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Nieuwsbrief april 2020
Beste mede Navolgers,
Wij leven met zijn allen in een periode die sinds onze eigen mensenheugenis haar
gelijke niet kent. Dat betekent ook voor ons naast een aantal zekerheden,
activiteiten die geen doorgang kunnen vinden, nog meer onzekerheden.
In deze Nieuwsbrief wordt daar nader op ingegaan. Het virus leidt er niet toe dat wij
als stichtingsbestuur, met onze vrijwilligers en onze professionals, niet met enige
regelmaat zowel letterlijk als figuurlijk de handen uit de mouwen steken. Het gras
blijft immers groeien, bij droogte hebben de planten water nodig, er is altijd wat aan
klein onderhoud te doen én de hoeveelheid informatie die welhaast smeekt om nader
onderzoek neemt eerder toe dan af! Dat mede te danken aan het internet dat steeds
meer geheimen prijs geeft betreffende ‘onze’ begraafplaatsen Ter Navolging en de
Joodse begraafplaats.
Hierbij ontvangt u actuele informatie over de door ons in Tiel beheerde historische
begraafplaatsen: Ter Navolging en de Joodse begraafplaats. dat inclusief de plannen
die, omringd door alle onzekerheden, voor de komende maanden op de agenda
staan.
Maar eerst vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Onze stichting draait geheel op donaties en giften, ook in natura zoals materiaal en
(letterlijk) ‘de handen uit de mouwen’. Niet alleen door onze vrijwilligers en
donateurs, maar ook door een aantal professionals dat zich met ons inzet voor
het behoud van ‘ons’ Tiels funerair erfgoed: Ter Navolging en Joodse Begraafplaats
‘Van Luijn Natuursteen’ – Michiel en Gerard van Luijn - Tiel
‘De Steen’ – Joost van Luijn - Deest
‘Aanpak Bouw & Riool’ – Rob Herkströter en zijn vakmensen – Kapel-Avezaath
Cees Pouw Groenservice - Culemborg
Uw donatie is welkom op

NL15 ABNA0507635434 t.n.v. Ter Navolging Tiel
Of meld u aan als vrijwilliger
Meer info: www.ternavolgingtiel.nl en info@ternavolgingtiel.nl
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In verband met de Corona crisis
zijn al onze voor de komende maanden geplande activiteiten
AFGELAST.
-0-0-0-0-0Onze eerste activiteiten in georganiseerd verband van dit jaar staat op de agenda op
vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 september a.s..

• NL DOET 2020 (uitgesteld na de afgelasting in maart 2020))
o Vrijdag 11 september a.s.
10 – 14 uur Joodse begraafplaats
o Zaterdag 12 september a.s.
10 – 14 uur Ter Navolging
• Open Monumentendag 2020
o
o

Zondag 13 september 2020 van 12 – 17 uur
(onder voorbehoud)
op Ter Navolging en de Joodse begraafplaats
Op het programma
- Op beide begraafplaatsen: (vernieuwde) exposities en rondleidingen
- De wandeling ‘Ontdek drie historische begraafplaatsen’:
vanuit Ter Navolging naar de Rooms-Katholieke en tot slot de Joodse
Begraafplaats
- De wandeling ‘Ontdek Joods Tiel’: de kennismaking met het rijke
Joodse verleden van Tiel

Maar … wij zaten en zitten niet stil!

•

•

Zowel op Ter Navolging als op de Joodse begraafplaats is tijdens de
oorspronkelijke data van NL DOET in maart jl., op aanzienlijk kleinere schaal
dan voorgenomen, een aantal werkzaamheden uitgevoerd dat geen uitstel
duldde. Dit omdat ze al waren gestart en afronding behoefden.
Beide begraafplaatsen zijn ‘actieve begraafplaatsen’ waardoor het zichtbaar
zijn van werkzaamheden zo veel mogelijk moeten worden voorkomen
Vrijdag 13 maart 2020 op de Joodse begraafplaats
Nadat de muur die de delen C en D van elkaar scheidde goeddeels (de rest
volgt komend jaar) door ‘Aanpak Bouw en Riool’ (gehéél door hen
gesponsord) op maandag en dinsdag was geslecht, is het puin op dinsdag- en
woensdagavond door de stafleden van Scouting Poenix Tiel verzameld in
kruiwagens en afgevoerd naar 17 klaar staande bags.

Voor het slechten van de muur ………. in de bags ………………….... en er na
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De personen die de fikse klus vanuit de Scouting
hebben geklaard waren Alexander de Vries,
Anouk Droog – van Roessel, Jord Langeloo,
Sebastiaan Overdijk, Steffan Droog en Yvette
Hekkink – Huckriede
(Zie ook de door Jan Bouwhuis
gemaakte reportage op:
www.detielenaar.nl).
Donderdag heeft ‘Aanpak’ het fundament afgewerkt en
vrijdag zijn alle 17 volle grote ‘bags’ door Van der Heijden
Loonbedrijf, onder leiding van Rob Herkströter, over de
muur en in een grote bak getakeld om te worden afgevoerd
Op de foto Rob Herkströter van ‘Aanpak’

-

-

Het fundament van de geslechte muur is, conform de vergunningverlening,
zichtbaar gebleven en is verder geëgaliseerd
Ondertussen werkte een van de medewerkers van Rob aan het herstel van het
uit 1950 daterende Monument met daarop de 29 namen van de Tielse
slachtoffers van de sjoa (holocaust), dat voor de dodenherdenking op 4 mei
a.s. moest zijn afgerond.
5 grafperken zijn door de vrijwilligers Gerard, Rick en Sjoerd voorzien van
nieuw, door Van Luijn geleverd, grit
4 andere grafperken zijn door vrijwilliger Sjoerd zodanig geschoond dat ze de
komende maanden verder aangepakt kunnen worden
Veel onkruid langs de haag en de muren is door Jan en Pierre verwijderd
Door Jeannette zijn enkele matseivot / stèles gerepareerd. Dat moet
voorkomen dat vocht en vorst, in de diepe scheuren, gaan leiden tot het
barsten van de vaak meer dan een eeuw oude grafmonumenten
Het lange pad is door Rick en Gerard geharkt en de haag ontdaan van klimop
En Ans zorgde voor het natje en het droogje!
En nog zo wat
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•

Zaterdag 14 maart 2020 op Ter Navolging
- Er is een depot met twee ruime vakken aangelegd door ‘Van Luijn
Natuursteen’ en ‘De Steen’, met respectievelijk Michiel en Joost van Luijn,
en onze vrijwilligers Raymond, Mickel, Gerard, Jan en Rick gevuld met zand en
grind. Als het grind is verbruikt (voor het vullen van grafperken die nu nog
vervuild grind hebben) wordt dat deel van het depot bestemd voor het
groenafval. Overigens is al het materiaal opnieuw te gebruiken: de stichting
werkt duurzaam!
- Er hangt een camouflagenet overheen waardoor het depot meer ‘in het
omliggende groen wordt opgenomen’.

-

Op één (te zwaar voor het handwerk) na, zijn alle bij het graven van een geul
voor de elektrakabel tevoorschijn gekomen zerken verplaatst naar een plek
voor de scheidingsmuur met het naastliggende v/m Septerterrein.
Door Cees Pouw Groenservice is nieuw grind bezorgd dat is verspreid op
het deel naast het baarhuisje.
Verder zijn de paden aangeharkt
Door Rick is klimop verwijderd uit de kastanjebomen
Door al onze vrijwilligers zijn takken verzameld en is onkruid
verwijderd
Naast het baarhuisje is door Gerard en Ans een transparante
brievenbus geplaatst met daarin onze vouwfolder en brochure
(gratis mee te nemen door bezoekers!) ----------------------à
En Ans zorgde ook nu weer voor het natje en het droogje!
En nog zo wat
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•

En verder

Van Lidth de Jeude en Hoogendijk van Domselaar
Rob Herkströter van ‘Aanpak’ en zijn mannen
hebben inmiddels alle voorbereidende
werkzaamheden afgerond om op korte termijn
te kunnen starten met het herstel van de
grafkelder en de tombe. Omdat het gehele
gebied rond deze monumenten vrijwel vol ligt
met soms eeuwenoude zerken moest een
plankierconstructie worden gebouwd om
materiaal zodanig af- en aan te kunnen voeren
dat geen monument zou worden beschadigd.
Dat gebeurt, met medewerking van complexeigenaar ‘Kleurrijk Wonen’, vanaf de
begraafplaats over haag en hek en vervolgens via het pad naar het parkeerterrein
achter de ‘Veilinghof’ vanwaar alle verdere afhandeling plaatsvindt. Over enige tijd
behoren de overlast voor bewoners en de aanblik van hekken en zeildoek tot het
verleden!
•

Replica ‘De Gouden Terebinth’
Onze vrijwilliger Gerard heeft, van ander materiaal dan de
oorspronkelijke trofee, een fraaie replica gemaakt van de
door onze stichting in 2018 gewonnen wisseltrofee ‘De
Gouden Terebinth’.
De trofee is gewonnen naar aanleiding van de bijzondere
inspanning die de stichting zich getroost ten aanzien van
het in stand houden van funerair erfgoed in Tiel.
Deze trofee wacht in het baarhuisje op de bezoekers die na
de Corona crisis weer van harte welkom zijn op Ter
Navolging!

•

Septer-terrein
Op dit naast Ter Navolging liggende terrein, waar ooit de Veilinghallen van Septer
stonden, worden door de Klok-Groep diverse soorten woningen gebouwd. Omdat
verschillende aspecten van de bouw een directe relatie hebben met de
begraafplaats (het behoud van de monumentale muur, de bomen en de
elektravoorziening) vindt frequent afstemming plaats tussen de bouwers, de
gemeente en onze stichting. Zo zijn tal van beschermende maatregelen getroffen.
Gedurende de bouw zal een aantal bouwcontainers boven de muur uitsteken.

•

QR-codes met gesproken toelichting
Küthe D 145
Afgelopen jaar is proef gedraaid met de invoering van de QR
codes bij verschillende grafmonumenten op Ter Navolging.
De invoering ervan, met onze vrijwilliger Rick als trekker en
Jeannette als ‘beheerder van onze website’, is geëvalueerd
waarbij de kinderziektes zijn ontdekt en aangepakt. Dat met
als resultaat dat de invoering deze zomer verder zal worden
‘uitgerold’ op zowel Ter Navolging als de Joodse begraafplaats.
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Keppeltjes op de Joodse begraafplaats
Omdat het aantal door vrijwilligster Ans gehaakte
keppeltjes onvoldoende was voor alle mannelijke
bezoekers aan de Joodse begraafplaats is voor hen een
tiental ‘originele’ keppeltjes aangeschaft.
Mannelijke bezoekers aan synagogen en Joodse
begraafplaatsen hebben alleen toegang met een bedekt
hoofd. In het verleden was er wel eens een bezoeker
die zijn toevlucht zocht in zijn fietshelm!

•

Stolpersteine in Tiel

•

Exposities op beide begraafplaatsen
Ook de afgelopen periode zijn wij door verschillende nabestaanden van hen die op
Ter Navolging of de Joodse begraafplaats begraven liggen benaderd. Daarnaast
ondervond en ondervindt onze stichting veel medewerking van bijvoorbeeld het
Regionaal Archief Rivierenland in Tiel en het Joods Cultureel Kwartier in
Amsterdam. Dat heeft een schat aan objecten en informatie opgeleverd die wij
graag met u willen delen. Zoals
- Ter Navolging:
Veel nieuwe prachtige foto’s van Tielse families en nieuwe achtergrondinformatie
- Joodse begraafplaats:
Een Jodenster, een document uit 19e eeuw van de familie Hijmans van de ‘Tielse
Bank van Leening’ en nieuwe achtergrondgegevens van daar begraven personen.

•

Ter Navolging is ‘gewoon’ open voor bezoekers (mits de 1,5 meter ………………..)!
Op Ter Navolging zijn tal van bollen tot bloei
gekomen.
Op de foto ‘Bochtig Look’, een bijzonder fraaie
witte bloem die zich de afgelopen jaren steeds
meer op Ter Navolging heeft genesteld.
De aanwezigheid van de bloeiende bollen is er de
oorzaak van dat het gras nu nog niet overal kan
worden gemaaid.

Onze vrijwilliger Gerard heeft alle op de
Stolpersteine bevestigde messingplaatjes gereinigd:
21 in Tiel, 4 in Ophemert en 4 in Ochten. Dat met
behulp van de daarvoor aangeschafte (en door de
stichting ‘HET’ bekostigde) polijstmachine.
Gestart is met het polijsten van de plaatjes op de
Stolpersteine van het gezin van David Cohen. Het
woonde aan de Prinses Beatrixlaan 38, toentertijd
Papesteeg 226 in Wadenoijen, en bestond uit, naast
David, zijn vrouw Grietje en hun zoon Jaap. Jaap
zat op School D aan de Voor de Kijkuit. Het gezin is
op 9 april 1943 opgepakt en weggevoerd naar kamp
Vught van waar het in juni 1943, in het
zogenoemde ‘kindertransport’ via kamp Westerbork ‘op transport
gesteld’ naar Sobibor waar allen direct na aankomst werden vermoord.
Zie ook www.detielenaar.nl en De Zakengids voor een uitgebreid
artikel van de hand van Marjon de Lange.
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•

Grafmonument Izak Dasberg
Dasberg is het enige toentertijd in Tiel woonachtige Joodse oorlogsslachtoffer dat
een eigen graf met monument heeft gekregen. Onze vrijwilliger Rick heeft op de
Algemene begraafplaats in Zoelen het grafmonument van Izak Dasberg schoon
gemaakt.

•

Joods erfgoed in Flipje en Streekmuseum
Half maart begon zilversmid Sharon Manassen met het herstel van de beide Toratorens (Rimoniem) die dankzij de inzet van Sal Manassen eind vorige eeuw vanuit
Arnhem weer terugkeerden in Tiel. De restauratie van de Tora mantel door
textielrestauratrice Sjoukje Telleman is al langer gaande. Het was de opzet het
geheel in mei te presenteren maar door de omstandigheden zal dat later
plaatsvinden. De gehele restauratie is bekostigd door o.a. de vereniging
Oudheidkamer Tiel alsmede verschillende stichtingen en fondsen.

•

Besteding vergoeding Workshop ‘Ontdek Joods Tiel’
Op 17 februari 2020 hebben onze vrijwilligers Rick en Pierre voor leerlingen van
het Tielse Linge College drie workshops geleid onder de titel ‘Ontdek Joods Tiel’.
Na in ZINDER te zijn gestart werd, met halfweg een bezoek aan de Joodse
begraafplaats, een groot aantal panden ‘ontdekt’ waar, soms nog zichtbaar,
sporen van Joods Tiel te zien zijn.
De vergoeding die de stichting ontving
voor het verzorgen deze workshops is
besteed aan het adopteren van twee
stenen in het ‘Holocaust
Namenmonument’ in Amsterdam. Deze
stenen zijn gekoppeld aan de Tielse
broers Robert en Louis (Loekie) de Winter
die op 11 augustus 1943 in Sobibor
werden vermoord.

Links de ‘Stolpersteine’ van de familie De
Winter op de plek waar ooit hun winkel
‘Het Lederhuis’ stond.
De foto is gemaakt tijdens de polijstactie,
medio april 2020, toen alle Stolpersteine
die betrekking hebben op leden van de
Tielse Kille (Joodse Gemeente van Tiel)
werden gereinigd door onze vrijwilliger
Gerard.
Deze liggen aan het begin van de na de
oorlog aangelegde Damstraat, de huidige
en tot dan toe niet bestaande verbinding
tussen de Westluidensestraat en de
Groenmarkt.
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Laatste Nieuws op onze website en onze facebook pagina!
Het Grafregister 1e Klasse van Ter Navolging is nu compleet. Nadat vrijwilligster
Ans gedurende vele tientallen uren gegevens uit de Grafregisters van het RAR in
één document had overgebracht zijn deze gegevens gecheckt aan de hand van en
aangevuld met gegevens uit de Burgerlijke stand en ander archiefmateriaal. In
totaal liggen op het Noordelijke deel meer dan 3.500 personen begraven: van de
meesten van hen zijn nu niet alleen de namen bekend maar ook geboorte- en
sterfdata, de gezinssamenstelling, hun beroep en de straat waar zij woonden.
Opvallend zijn de hoge kindersterfte, dat er in veel gevallen in de loop der jaren
sprake was van een sterke stijging op de maatschappelijke ladder (vandaar het 1e
Klasse begraven zijn) én dat veel gangbare beroepen van toen inmiddels zijn
verdwenen. De volgende stap is het ‘over elkaar heen leggen’ van de oude
plattegrond en de huidige situatie om aansluiting te krijgen tussen de vroeger
gehanteerde en de huidige nummering. Problemen tijdens dit al enkele jaren en
honderden vrijwilligersuren vergende project waren o.a. de verschillende
schrijfwijzen van de namen van één en dezelfde persoon. Zo kwam het voor dat
‘volkse voornamen’ werden ‘verfranst’. En ook de ambtenaren waren niet altijd
consistent, met als meest verwarring scheppende voornaam die van Elizabeth en
Elisabeth.

•

Themanummer n.a.v. ’75 jaar bevrijd’ van De Nieuwe Kroniek
Vanaf begin mei is bij de vereniging Oudheidkamer Tiel en Omstreken
(www.oudheidkamer-tiel.nl) en boekhandel Arentsen het Themanummer van De
Nieuwe Kroniek verkrijgbaar dat verscheen naar aanleiding van ’2020: 75 jaar
bevrijd’.
In dit 128 pagina’s tellende nummer veel recent verkregen informatie, waaronder
brieven en dagboeken, over Tiel kort voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
Zo word de gevolgen van de inundaties voor de bevolking belicht, de mobilisatie in
1939 in Tiel, de leden van Theole die tijdens hun dwangarbeid in Duitsland door
voetbalden, de kinderen in een door de evacuatie lege stad Tiel, de wederopbouw
van de stad (‘geknakt maar niet gebroken’) en wat de in Tiel geboren en
woonachtige Joden in die duistere jaren overkwam.

•

Wandeling ‘Ontdek Joods Tiel’
Deze wandeling voert langs tal van plekken waar, soms zichtbaar door o.a.
Stolpersteine, ooit Joodse families hun nering dreven. Verreweg de meeste van
hen waren koopman of winkelier; een enkeling ontwikkelde zich tot fabrikant!
Voor de veiligheid van de gidsen Rick en Pierre zijn gele hesjes beschikbaar
gekomen! Interesse in het maken van de wandeling? Neem contact op met
info@ternavolgingtiel.nl voor een afspraak. De wandeling, inclusief een bezoek
aan de Joodse begraafplaats, duurt ca. 2 uur en voert vooral door de Tielse
binnenstad.

•

De bijen en de bloemen
Op Ter Navolging komt de natuur letterlijk en figuurlijk weer tot bloei. Dat ook ten
faveure van de bijen die, mede dankzij de goede zorgen van imker Olivier, de
afgelopen winter, naar het zich laat aanzien, goed hebben doorstaan.

•

Zwarten op Ter Navolging
Het is weer voorjaar dus heeft onze vrijwilligster Mariken het ‘zwarten’ van
teksten en symbolen weer met de haar bekende zorgvuldigheid opgepakt!
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Restauratie & Groot Herstel Joodse Begraafplaats en verder beheer en onderhoud
Vanwege de Corona-omstandigheden zal de
behandeling van het door de stichting ingediende
Projectplan vertraging oplopen.
Ondertussen wordt door onze vrijwilligers op
individuele basis gestaag gewerkt aan het
beheren en onderhouden van zowel Ter Navolging
als de Joodse Begraafplaats.
Op de foto een viertal ‘matsevot’ (grafstenen) dat
op de plek staat waar ooit, aan de Visserstraat,
de ingang tot de begraafplaats lag.
Medio april is de laatste hand gelegd aan het weer goed leesbaar maken van de
teksten en symbolen. Het is de opzet dit jaar vijf sterk verzakte platen voor de
matsievot / stèles te herstellen dan wel te vervangen.

•

Het Monument ter herinnering aan de Tielse slachtoffers van de Sjoa
Sinds 1950 staat achter het metaheerhuisje op de Tielse joodse begraafplaats het
monument ter herinnering aan de leden van de Tielse Kille (Joodse Gemeente) die
slachtoffer werden van de ‘sjoa’ (holocaust). Het vermeldt de 29 namen van de
leden van de Tielse Joodse Gemeente die slachtoffer werden van de sjoa
(holocaust). Doordat de begraafplaats meestal gesloten is voor publiek (maar wél
op aanvraag te bezoeken is) kennen relatief weinig mensen dit monument dat
indertijd in aanwezigheid van tal van wereldlijke en geestelijke hoogwaardigheidsbekleders werd onthuld. Na 1950 werd het stil rond het monument dat steeds
meer te lijden had van de inwerking van boomwortels.
In 2015 werden er, voor het eerst sinds decennia, namens het Tielse
gemeentebestuur bloemen bij het monument gelegd. Toen werd geconstateerd
dat de bouwkundige staat ervan veel te wensen over liet. De bekroning, een
Davidsster met daarnaast 1940 – 1945 was, met een deel van de tekst,
verdwenen terwijl het plateau en de opbouw tal van scheuren en beschadigingen
vertoonden.
Nadat de stichting Ter Navolging medio 2015 het beheer en een groot deel van
het onderhoud van deze begraafplaats op zich nam werd als eerste ingezet op het
herstel van de bekroning van het monument. Nadat deze in 2016 was hersteld
werd het plan opgevat het monument voor de herdenking in 2020 weer in een
waardige staat te herstellen.
Gekozen werd voor een herstel in twee fasen waarbij dit jaar het accent lag op het
weer op een respectabele manier ‘toonbaar maken’ van het monument. In de
tweede fase wordt het herstel van de opbouw, met name de omlijsting van de
marmeren plaat, opgepakt.
De firma ‘Aanpak’ van Rob Herkströter, die ruime ervaring heeft op het gebied
van het behoud van funerair en ander erfgoed, nam de eerste fase zowel letterlijk
als figuurlijk geheel voor haar rekening. Iets waar de stichting Rob en zijn
professionals zeer erkentelijk voor is!
De foto toont het monument direct na het verwijderen van de ‘bouwtent’ op 20
april 2020. Onze vrijwilliger Rick gaat voor 4 mei 2020 de sinds de vorige
behandeling weer vervaagde teksten weer goed leesbaar maken.
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4 mei 2020
Op de Joodse begraafplaats in Tiel staan enkele aan
de Tweede Wereldoorlog gerelateerde monumenten.
In verband met de Coronacrisis zal op deze
begraafplaats op 4 mei 2020 geen herdenking in
georganiseerd verband plaatsvonden. Wel willen wij
hen die daaraan behoefte hebben, gelegenheid geven
stil te staan bij hen die het slachtoffer zijn geworden
van de sjoa (holocaust).
Daartoe zijn de hekken van de begraafplaats op
4 mei geopend van 15 – 17 uur voor individuele
bezoekers met maximaal één iemand die haar / hem
vergezelt.
Voorafgaand aan de openstelling van de begraafplaats zullen, namens de stichting
Ter Navolging Tiel, bloemen worden gelegd bij het recent geheel opgeknapte
Monument uit 1950 dat de 29 slachtoffers gedenkt die lid waren van de Joodse
Gemeente Tiel.
Bij het betreden van het pad naar de begraafplaats geldt de inachtneming van een
onderlinge afstand tussen de bezoekers van minimaal 1,5 meter. In het
metaheerhuisje mogen, gezien de beschikbare ruimte, gelijktijdig maximaal 3
personen aanwezig zijn.
Op de Joodse begraafplaats hebben, naast het hierboven genoemde monument, de
volgende grafmonumenten (matsevot) een directe relatie met de Tweede
Wereldoorlog en de verschrikkingen.
De Cenotaaf (graf zonder, in dit geval alleen links
een stoffelijk overschot) van de familie Gersons.
Op de steen links de naam van de in 1936 overleden
Henriëtte Gersons – Daniël, rechts en er onder de
namen van haar man en meerdere van hun kinderen,
aangetrouwde kinderen en kleinkinderen die allen
slachtoffer werden van de sjoa (holocaust).
•
•

(Foto links na herstel én een fikse regenbui op 29 april 2020)

Het graf van Elisabeth Elburg – Zwelheim, de vrouw
van Rebbe Elburg die hier op 28 september 1942
werd begraven. Dat was enkele maanden voordat
haar man en hun dochter Johanna op respectievelijk
14 mei 1943 en 11 juni 1943 werden vermoord in
Sobibor. Zij was de laatste die hier tot het eind van
de oorlog werd begraven.

Daarnaast zijn er verschillende grafmonumenten van hen waarvan nabestaanden
(kinderen en kleinkinderen) het slachtoffer van de sjoa zijn geworden.
Daaronder die van de families Van Blijdesteijn, Van Blijdensteijn, Van Buren, Van
Buuren, Cohen, Van Dijk, Frank, Glaser, Haas, Hes, Hirsch, Kalker, Israël, Van
Leeuwen, Manassen, De Winter en De Wolf.
Meer informatie: info@ternavolgingtiel.nl
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