
Hoofdpartner

Praktische informatie
Opening zondag 10 juli 12 – 17 uur 

Informatiepunten: 
Ter Navolging – Joodse begraafplaats – Maartenskerk

• Hand-outs en rondleidingen op en routebeschrijvingen vanaf alle locaties
• Routekaart ‘Stolpersteinewandeling’ langs ‘Joods Tiel van Toen’
• 13.00 uur start vanaf Joodse begraafplaats: Themawandeling ‘Begraaf- en  
 grafculturen’ naar de Rooms-Katholieke begraafplaats en Ter Navolging
• 15.00 uur start vanaf de Maartenskerk: Themawandeling ‘Stolpersteine, een 
 mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is’ naar de Joodse begraafplaats.
• Routekaart: ‘Met pen en penseel door (historisch) Tiel’
• Fietstocht ‘Langs historische begraafplaatsen in Tiel en Omstreken (website)
• Extra: expositie ‘Alles Kwijt!’ over Tiel en regio 1944/45

Meer informatie: www.ternavolgingtiel.nl en via info@ternavolgingtiel.nl  

1 = Ter Navolging   2 = RK begraafplaats     3 = Ned. Isr. / Joodse begraafplaats  
4 = Maartenskerk 5 = Expositie ‘Alles Kwijt!’ 6 = Flipje en Streekmuseum

04 
Maartenskerk (15e eeuw)
In de kerk bevinden zich twaalf midden 16e-eeuwse 
panelen met medaillons, een 17e-eeuwse koperen 
lezenaar, een marmeren epitaaf (1709) voor Stephanus 
van Welderen, zes 18e-eeuwse gesneden rouwborden 
en meerdere zerken uit de 15e, 16e en 17e eeuw. Samen 
met de gids gaat u op zoek naar het melaatsenluikje en de 
kraagsteen met de bebrilde man.

Bezoekadres
Maartenskerk
Kerkplein
4001 MX Tiel

Nederland Monumentenland
Onze Lieve Vrouw ter Eem Klooster  
Daam Fockemalaan 22
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www.openmonumentendag.nl
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Stichting Ter Navolging Tiel
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Dit jaar organiseren wij, met de stichting Ter 
Navolging Tiel, een Open Monumentendag  
Special. Wat is er tijdens deze dag te bezoeken?

Op zondag 10 juli stellen wij in de regio het  
funerair erfgoed open. Diverse  begraaf- 
plaatsen en herdenkingsplaatsen zijn dan  
opengesteld voor publiek. Brengt u ook een 
bezoek aan één van onze monumenten? 
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In Tiel, één van de oudste (Hanze) steden van 
ons land (en van Flipje!) waar middeleeuws en 
wederopbouw samen komen, ligt kostbaar 
funerair erfgoed op loopafstand van elkaar: een 
kerk en drie historische begraafplaatsen. Dit zijn 
allemaal rijksmonumenten. 

Joodse begraafplaats (1827)
In en rond het fraaie metaheerhuisje (1877) is informatie 
beschikbaar en zijn objecten te bezichtigen die gaan over 
het Jodendom, Joods begraven, ‘Joods Tiel van Toen’ en 
‘Tiel en de Sjoa (Holocaust)’. Op deze best bewaarde Joodse 
begraafplaats van de regio staan ruim 240 grafmonumenten. 
Verder een Cenotaaf (familie Gersons) en het monument ter 
herinnering aan de slachtoffers van de Sjoa (Holocaust).

Bezoekadres
Joodse begraafplaats
Voor de Kijkuit 7
4001 HG Tiel
Zondag 12–17 uur
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Rooms-Katholieke  
begraafplaats (1836)
Ondanks talrijke ruimingen is de oorspronkelijke 
sfeer, met meerdere markante graven, van dit erfgoed  
bewaard gebleven. Bijzonder zijn de grafmonumenten 
van 14 willekeurig opgepakte inwoners van het al bevrijde 
Wamel die op 20 september 1944 door de Duitse bezetters 
werden geëxecuteerd. Ook zijn er een monument voor het 
ongeboren kind en bijzondere rijk geornamenteerde graven.

Bezoekadres
Rooms-Katholieke  
begraafplaats
J.D. van Leeuwenstraat
4001 XE Tiel

Ontdek het
Funerair 
erfgoed Tiel

Ter Navolging (1786)
Dit is één van de oudste algemene begraafplaatsen 
met honderden grafmonumenten (vanaf 1790) en een 
tiental grafkelders. Het oudste deel is aangelegd in Franse 
stijl, de uitbreiding (1857) in Engelse stijl met enkele 
eeuwen oude bomen. In het baarhuisje is een expositie 
ingericht met graftrommels en ‘het verhaal achter het graf’ 
met afbeeldingen van ‘voor en na herstel’.

Bezoekadres 
Ter Navolging
Lingedijk 1
4001 XH Tiel
Zondag 12–17 uur

‘Een mens is pas vergeten 
 als zijn naam vergeten is’


