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circa 1890 – circa 1980 (2016) 

 
 
 
Inleiding 

 

 

Elisabeth Maria (Betsie) Vaders is geboren op 17 februari 1895 in Utrecht. Ze trouwt op 27 september 

1919 met Lambertus Adrianus van Tiel, geboren 31 maart 1896 in Vught. Op 27 oktober 1925 wordt 

hun enige dochter Elisabeth Maria Magdalena (Beppie) geboren. Beppie trouwt in 1971 en verlaat dan 

haar ouderlijk huis waar ze heeft gewoond met haar moeder na het overlijden van Lambert op 19 april 

1953. Betsie overlijdt in 1982 in ’s-Hertogenbosch. Beppie overlijdt in 2014. 

Van Betsie en Beppie is een deel van het archief bewaard gebleven. Het materiaal zat in een doos op 

de zolder van het huis waar Beppie is overleden. De toenmalige eigenaren gaven de doos aan een 

vriendin. Zij heeft het materiaal in 2020 aan de gemeente ’s-Hertogenbosch geschonken. De eerste 

contacten met de schenkster dateren uit 2016. Ze wilde graag een boek over Betsie van Tiel – Vaders 

en kwam bij de afdeling Erfgoed voor advies. In 2016 is een aantal foto’s al gedigitaliseerd. Zie 

hiervoor de beeldbank. Na de presentatie van het boek in september 2019 is het materiaal uiteindelijk 

in zijn totaliteit aan de gemeente geschonken. Het boek is opgenomen in de bibliotheek van de 

afdeling Erfgoed onder aanvraagnummer H1832 en kan in de studiezaal worden ingezien. 

Gelet op de omvang van het materiaal is er een ongerubriceerde plaatsingslijst gemaakt. 

 

 

1. Bewijs van Nederlanderschap afgegeven ten behoeve van Lambertus Adrianus van Tiel op 

20 januari 1930 te ’s-Hertogenbosch. 1 stuk 

 

2. Volledig muziekwoordenboekje, z.j. ’s-Hertogenbosch. Gedrukt. 1 deel 

 

3. Prijslijst voor Nederland der Naamlooze Vennootschap Gevaert Photo-Producties, 1923 z.p.

  1 deel 

 

4. Balprogramma’s, z.j. Gedrukt. 1 omslag 

 NB Op een aantal programma’s is met potlood de naam geschreven van de eigenaar, 

Lambert, Betsie of Beppie. 

 

5. Mijn misoffer Jeugdmissaal van Beppie van Tiel, z.j. z.p. Gedrukt 1 deel 

 NB Met inliggende bid- en gedachtenisprentjes. 

 

6. Poesiealbum van Betsie Vaders, 1905-1906 (1934)  1 deel 

 

7. Poesiealbum van Beppie van Tiel, 1934-1939 1 deel 

 NB Kaft ontbreekt. 

 

8. Plattegrond van de Begraafplaats Orthen waarop het graf is aangegeven van Betsie van Tiel 

– Vaders, z.j. [2016] 1 stuk 

 

9. Overzicht van vindplaatsen van genealogische gegevens op internet van leden van de 

familie Vaders, z.j. 1 stuk 

 

10. Correspondentie tussen vooral Betsie Vaders en Lambert van Tiel, circa 1917 – circa 1953.

   1 omslag 



 NB Bevat brieven, enveloppen en prentbriefkaarten. De brieven zijn uit de enveloppen 

gehaald waardoor het verband tussen de enveloppen en de brieven verloren is gegaan. 

 

11. Persoonsbewijs van Lambertus Adrianus van Tiel, afgegeven 15 oktober 1941 te ’s-

Hertogenbosch. 1 stuk 

 

12. Foto’s van Betsie, Lambert, Beppie en leden van de familie Vaders – van Tiel, circa 1890 – 

circa 1980 en z.j. 1 omslag 

 NB Een aantal foto’s is gedigitaliseerd en opgenomen in de beeldbank. Deze zijn 

afzonderlijk verpakt en voorzien van het unieke id-nummer. 

 

13. Portret van het gezin Vaders - Horts, z.j. 1 foto 

 NB 1 De foto is genomen voor 1908. In dat jaar sterft namelijk de enige broer van Betsie, 

Johan, op 25-jarige leeftijd. 

 NB 2 De foto is opgeplakt. 

 

14. Groen fotoalbum met zwart-wit opnames van Betsie en Beppie, z.j. 1 deel 

 

15. Album met prentbriefkaarten, deels verstuurd, van Betsie en Lambert, circa 1917 – 1953 en 

z.j.  1 deel 

 

16. Album met prentbriefkaarten, deels verstuurd, van Betsie en Lambert, circa 1917 – 1953 en 

z.j.  1 deel 

 

 


