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Inleveren van kopij vóór 1 augustus en 1 december. Afbeeldingen graag los erbij in een zo 
groot mogelijke resolutie (zoveel mogelijk pixels).

Stamboomcafé
Vanaf september ‘s middags van twee tot vier op de tweede vrijdag van elke 
maand verzorgen wij een contactsessie in het Regionaal Archief Rivierenland 
(RAR) in Tiel in de Educatiezaal.  
Ervaren leden van onze afdeling stellen hun kennis beschikbaar om leden en be-
langstellenden wegwijs te maken of om toch verder te komen in het onderzoek. 
Vertel vrienden en kennissen dat zij ook welkom zijn. 

Bel vooraf met het RAR (0344 612 230) of kijk op hun website want er kan een 
beperking zijn voor het aantal personen.
Data zijn dus 9 september, 14 oktober, 11 november en 9 december.Data zijn dus 9 september, 14 oktober, 11 november en 9 december.
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Van de voorzitter

Beste leden van onze afdeling Betuwe

De NGV is als een feniks uit de as herrezen. We hebben weer een werkende web-
site en krijgen er nog meer moois bij. Terwijl de wereld en Nederland om ons 
heen van de ene ellende in de volgende stapt (corona - oorlog in Oekraïne - ener-
gie onbetaalbaar en nog wat (boeren)ellende) kunnen wij genealogen rustig in 
het ‘mooie’ verleden onze gang gaan. Daar gebeurde wel eens wat ( pest - pok-
ken - tuberculose - oorlog - honger), maar daar kwam gelukkig altijd weer een 
einde aan. En onze voorouders leefden (gelukkig?) verder, anders was je er zelf 
toch niet geweest?

September is het begin van ons najaarsprogramma en we hebben er als bestuur 
weer wat moois van proberen te maken. Maar net als de werkgevers in Neder-
land (en elders heb ik begrepen) zijn we op zoek naar versterking van het bestuur 
en de StamboomCafé club. Dus, heb je nog een gaatje over in je kostbare vrije 
tijd, neem dan even contact op met deze niet-voorzitter, dan kunnen we het 
over de invulling hebben. 
Beperkingen in de bemensing resulteert ook in beperking in de organisatie van 
het programma, helaas. Dus kom op, meld je aan.

Deze Aqua Vitae is weer het resultaat van bijdragen van de leden. Heb je op de 
inhoud commentaar, suggesties of beter nog, een leuke bijdrage. Aarzel niet en 
stuur die naar onze redactie.
Ik hoop van jullie te horen of jullie te zien op onze lezingen of bij het Stamboom-
Café. 
Tot hoors, tot ziens.

Jan Middelkoop, secretaris en niet(de)-voorzitter.
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Gerrit Hendrik Loman 1874 - 1902

Zo’n halve eeuw geleden liet mijn vader me een schematisch overzicht van de 
familie van zijn moeder zien, in de breedte en enkele generaties terug. Dat was 
het begin van mijn levenslange verslaving aan genealogie. 
Jarenlang was het archief de plaats om nieuwe gegevens te vinden en was ik 
gelukkig wanneer ik na een dag zoeken met één nieuw ouderpaar naar huis ging. 
Tot enkele jaren geleden bestonden voorouders voor mij uit data en plaatsna-
men. Vooral dankzij Delpher.nl (en doordat ik meer tijd kreeg) is dat radicaal 
veranderd.

Onder mijn voorouders en aanverwanten zijn er enkele met wie iets bijzonders 
is. Een van hen is Gerrit Hendrik Loman, broer van mijn vaders vader d.w.z. mijn 
vader is een zoon van Johan Karel. In een familieboekje van dit gezin staat bij 30 
mei: Begin der ziekte v. G.H. Loman 1902, en bij 5 juni: Overleden G.H. Loman 
1902. Dat hij overleden was in Pekalongan was me bekend. Waaraan overleden 
en waarom in Pekalongan? 
Vorig jaar gaf een vriendin me de laatste twee afbeeldingen in dit artikel, waar-
mee de beslissing voor het onderzoek genomen was. Over hem gaat dus dit ar-
tikel.
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Gezin

Gerrit Hendrik Loman werd op 24 april 1874 in Tiel geboren, als achtste kind in het hu-
welijk van Jan Karel Loman en Wilhelmina Cornelia de Haas, die trouwden in Tiel op 15 
mei 1856. 
Zijn vader was koperslager in de Gasthuisstraat (D36).
Kinderen:

1. Jan, geboren Tiel 8 maart 1857, overleden Tiel 8 december1884.
2. levenloos aangegeven kind, geboren Tiel 13 oktober 1858.
3. Willem Cornelis, geboren 19 november 1859, overleden Renkum 16 juni 1941.
4. Johanna Sophia, geboren Tiel 9 maart 1862, overleden Tiel 28 april 1953.
5. Gerrit Hendrik, geboren Tiel 31 juli 1864, overleden Tiel 3 april 1873.
6. Johan Karel, geboren Tiel 4 december 1866, overleden Drumpt 16 juli 1949.
7. Cornelis Willem, geboren Tiel 19 april 1870, overleden Tiel 1 juni 1927.
8. Gerrit Hendrik, geboren Tiel 24 april 1874, overleden Pekalongan 5 juni 1902.

Levensloop van Gerrit Hendrik

2. Gerrit Hendrik, geboren Tiel 24 februari 1874
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3. Op 28 februari 1890 vertrok hij 
naar Zwolle, waar geen inschrijving 
gevonden is. 

Eind mei 1890 blijkt hij bij de 
Marine te zitten, bij de Machi-
nistenopleiding in Hellevoet-
sluis, als machinist-leerling in 
opleiding. Eind juni 1891 legde 
hij met goed gevolg examen af 
en ging over van de 1e naar de 
2e klasse.

4. Leeuwarder Courant 31-5-1890.

5. Bataviaansch 
nieuwsblad 
26-6-1890.
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6. Dagblad van Zuidholland 
en ’s-Gravenhage 29-6-1891.

7. Rotterdamsch nieuws-
blad 23-4-1892.

8. In juni 1892 hoorde hij bij de groep machinist-leerlingen 2e klasse van de oudste afdeling die bij 
het einde van de praktische cursus de opleiding te Hellevoetsluis verlieten. Meteen werden zij per 
1 juli bevorderd tot machinist-leerling 1e klasse.Gerrit Hendrik werd geplaatst op Hr. Ms. monitor 
“Heiligerlee”.
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9. Op 9 juli 1895 kwam hij als 
machinist-leerling 1e klas op 
Hr. Ms. monitor “Matador” te 
Hellevoetsluis.

Als zodanig maakte hij per 1 april 1896 deel uit van het machinekamerpersoneel 
van Hr. Ms. kanonneerboot “Raaf”, die dan in dienst gesteld wordt “voor de mi-
litaire hydografie in ’t zuiderfrontier”.
Per 16 oktober 1896 wordt Hr. Ms kanonneerboot “Raaf” buiten dienst gesteld.
Gerrit Hendrik Loman, dienende in de directie Hellevoetsluis, wordt per ge-
noemde datum op non-activiteit gesteld.

11. Zr. Ms. stoomka-
nonneerboot Raaf 
(1875-1936) te Helle-
voetsluis

10. Van machinist-
leerling 1e klas werd 
hij met ingang van 1 
maart 1896 bevor-
derd tot machinist 
3e klas. 
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12. Het flotillevaartuig “Edi” zal op 1 juni 1897 te Vlissingen in dienst komen.

13. Tot het machineka-
merpersoneel zal ook 
de machinist 2e klasse 
G.H. Loman, van “Kor-
tenaer”, behoren.

14. Vertrokken op 28 juni 1897 
naar Oost-Indië met Schroef-
stoomschip Hr. Ms. Edi.
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15. Sumatra-Courant

16. Per ss. “Both” op 
27 september 1897 
van Batavia via To-
lok-Betong, Benkoe-
len, Padang naar 
Atjeh als Hr. Ms. mi-
litair.

Over de jaren 1898 en 1899 is nog niets gevonden.

17. Op 12-3-1900 van Koetei.

18. Met Ramtoren-
schip “Prins Hendrik” 
ging hij in mei 1900 
als passagier terug 
naar Nederland.
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19.de Prins Hendrik.

20. Komende van 
Amsterdam werd 
hij als machinist 2e 
klasse op 3 juni 1900 
in Nijmegen inge-
schreven, bij zijn 
zwager, zuster en 
moeder.

21. Op 22 december 1900 
werd hij ingeschreven in Tiel, 
in het huis van zijn broer 
Johan Karel, komende van 
Nijmegen, met als beroep 
machinist K.N.M. Tot febru-
ari 1901 was hij machinist 2e 
klasse der Kon. Ned. Marine.

22. Op 22 februari van dat 
jaar werd hij uitgeschreven 
uit Tiel: vertrokken naar “N. 
Indien”.
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De aankomst in Batavia was op 21-3-1901.

23 en 24. Hij ging aan boord van het s.s. “Koningin 
Wilhelmina” weer naar Ned. Indië, waarbij hij niet in 
Amsterdam maar in Genua inscheepte, bestemd te 
vertrekken op 28 februari, en niet als militair maar als 
passagier.

25. Gerrit Hendrik Loman werd chef van de fabricage bij de suikerfabriek van Lebret & Co in Peka-
longan. Johannes Hendrik Lebret was aangetrouwde familie.
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Geregeld heerste 
er cholera in delen 
van Java, in Peka-
longan niet eerder 
zo erg als in 1902.

26. 4-6-1902 Het 
nieuws van den dag 
voor Nederland-
sch-Indië.

Gerrit Hendrik Loman was een van de slachtof-
fers. Hij overleed op 5 juni 1902. In familieaan-
tekeningen staat vermeld: “30 mei, begin der 
ziekte”.
Het bericht van zijn overlijden werd telegrafisch 
naar zijn familie gestuurd.

27 en 28. Zowel zijn moeder als een 
van zijn broers plaatste een rouwad-
vertentie. Ook bij de burgerlijke stand 
werd hij vermeld.

29. In Ned. Indië werd 
pas op 2 juli een bericht 
geplaatst, omdat eerst 
de familie in Nederland 
op de hoogte moest zijn.
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30. Bericht in de Locomotief.
31. Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java

In het boek “Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden betreffende 
Europeanen op Java” worden begraafplaatsen beschreven. Op blz. 290 staan de 
graven op de ‘Nieuwe, thans algemeene begraafplaats voor Europeanen’ in Pe-
kalongan vermeld.

Nawoord
Delpher bleek de belangrijkste 
informatiebron. Niet alleen exa-
menresultaten van machinisten 
in opleiding, maar ook lijsten met 
passagiers en bemanningsleden 
van schepen van en naar Ned. Indië 
werden eind negentiende eeuw in 
kranten gepubliceerd. 

32. Graf nr. 52 vermeldt:



16 Aqua Vitae 2022 - nummer  2

Een probleem dat ik niet op kon lossen, was de volgorde van de behaalde exa-
mens. Dat heb ik gelaten zoals de data aangaven. 
Over de jaren 1898 en 1899 heb ik geen informatie over hem kunnen vinden. 
Waarschijnlijk moet ik daarvoor elders op zoek gaan.
Bevolkingsregisters zijn mooie bronnen van informatie, op persoonsnaam te 
vinden via wiewaswie.nl. Per huishouden werden alle leden ingeschreven, dus 
ook inwonende ouders en knechten. Bij vertrek werd iemand doorgestreept en 
bij terugkomst opnieuw vermeld.



Aqua Vitae 2022 - nummer 2 17

Bronnen

1.  De beide kaarten zijn na enig zoeken op internet gevonden.
2.  Alle krantenartikelen zijn van delpher.nl.
3.  Afbeeldingen van schepen van internet en Maritiem Digitaal.
4.  Geneagram opgesteld met behulp van GensDataPro.
5.  Twee afbeeldingen over de begraafplaats in Ned. Indië: ‘Bronnen voor In-

disch genealogisch onderzoek van de Indische Genealogische Vereniging’, 
DVD uitgave 2, 2008.

Ike Naafs-Loman
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Persoonsbewijzen en distributiestamkaarten
Verslag van de lezing gehouden op 19 april 2022, in het RAR, Tiel door John Rutte.

Twee totaal verschillende documenten, die toch met elkaar te maken hebben.
Het Persoonsbewijs kan worden beschouwd als een ID (Identiteitsdocument) 
zoals nu de ID kaart of het paspoort1. Het werd aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog ingevoerd. Het Persoonsbewijs moet niet worden verward met de 
“Ausweis”, dat was een bewijs waarmee de bezetter Nederlanders toestemming 
gaf om bij een bepaald bedrijf te werken, bijv. bij de hoogovens.
De distributiestamkaart en bijbehorende ‘bonnen’ werden al vóór de Tweede 
Wereldoorlog door de Nederlandse regering ingevoerd om hamsteren tegen te 
gaan. Zo kwam in oktober 1939 suiker op de bon. De Distributiewet van 1938 
regelde een en ander.
Ieder gezinslid kreeg een distributiestamkaart met bonnen en een inlegvel, 
waarop te zien was welke bonnen wanneer geldig waren. Via publicaties in de 
krant en op aanplakbiljetten werd bekend gemaakt wanneer welke bonnen 
geldig waren. Alleen met geld plus bonnen kon men dus iets kopen. Winkeliers 
moesten de ontvangen bonnen weer inleveren om nieuwe voorraad te kunnen 
aanschaffen.
Vervolgens gingen steeds meer producten op de bon, niet alleen voedsel, ook 
kleding en andere non-food producten. Dit laatst om zwarthandelaren de wind 
uit de zeilen te nemen. Om de distributie zo eerlijk mogelijk te maken, passend 

bij ieders behoefte, had de regering in februari 1941 het “Voorlichtingsbureau 
van den Voedingsraad” opgericht. 

Persoonsbewijzen, distributie-stamkaarten en -bonnen waren voor de Duitsers 
natuurlijk een prachtig systeem om onderduiken onmogelijk te maken. De on-
dergrondse werd steeds inventiever om met gestolen en/of vervalste persoons- 

Als voedingskundige weet ik dat het gevolg was dat de voedingstoestand 
van de Nederlandse bevolking in het begin van de oorlog verbeterde! Wel-
vaartsziekten kwamen minder voor en er werd meer groente en fruit ge-
geten. Want men had de bonnen en liet die dus niet ongebruikt liggen!
Geleidelijk aan ontstond er schaarste en kwamen er diverse surrogaten 
(o.a. koffiesurrogaat en kleizeep). Maar dat veroorzaakt geen ziekte. Ech-
ter met de hongerwinter van 44/45 verslechterde de voeding in het westen 
van het land dramatisch (MTvM).
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en distributiebewijzen en bonnen te zorgen dat onderduikers toch aan de nood-
zakelijke papieren en voedsel kwamen. Er ontstond een kat- en muisspel tussen 
de bezetter en de ondergrondse. Begin 1944 werd de Tweede Distributiestam-
kaart uitgereikt op vertoon van een geldig (!) Persoonsbewijs. Registratie van 
uitreiking en erop geplakte zegeltjes waren een teken van echtheid. De eerste 
kaart werd ongeldig gemaakt door er een rechthoekje af te knippen.

Na de Tweede Wereldoorlog duurde het nog lang voor alles weer volop te koop 
was. Het bonnensysteem werd geleidelijk aan afgeschaft. Pas begin 1952 ging 
het laatste product ‘van de bon’, dat was koffie.
Per 1 februari 1951 werd het Persoonsbewijs officieel ingetrokken.

Behalve dat Persoonsbewijzen en distributiekaarten ons vertellen over een 
voorbije periode, bevatten ze ook historische/genealogische gegevens. Het is 
de moeite waard om thuis goed te zoeken in rommellaadjes wat er nog ligt te 
verstoffen. Probeer te voorkomen dat mensen die ‘rommel’ weggooien, maar 
laat ze die bijvoorbeeld aan een historische vereniging schenken!
Er is geen centrale plaats waar ze worden gedocumenteerd. Ze zijn onder ande-
re te vinden bij:
het N.I.O.D. (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie)
Streekarchieven
Historische verenigingen
De vraag is hoe toegankelijk die verzamelingen zijn.

Verder is op internet veel informatie te vinden, bijvoorbeeld via:
www.persoonsbewijzen.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Persoonsbewijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Distributiebon

Maria Teunissen van Manen 

Noot
1. In 1813 werd er in Nederland een paspoortwet ingevoerd

Uit de oude "rommeldoos"van mijn Opoe zaliger

http://www.persoonsbewijzen.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Persoonsbewijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Distributiebon
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Het Stamboomcafé houdt de gang erin
Een jaar of 6 à 7 geleden heeft het bestuur van 
de NGV Afdeling Betuwe het initiatief genomen 
het Stamboomcafé café te openen in Tiel. De 
missie daarvan is een gespreksplatform te bie-
den voor iedereen die met genealogie bezig is. 
Elke tweede vrijdag van de maand, behalve in 
juli en augustus, opent het zijn deuren van 14.00 
tot 16.00 uur en zijn we te gast in het Regionaal 
Archief Rivierenland aan het J.S. de Jongplein in 
Tiel.
In informele sfeer en onder het genot van een 
kop koffie, thee dan wel chocolademelk, kunnen 
bezoekers hun bevindingen of vragen voorleg-
gen aan de aanwezige leden van de Afdeling 
Betuwe.
De loop zit er intussen aardig in. Het aantal be-
zoekers varieert van 1 tot 5 per keer. Ook de re-
denen voor een bezoek aan het Stamboomcafé 
verschillen nog al. De meest voorkomende vra-
gen betreffen de start van het onderzoek, het 

tot leven wekken van doodlopers, ordenen van de data, de keuze van een genealogisch 
computerprogramma, hoe een programma te benutten en hoe rare fratsen van com-
puterprogramma’s te pareren. Een enkel persoon die meer wil weten over haar of zijn 
DNA-profiel waagt zich ook al over de drempel. En dan zijn er ook nog de bezoekers die 
in de gezellige genealogische sfeer gewoon een (stam)boom(pje) willen opzetten.

Om een beetje te schetsen hoe het er aan toe kan gaan een paar voorbeelden van be-
zoekersvragen.

Er kwam een mevrouw naar het Stamboomcafé die al jaren speelde met het idee meer 
te weten te komen over voorouders. Zij kreeg nu wat meer tijd ter beschikking en wil-
de graag weten hoe ze dat zou kunnen aanpakken. Na een gesprekje over het waarom 
en waarnaar zij op zoek wilde gaan, is een inventarisatie gemaakt van de data die zij 
nu paraat had. Die werden genoteerd op een voorbeeld kwartierblad van de NGV. Met 
die gegevens kon het onderzoek aanvangen. WieWasWie van het CBG is een handige 
website om mee te beginnen. Op een van de computers in de studiezaal zijn al de eerste 
geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten gevonden. Mevrouw verbaasde zich 
erover dat je al snel tot tweehonderd jaar terug kunt komen en dat er zoveel mensen 
zijn met de dezelfde familienaam als de hare. Het begin is er, nu nog uitzoeken of die 
allemaal ook echt familie zijn.
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Een tweede voor-
beeld is een me-
neer uit Nijmegen 
die onderzoek 
doet naar een 
familie met een 
Franse naam (pe-
riode zeventien-
de en achttiende 
eeuw). Hij wilde 
graag weten waar 
hij mogelijk nog 
meer personen met die naam zou kunnen vinden. Degene door wie hij werd geholpen, 
herinnerde zich dat Heusden destijds een garnizoensplaats was en onderzoek in die ar-
chieven best wel eens meer gegevens kon opleveren. Samen zijn ze op zoek gegaan 
in de studiezaal en hebben daar inderdaad gegevens gevonden waarmee meneer zijn 
onderzoek kon voortzetten.
Een mevrouw die in een van de Tielse dorpen woont, wilde meer weten over de geschie-
denis van haar huis. Zij wist dat haar grootouders het gekocht hadden in het laatste 
kwart van de negentiende eeuw. Dit was duidelijk een vraag waarvoor het kadaster ge-
raadpleegd moet worden. Daartoe hebben we de hulp ingeroepen van de medewerker 
van het RAR in de studiezaal. Binnen korte tijd had zij een beeld van hoe je in het kadas-
ter moet zoeken en bovendien heel wat gegevens betreffende het huis.

De kans is dus groot dat je na bezoek aan het Stamboomcafé weer een of meer stappen 
vooruit kunt zetten in je onderzoek. We beginnen weer op 9 september2022. Loop dus 
gerust eens binnen. Lid of geen lid van de NGV, iedereen is welkom.

Nico Ravensbergen
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Delpher

Verslag van de lezing gehouden op 17 mei 2022 in het RAR, Tiel, door Sarah D’Huys 

Delpher is een gratis toegankelijke website, ontwikkeld en beheerd door de 
Koninklijke Bibliotheek; online sinds november 2013. Er is een schat aan oude 
krantenpagina’s, tijdschriften, boeken en zelfs radiobulletins te raadplegen. Al-
les wat beschikbaar is, is ooit initieel gedrukt. Teksten die initieel digitaal zijn ge-
publiceerd, zul je er tevergeefs zoeken. Het overgrote deel van de beschikbare 
bronnen is Nederlandstalig. Er is zelfs een collectie van kranten, uitgegeven door 

Nederlanders die naar 
de VS zijn geëmigreerd 
en hun kranten aldaar 
in het Nederlands uit-
gaven. Alles in ‘full text’ 
en meestal gratis vanuit 
huis te raadplegen. Een 
klein deel van de stuk-
ken is alleen in de KB te 
raadplegen.
Niet alles wat te raad-
plegen is, is aanwezig 
in de KB. Voor de zoge-
heten ‘externe kranten’ 
wordt er doorgelinkt 
naar betreffende regi-
onale archieven of erf-

goedinstellingen. Er wordt aan gewerkt om dit in de toekomst op grotere schaal 
mogelijk te maken. Het RAR is nog geen partner voor Delpher. 
Aan de hand van een PowerPoint1 presentatie  werden de aanwezigen ingeleid 
in de geheimen van Delpher. Alles uitgebreid geïllustreerd met voorbeelden. 
Belangrijk voor ieder, die nu zelf aan de slag wil, is om eerst de aanwezige hand-
leiding met tips door te nemen. Verder is het verstandig om zich bij het kiezen 
van zoektermen af te vragen hoe iets in de taal van die tijd waarin gezocht 
wordt, genoemd werd! De gebruikte zoekterm moet namelijk letterlijk in de 
tekst aanwezig zijn! 
Al met al een zeer geslaagde lezing, die ook verschillende mensen trok die op 
publicaties in de media of op facebook af kwamen.

Maria Teunissen van Manen

Noot
1. De PowerPoint presentatie is op de website van de NGV-Bet. te raadplegen.
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De folder van Ancestris, kijk verder op de volgende pagina
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Lezingenprogramma najaar 2022

De lezingen vinden plaats in het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel, adres J.S. 
de Jongplein 3. Hoek Papesteeg en Teisterbantlaan. 
Zaal open om 19.00. Einde van de lezing circa 22.00 uur.
Meer info hieronder.

Dinsdag 20 september 2022
Een ander genealogieprogramma: Ancentris
Spreker: John Glaser
Ancestris is een gratis genealogieprogramma waarmee op een aantrekkelijke 
manier een website kan worden gemaakt, inclusief foto’s, maar ook met scans 
van de akten. Het programma heeft vele gebruikers, bestaat al jaren en is nu ook 
in het Nederlands beschikbaar. De software is geschreven in Java en daardoor 
beschikbaar voor Windows, macOS en Linux. In zijn presentatie zal de heer Gla-
ser u vertrouwd maken met de sterke punten van het programma en de moge-
lijkheid om een website te maken die aan uw wensen voldoet.

Ancentris gebruikerskaart

https://www.ancestris.org/index_nl.html
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Dinsdag 18 oktober 2022
Joodse Huizen 8
Spreker: Paul Welling 

Op zondag 24 april 2022 kreeg            
Alexander Pechtold het eerste exem-
plaar van het boek ‘Joodse Huizen 8’ 
overhandigd. 
Een van de verhalen in die bundel 
gaat over familie van de oud-politi-
cus. De bijeenkomst met de presen-
tatie van het boek vond plaats in de 
Liberaal Joodse Gemeente in Am-
sterdam. 
De belangstelling voor het Joodse le-
ven van alledag, dat tijdens de Twee-
de Wereldoorlog nagenoeg volledig 
vernietigde deel van onze samenle-
ving, is groeiende. De serie Joodse Hui-
zen, Verhalen over vooroorlogse bewoners 
reconstrueert de historie aan de hand 
van adressen en vormt zo een ge-
staag groeiend papieren monument 
voor een verdwenen cultuur. 

Paul Welling is een van de auteurs, 
die meegewerkt hebben aan het 
boek door twee verhalen te schrijven 
over joodse huizen in de Betuwe. 
Hij schreef over de slagers Benjamin 
Manassse in Tiel en Izak Kalker in Op-
hemert. De beide slager waren geen 
familie van elkaar, maar kregen wel 
met elkaar te maken. 
Toen in de eerste twee decennia van 
de twintigste eeuw het aantal Joodse 
bewoners van Tiel begon terug te lo-
pen, besloot Ben Manasse niet alleen 
koosjer vlees te verkopen, maar ook 
treib vlees. Een Jood ging varkens-
vlees verkopen! Ongehoord! Veel 
grote, vaste klanten van Manasse ac-
cepteerden dat niet en keerden hem 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FAlexander_Pechtold&data=05|01|tkusters@rarivierenland.nl|14cf12c7d8b04025a45608da2799d8e3|d7874a8c44fe491ca7aca5b49f25eb8e|0|0|637865838975938837|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=VspwxubTxsu0Zql4DJb8V%2BLtIyh%2FFIL%2FAFFesjBhD2g%3D&reserved=0
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de rug toe. Izak Kalker in Ophemert, slechts een paar kilometer van Tiel verwij-
derd, spon er garen bij. Hij verkocht alleen koosjer vlees en kapitaalkrachtige 
klanten die voorheen bij Manasse hun vlees kochten, kwamen nu naar Ophe-
mert. Kalker zag zijn omzet flink toenemen.

Dinsdag 15 november 2022 
Het Kadaster
Spreker: Tonnie Peters
Als genealoog wil je vroeg of laat weten wáár je voorouders precies hebben ge-
woond. 

En is er in de loop der jaren nog iets veranderd aan het huis of de boerderij? 
Hoeveel land hadden ze eigenlijk? 
En waar lag precies hun land? 
Hoe kan het dat ze na die overstroming zo weinig schade hadden aan de 

boerderij, terwijl hun zoon die maar één straat verder woonde juist heel 
veel schade had? 

Allemaal vragen die met behulp van het Kadaster zijn te beantwoorden. 
Het Kadaster is ontstaan in 1832 en biedt met de jarenlange vastgoedregistratie 
een schat aan historische informatie Tonnie Peters is beheerder van het Kadas-
ter Bedrijfsmuseum. 
In zijn presentatie vertelt Tonnie over het ontstaan, de historie en het huidige 
Kadaster. Daarnaast wordt een globaal inzicht gegeven in het raadplegen van 
de Kadastrale gegevens.
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Retouradres: Secretaris afdeling Betuwe, Tolhuiswal 3, 4001 LL Tiel

Vroeger: Tieler- en Bommelerwaard, Over- en Neder-Betuwe

Nu: Gemeenten Zaltbommel, Maasdriel, Buren, Culemborg, Lingewaard, Neder-Betuwe, Over-
betuwe, West Betuwe en Tiel

Plaatsen: Aalst (Lienden), Aalst (Bommelerwaard), Achter den Haag, Acquoy, Ammerzoden, 
Andelst, Asch, Asperen, Barstein, Beesd, Bergakker, Beusichem, Bommel, Brakel, Bruchem, 
Buren, Buurmalsen, Culemborg, De Marsch, Deil, Delwijnen, Dodewaard, Driel, Drumpt, Ech-
teld, Eck en Wiel, Eldik, Enspijk, Erichem, Est, Gameren, Geldermalsen, Gellicum, Goilberdin-
gen, Haaften, Hedel, Heesselt, Hellouw, Hemmen, Herveld, Heteren, Heukelum, Hien, Hoen-
zadriel, Hurwenen, IJzendoorn, Ingen, Kapel-Avezaath, Kerk-Avezaath, Kerkwijk, Kesteren, 
Lede en Oudewaard, Lienden, Lingewaal, Lutterveld, Maurik, Medel, Meerten, Meteren, Ne-
der Betuwe, Neder Hemert, Neerijnen, Nieuwaal, Ochten, Oensel, Ommeren, Ooij, Ophemert, 
Opheusden, Opijnen, Passewaaij, Pottum, Poederoijen, Randwijk, Ravenswaaij, Rhenoy, Rijs-
wijk, Rossum, Rumpt, Spijk, St.Andries, Tiel, Tricht, Tuil, Varik, Velddriel, Vuren, Waardenburg, 
Wadenoijen, Well, Wely, West Betuwe, Zaltbommel, Zandwijk, Zennewijnen, Zetten, Zoelen, 
Zoelmond, Zuilichem.
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