaakt. Dat met dank aan vooral Gerard en Rick. Nu
blijkt de opbouw, net als de muur er achter die in 2018 in opdracht van de
gemeente door ‘Aanpak’ is hersteld), te worden weggedrukt door het wortelgestel
van een boom aan de andere kant van de muur. De gemeente heeft de besloten de
oorzaak van de (forse) schade weg te nemen door de veroorzaker te rooien (en
elders een nieuwe boom te planten), nu resteert het dringend benodigde herstel
van het monument. Gehoopt wordt daarmee in 2019 een begin te kunnen maken
om het gereed te hebben in mei 2020.

Depot

Historische begraafplaatsen in ons land, zoals Ter Navolging, kennen vaak in ieder
geval de volgende problemen: weinig tot geen rijen graven met paden er tussen
maar ‘velden’ met aaneengesloten graven, waardoor het daarop lastig is nieuwe
graven te delven, en het ontbreken van opslag- / depotruimte. Binnenkort zal aan
de gemeente een plan worden voorgelegd voor een klein depot met vakken voor
zand – grind – groenafval. Het is de opzet het depot af te schermen met een
passende haag.
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Gemeentelijk begraafplaatsenbeleid

Tijdens het ter gelegenheid van ons Lustrum op 6 september 2018 gehouden
Symposium zijn vanuit verschillende invalshoeken en organisaties vraagtekens
gezet bij het alom uitgevoerde begraafplaatsenbeleid: als de rechten zijn vervallen
(‘niet betaald’) wordt het graf (bovengronds) geruimd.
Nu het aantal crematies het aantal begrafenissen verre overstijgt (5 : 1), waardoor
de vrijgekomen grafruimte leeg blijft, ontstaan er steeds meer kale plekken op
begraafplaatsen. Het stichtingsbestuur is van mening dat het, gezien deze
ontwikkelingen, gewenst is het bestaande beleid, zeker betreffende historische
begraafplaatsen, nog eens tegen het licht te houden en te vervangen door een
alternatief: een standaardtermijn v.w.b. de grafrechten met in de kosten
verdisconteerd het in stand houden van de monumenten dan wel het bovengronds
ruimen. En dat laatste alleen als de conditie zo slecht is dat die een risico vormt
voor bezoekers en / of een sterk negatief effect heeft op het aanzicht van (dat deel
van) de begraafplaats. Als de huidige tendens voortzet ziet het merendeel van de
algemene begraafplaats er leeg uit met her en der wat (plukjes) grafmonumenten.

Begraven en verstrooien op TN in 2018

Op Ter Navolging vonden in 2018 vier begrafenissen en verschillende asverstrooiingen plaats.

Als u geen prijs stelt op het ontvangen van deze Nieuwsbrief kunt u
dit laten weten via info@ternavolgingtiel.nl
Wij zullen uw gegevens dan direct uit onze bestanden verwijderen.
Het bestuur van de stichting
-

Christa Tydeman
Angèle Roeffen
Pierre van der Schaaf
Ans Buijs
Olivier Braspenning
Gerard Buijs
Jan Hogendoorn
Jeannette van der Schaaf
Rick Smit

per 20 12 2018
voorzitter
vicevoorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid
lid

John Oldenburg en Theo van der Hek hebben begin december 2018 besloten
terug te treden als bestuurslid. Hen is veel dank verschuldigd waarop zij, en
daarbij in het bijzonder John, zich hebben ingezet voor de stichting.
Ans Buijs en Jeannette van der Schaaf, beiden al jarenlang vrijwilliger, hebben
zich bereid verklaard de opengevallen zetels te gaan bezetten.
Het bestuur is in 2018 6 maal plenair bijeen geweest. Daarnaast vond er
regelmatig in kernteamverband overleg plaats over praktische zaken.
Met vertegenwoordigers van de gemeente Tiel was regelmatig contact op zowel
bestuurlijk als ambtelijk niveau net als met de Consulent Begraafplaatsen van
het NIK. Dat alles ten faveure van het realiseren van onze doelstelling: het
behoud van ons funerair erfgoed!
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Onze concrete plannen voor 2019 (e.v.)
•

Het op de talrijke oude (1850 – 1920) bomen op TN aanbrengen van naam
en leeftijd.
o Met dank aan het voorbeeld van De Nieuwe Ooster in Amsterdam

-

Het uitbreiden van de exposities op TN en de JB
o ‘Een gezicht gegeven aan ……..’ talrijke Tielenaren

-

Het herstel (liften en herplaatsen) van verschillende verzakte zerken op TN

-

Het herstel en conserveren van grafmonumenten op de JB

-

Het opknappen, reinigen, uitvoeren van klein herstel en het ‘zwarten’ teksten
en symbolen op enkele tientallen kleinere grafmonumenten

-

Het uitbreiden van het aantal toelichtingen bij grafmonumenten op TN

-

Het uitbrengen van een brochure over ‘Joods Tiel’
(met dank aan het Burgerweeshuis)

-

Het herstel van grafkelder CC1 Van Lidth de Jeude

-

Het slechten van een scheidsmuur muur op de JB

-

Het (doen) herstellen van het oorlogsmonument uit 1950 op de JB
o Mede door de boomwortels van een boom aan de andere kant van de
muur wordt het monument ‘uit het lood geduwd’. Beoogd wordt de
loszittende verticale marmeren plaat en het plateau voor de
dodenherdenking, 4 mei 2020, te (doen) herstellen

-

Het uitwerken en via de website ontsluiten van de oude grafregisters op TN
o Momenteel wordt de inhoud van tal van oude grafregisters uitgetypt.
Daarna kan verwerking in de bestaande grafregisters plaatsvinden

-

Het in kaart (en waar mogelijk in beeld) brengen van onder een laagje grond
en gras verborgen zerken
o De resultante (teksten van grafmonumenten) wordt opgenomen in het
grafregister

-

Grafregister Joodse Begraafplaats
o Met alle namen, afbeeldingen van de graven, de Hebreeuwse (en
eventueel Nederlandse tekst),de vertaling van de Hebreeuwse tekst in
het Nederlands, persoons- en achtergrondgegevens

-

Grafregister Ter Navolging
o Met alle namen, afbeeldingen van de graven, de tekst, persoons- en
achtergrondgegevens en de staat van het grafmonument en de
historie (herstel en conservering)
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