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Het schrijfplankje van de Steendert
In 1998 en 1999 werd door de leden van BATO tijdens de ontwikkeling van een
natuurontwikkelingsproject van Staatsbosbeheer een uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Tijdens de ontgronding werd op een gegeven moment een in de bodem aanwezige Romeins-inheemse
waterput, in de vorm van een hergebruikte wijnton, door een graafmachine voor ongeveer tweederde
gedeelte weggeslagen. De duigen van de wijnton waren gemaakt van hout van een zilverspar, de hoepels
waren van wilgentenen. Bij archeologisch onderzoek komen vaak op de bodem van een waterput intacte
voorwerpen voor, voorwerpen die de waterhaler uit zijn handen liet glijden. Het zou dus zinvol kunnen zijn
de ton aan een nader onderzoek te onderwerpen. Door de afknotting van de ton was de diepte minder
dan een meter geworden, bovendien stond er niet veel water in. Ondergetekende bedacht zich daarom
geen moment en ging direct te ,water’. Onder water werden wat scherven (uitstekend geschikt voor een
datering) en enkele botten gevonden. Complete voorwerpen werden dus niet gevonden, totdat onder
water tegen een stukje hout werd aangestoten. Bij nader onderzoek bleek het voorwerp een deel van
een schrijfplankje te zijn en wel van een codex duplex of van een buitendeel van een codex triplex. Na
behandeling en conservering zou mogelijk voor experts een tekst te achterhalen zijn. Het schrift ontstaat
door met een stilus in een waslaagje te schrijven. Een stilus is een metalen stiftje dat aan een uiteinde
een punt heeft en aan de andere kant een spatelvormig einde. Het spatelvormig einde diende om een
gemaakte fout weg te kunnen werken. Om de was op te kunnen nemen is een rechthoekige verdieping in
het plankje aangebracht. Bij belangrijke stukken werd vaak door de was heen gedrukt, zodat een spoor in
de ondergrond werd achtergelaten.

Schriftdragers uit de Oudheid.

Schriftdragers uit de Oudheid kunnen worden gevonden bij archeologische opgravingen. Van de vele
mogelijke schriftdragers zullen we hier schrijfplankjes (schrijftafeltjes) onder de loep nemen. Het komt
vaak voor dat een gevonden plankje niet beschreven is of niet goed leesbaar is. In dat laatste geval zijn
specialisten dringend gewenst.
Al in het oude Egypte werd gebruik gemaakt van houten schriftdragers met een verdieping voor de opname
van was. Ook in het oude Griekenland werden de Tabellae ceratae overal, daar waar geschreven moest
worden, toegepast, zoals op scholen, in familieverband, in de rechtbanken, tijdens de handel en overal
bij menselijke contacten. Afhankelijk van hun bestemming konden de plankjes verschillende vormen en
afmetingen hebben. De kleine konden voor notities worden gebruikt. Voor boekhoudkundige zaken waren
de schrijftafeltjes groter.
Er zijn twee soorten schrijfplankjes in omloop geweest:
1.
wasdragende plankjes, die met een stilus werden beschreven en
2.
plankjes, die met inkt werden beschreven.
Plankjes van type 1 werden in het algemeen gemaakt van naalddragende houtsoorten zoals Abies alba
en Picea abies. Op school werden meestal eenbladige plankjes gebruikt. Plankjes, aan een uiteinde
toelopend, werden wel als prijskaartje gebruikt. In het toelopende uiteinde was dan een gat aangebracht
om een draagkoordje door te trekken. Voor andere gebruiksdoelen werden twee of meer plankjes
samengevoegd. Zij worden dan een codex genoemd. Zo bestaat er een codex duplex en een codex triplex,
maar er worden ook nog wel meer bladen, door middel van een koordje samengevoegd, zoals de codex
quinquiplex of de codex multiplex; deze zijn ook gevonden. Vanaf de codex triplex zijn de plankjes niet alle
gelijk. De buitenzijden van de beide buitenste plankjes zijn niet verdiept omdat er aan de buitenkant niet
geschreven wordt. De binnenste plankjes zijn aan beide zijden verdiept. Afhankelijk van het doel waarvoor
de plankjes werden gebruikt, kunnen de verdiepte delen nog verschillend zijn ingericht. De soort van het
gebruikte hout werd vooral bepaald door een geschikte kliefbaarheid, een goede behandelbaarheid van
het oppervlak met mes of beitel, de geschiktheid voor het aanbrengen van de omtrek van de verdieping, de
mogelijkheid om de verdieping, nodig om de was op te nemen, uit te hollen en de mogelijkheid om gaten te
boren in de randen van de bladen om deze door middel van een koord te kunnen samenvoegen.

2

Voor de plankjes van type 2. , die met inkt beschreven werden, werd vooral lindehout gebruikt (Vindolanda,
Hadrianuswall). Er waren soms ook andere bladdragende houtsoorten in gebruik, zoals berk, wilg en
populier. Over het algemeen werden de schrijfplankjes die met inkt werden beschreven gebruikt voor
notities of voor particuliere correspondentie. De houtsoorten voor dit type plankjes werden in de omgeving
gekapt.

Geschiedenis van het plankje vanaf het moment dat het werd gevonden

Niet lang na de vondst is het plankje naar het Archeologisch Centrum van de VU te Amsterdam gegaan,
waar dr. S.L. Wynia het onderzocht. Na zijn overlijden kwam het plankje terug naar BATO, waar het werd
bewaard in de conditioneringsruimte.
Toen op 20.11.2007. in de N.R.C. een perspublicatie verscheen over het feit dat het zich in het Fries
Museum te Leeuwarden bevindende schrijfplankje van Tolsum ter onderzoek naar Oxford zou gaan, heeft
de schrijver van dit artikel zich in verbinding gesteld met dit museum. Toen bleek dat men in Leeuwarden
zeer geïnteresseerd was in ons plankje toog hij daarmee naar Leeuwarden. Hij ontmoette daar o.a. mr. drs.
J.A.D. Zeinstra (oud-docent klassieke talen aan het Leeuwarder Gymnasium), die grote belangstelling voor
het plankje had. Het feit, dat de VOT, foto’s van het plankje (gemaakt door B. Langenberg) op internet had
gezet, heeft de aanzet gevormd tot zijn ontcijfering. In december 2008 heeft dit geleid tot de uitgifte van het
boekje:
Twee Romeinse Schrijftafeltjes uit Nederlandse bodem
De Tabula van Est/ De Steendert
De Tabula van Tolsum
J.A.D. Zeinstra

Conclusie van de heer Zeinstra

Het wastafeltje, de Tabula cerata van Est/ De Steendert is een schriftelijk stuk van Lucius Iunius Norbanus,
een soort chirographum (oorkonde, waarbij de tekst tweemaal op één blad werd geplaatst en de beide
teksten van elkaar werden gescheiden), waarin hij verklaart de somma van vijfduizend vijftien sestertiën
schuldig te zijn voor de koop van negen koeien en nader te zijn overeengekomen (pactum) dit bedrag
te betalen in het winterkamp van de Legio prima Minervia e op de eerste idus van februari tijdens het
consulaat van Petilius en Fabricius. Dit stuk is dus een juridisch stuk en geen brief. De koper heeft dit stuk
de verkoper ter hand gesteld als diens bewijs van recht op betaling.

Tenslotte

Om belangstellenden de gelegenheid te geven het bovenstaand boekje in te kijken zal er op
woensdagavonden (tussen 20 en 22 uur) een exemplaar ter inzage liggen op ons BATO – onderkomen,
J.D. van Leeuwenstraat 15, Tiel.
Guus Taconis
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Nieuw bij BATO
Als bewoner van Passewaaij fase 6 heb ik het al een beetje met de “paplepel” ingekregen. Aandacht voor
ons (Romeins-Bataafse) verleden. Als je dan aan de Limesstraat woont, je kinderen naar De Bataaf gaan,
je allerlei ontwikkelingen met betrekking tot fase 7 hoort en er van oudsher al interesse is in hetgeen er zich
in de bodem bevindt is de volgende stap snel gezet.
Na wat surfen en gebel met Willem heb ik na de zomervakantie mijn eerste stappen in het honk van BATO
gezet. Wat voorzichtige stappen. Want wat wilde ik nu precies? En er is zoveel om je in vast te bijten.
Alleen het dwalen in de voormalig koelcellen doet je al een beetje het besef van tijd vergeten. Al die dozen
met daarin bij iedere vondst een verhaal, enthousiast verteld door Willem, Guus, Toine, Jaap en Paul. Te
veel om allemaal in zo’n korte tijd te bevatten.
Maar het is een kwestie van beginnen en doorzetten. Een olifant eet je hapje voor hapje. Zo hebben de
bewonderde Romeinen ook hun wereldrijk tot stand gebracht. Hierbij ben ik overigens van mening dat dit
zoveel mogelijk gedaan moet worden in samenspel met alle belanghebbenden. BATO, De Oudheidkamer,
de Gemeente en haar inwoners. Dit op basis van heldere afspraken. Daar wil ik mijn (hunebed)steentje
wel aan bijdragen.
Hans Berkien

Vikingen gesignaleerd in Tiel
Na 1000 jaar hebben de Vikingen zich weer laten zien, althans we hebben het schip gezien.
Afgelopen jaar hebben Jaap Aafjes en Guus Taconis gewerkt aan een replica van het Gokstad
schip(Artesamia Latina), lengte 293 mm, hoogte 275 mm, schaal 1: 75.
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Spinsteentjes
Een spinsteentje is een ronde vorm van gebakken aardewerk met een gat in het midden dat samen met
een houten stokje een spintol vormt. Deze werd gebruikt om van plukken wol of vlas (linnen) een lange
draad te spinnen, die vervolgens gebruikt werd voor het maken van kleding (weven).

De hier afgebeelde steentjes zijn afkomstig uit verschillende perioden en vindplaatsen uit de omgeving
van Tiel. De spinstenen aan de linkerkant komen uit de IJzertijd(Tiel, de Kellen) en zijn gemaakt van
handgevormd aardewerk. Het bijliggende kommetje diende waarschijnlijk voor water om de vingers te
bevochtigen tijdens het spinnen van vlas.
De spinstenen in het midden komen uit de Romeinse tijd (Passewaaij, Oude Tielseweg). Deze zijn hier in
grote getale gevonden tijdens diverse opgravingen en veldwerk. Het gewicht van de steentjes ligt tussen de
23 en 48 gram, met een uitschieter van 82 gram(rechtsboven). Vermoedelijk werd deze spinsteen gebruikt
voor het twijnen of het spinnen van dikker draad. Twijnen is het twisten van twee enkele draden. De
diameter van de stenen varieert van 3,5 en 5 cm.
De lichtgrijze spinstenen aan de rechterkant komen uit de 14e eeuw(Kapel Avezaath, Muggenborg). Deze
spinstenen zijn gedraaid en gemaakt van steengoed. Opvallend is dat het formaat van de stenen een stuk
kleiner is. Het kleinste steentje werd gebruikt voor het spinnen van ﬁjn draad.
De lengte van de houten spinas lag waarschijnlijk tussen de 30 en 45 centimeter. Deze lengte is
proefondervindelijk gevonden door het zoeken naar het optimaal functioneren van de spintol. Typerend
voor spinstenen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd is de vrijwel altijd unieke vorm. Dit duidt erop dat de
spinstenen uit deze tijd handgevormd zijn en vermoedelijk door lokale bevolking.

Het spinnen

Aan de tol wordt een bestaand draad bevestigd. Deze leider dient als houvast/ starter voor het te spinnen
draad. Aan de bovenkant van de as zit het draad vast met een knoop. De knoop zorgt ervoor dat het
spinsel niet van de stok glijdt.
Vervolgens neemt men een pluk wol en de draad in de linkerhand. De tol laten we draaien met de
rechterhand. Tijdens het draaien worden plukjes wol losgetrokken en uitgerekt. De draaiende beweging
van de spinsteen wordt overgebracht in de wol. Dit wordt herhaald totdat de gevormde draad te lang is.
De knoop wordt losgemaakt en het gesponnen draad om het stokje gedraaid en vervolgens weer met
lus vastgezet. Dit proces wordt keer op keer herhaald tot er voldoende draad is gemaakt. Wat men zich
wel moet realiseren is dat deze manier van spinnen een dagelijkse bezigheid was die al op jonge leeftijd
geleerd werd, door oefening kan er een behoorlijke snelheid ontwikkeld worden.
Christa van Diepen
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Monumentendag 2008
Monumentendag 2008 heeft als motto Speuren naar Sporen. Ook BATO deed dit jaar mee en bood
de mogelijkheid om de vondsten die zij de afgelopen jaren hebben gedaan, te bezichtigen. Daarnaast
konden bezoekers van de specialisten van BATO een vakkundig advies krijgen omtrent hun vondsten. In
onderstaand overzicht een indicatie van enkele vondsten die op 14 september 2008 aan de specialisten
werden getoond.

Aardewerk
Een steengoed boerendanskruik geproduceerd in het
plaatsje Raeren dat heden ten dage in België ligt.De
complete versiering van dit type kruik is bekend en de
tekst die naast het jaartal 1583 wordt gevoerd luidt:
“GERET DV MVS BLASEN SO DANSEN DEI BVREN
ALS WEREN SEI RASEN FRI VF SPRICHT BASTOR
ICH VERDANS DI KAP MIT EN KOR”. In het Duits
wordt deze tekst geinterpreteerd als “Ger(h)et, du mußt
tapfer blasen, so tanzen die Bauern, als wären sie
rasend, Frisch auf! Spricht Pastor, ich verstanze die
Kappe (?) mit dem Chor (?)“.

Een aardewerk spinsteentje uit volle middeleeuwen.
Door de kern werd een stokje aangebracht en op deze
manier ontstaat een instrument om wol met te spinnen.
Een demonstratie om op deze manier wol te spinnen
was tijdens de open monumentendag bij BATO te zien.
Steengoed spinsteentje uit de 16.-18de eeuw.

Zo maar tussen de losse vondsten die tentoon werden
gesteld werd dit Gouds plateel zalfpotje aangetroffen.
Model Lasper met modelnummer 1296. Producent is
de Plateelfabriek Zuid-Holland uit Gouda en dit product
wordt zo rond 1920 gedateerd.
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Tabakspijpen
Goudse tabakspijp met op de linkerzijde een
stoomboot met op de kas van het schoepenrad de
verkorte beschrijving van de bestemming “N.YORK”.
Aan de rectherzijde zien we de emigrant voor een
19de eeuwse skyline. Op de koffer de letter A en
mogelijk K?Bekend is dat op de steel van deze pijp
de tekst “Vooruit”/”en niet meer te rug” heeft gestaan.
Een duidelijk 19de eeuwse pijp die in het teken
van de emigratie naar Amerika staat die in dit geval
door de pijpenmaker Arie van der Kleijn uit Gouda is
geproduceerd.
Wederom een Goudse tabakspijp uit de tweede helft
van de 19de eeuw die refereert naar de emigratie naar
Amerika.
Tabakspijp geproduceerd door Johannes Wouters
(merk IW) uit Gorinchem (1755-1792) die handig
gebruik maakte van de populariteit van producten
van Hendrik van den Oever (merk HVDO) uit
Schoonhoven. De gekroonde vis boven 3 golfjes is
een populair zijmerk geweest dat op vrij grote schaal
in Schoonhoven en zoals in dit geval in Gorinchem is
gezet.
Tabakspijp wordt toegewezen aan de Gorinchemse
pijpenmaker Abraham Sander Broeders die gedateerd
wordt tussen 1640 en 1670. Voor in de periode tot
circa 1650-1660 zijn Gorinchemse tabakspijpen in vrij
grote hoeveelheden naar Tiel getransporteerd. Vanaf
1650-1670 nemen de Goudse producten een steeds
belangrijkere plaats in Tiel in.

Munten
Zilveren reaal 1497 - 1516 SevillaVoorzijde gekroond
wapen van Habsburg in parelcirkel waar de kroon
doorheen breekt tussen S (muntteken) en achtpuntige
ster. Omschrift FERDiNANDVS.ET.ELISABETh.D.G
- Ferdinand en Isabella bij de gratie godsKeerzijde:
versierd juk voor twee trekdieren links, pijlenbundel
van zes pijlen rechts, het geheel in een parelcirkel.
+REX:ET:REGINA:CASTELE:LEGION
Zilveren Denarius van Antonius Pius. Wordt gedateerd
145-161 A.D. Voorzijde een gelauwerd hoofd met
omschrift “ANTONINVS AVG PIVS PP”. Keerzijde
Liberalitas staand naar links met vexillium en
cornucopiae. In afsnede:”LIB IIII. Omschrijft “TR POT
COS IIII”

Muntgewicht

Messing muntgewicht mogelijk voor een Spaanse
Escudo. Datering circa 17de/18de eeuw.
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Penningen
Herdenkingspenning uit 1887. Op de voorzijde een wapenschild Voorzijde tekst: “UTRECHTSCHE
FABRIEK VAN ZILVERWERK C.J.BEGEER” rondom wapenschild o.a. productie gereedschaappen.
Achterzijde tekst “TER HERINNERNING AAN HET BEZOEK VAN DE LEDEN DER NED: MAATSCH TER
BE(V) V. NIJVERHEID (?) UTRECHT (?) APRIL 1887”. De Koninklijke Utrechtse zilverfabrieken heeft zich
op de edelsmeedkunst toegelegd en kunstenaars als Gerrit Rietveld en Chris van der Hoef zijn hier actief
geweest. De naam van C.J. Begeer verwijst naar de Carel Joseph Begeer (1840-1879) die een telg is uit
een beroemd Gouds pijpenmakersgeslacht. Na de dood van Carel Joseph is het bedrijf gecontinueerd door
zijn broer Anthonie Begeer.

Tot slot
Naast alle losse vondsten die in de loop van de
middag voorbij kwamen was de meest bijzondere
melding toch wel een hondje die van zijn baasje
was weggelopen. Uiteindelijk is deze aanwinst aan
de dierenambulance overgedragen.

Tekst en fotograﬁe Jan van Oostveen
(http://www.xs4all.nl/~kleipijp/kleipijp/)
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Waterput aangetroffen in de binnenstad (D20)
Zo maar een mededeling in de Tielse Courant 14 juni 1983

Nieuwbouwwerkzaamheden in de binnenstad van Tiel leveren altijd wel wat historische spullen op.
Dat blijkt ook weer bij de sloop van clubhuis de Poort aan de Koninginnestraat, die voorafgaat aan de
uitbreiding van de bibliotheek. Er is in dat deel van het clubhuis, dat vroeger de rectorswoning van de
Latijnse school was, een waterput aangetroffen.
Op 15 juli is de bodem van de put bereikt, we spreken dan over een beerput uit de 16de eeuw die zowel in
doorsnede als in diepte 2.80 meter meet. Het is de archeologen gebleken dat de inhoud van de beerput rijk
genoemd mag worden.

Wat werd er zoal gevonden

Vele gave zalfpotjes met inhoud. Een zalfpotje is gemaakt van eenvoudig aardewerk met glazuur
van binnen. Van het keukengerei sprongen een bierpul, houten borden, een tinnen bord en tinnen
lepels(waaronder een met een fraai stempel) er zonder meer uit. Naast kinderspeelgoed, schoenen
en andere leerresten en massa’s pijpenkoppen, vond men enkele bijzondere dingen. Zo werd een lei
gevonden met een aantal wasserij tips. Een leuke vondst was een zakzonnewijzertje. Twee vondsten
waren van groot belang bij het dateren van de beerput plus inhoud, namelijk een munt uit de Spaanse tijd,
een zogenaamde “ Arendschelling” uit 1595 en een glasfragment gedateerd 1657. Ook zijn veel lederen
boekbandjes gevonden waarvan er een de indruk van de stad Tiel had, en een van Saltbommel en veel
botten waaronder ook hondenschedels.
Een inventarislijst uit 1989 geeft de volgende vondsten te zien:
Een tinnen tabaksdoos, een graapje, een tol van hout, een deel van een doosje van been, een koperen
inktpot, een houten deurknop, een houten wieltje van een katrol, een priem, een benen wolkaardkam,
een ijzeren/bronzen slot, een bronzen gesp, 2 naalden van ijzer, een zakzonnewijzer van been, een
ebbenhouten kantklos, een tinnen lepel, een mesfragment van ijzer, een lepel van tin, een messing
vingerhoed, een messing inktpot, een messing mesheft, 13 zalfpotjes, 3 benen plaatjes, een benen
borsteltje, een sleutel, 2 houten eetnappen, 3 houten balletjes, een vertind bronzen applique, een messing
lepeltje, een messing gesp.
Zo hebben ze dat dan 25 jaar geleden aangetroffen. In het begin na de vondsten zijn de mooiste treffers
gerestaureerd en tentoongesteld, delen zitten nog in dozen in het depot van BATO, andere “ mooie” spullen
staan/liggen op diverse plekken in het huidige Flipje en Streekmuseum Tiel(FEST).
Nu zijn de huidige leden van BATO weer begonnen om de vondsten te catalogiseren en fotograferen. Er
wordt per thema alles uitgezocht en beschreven en per doos met unieke code opgeslagen in een apart deel
van ons depot. Als alles doorgelopen is wordt een selectie op de website van de VOT gezet en hopen we
op een publicatie en een tentoonstelling van een jaar in de bibliotheek of het RAR-archief(nieuwbouw).
Wat stond vroeger in de Kloosterstraat/de Poort. Hiervoor moeten we kijken wat er aan bewoning was rond
het Kloostergat. We citeren hier uit een beschrijving gegeven door drs. Peter W.Schipper, conservator van
het museum te Tiel:
Archeologisch onderzoek leverde naast veel voorwerpen, fundamenten van huizen op van huizen uit de
11de eeuw. Via geschreven bronnen wordt getracht een tipje van de bewoningsgeschiedenis op te lichten.
Het laat middeleeuwse Tiel telde een drietal kloosters: “ de Cel” aan de Tolhuisstraat, het Ceciliënklooster
aan de Achterweg-Kerkstraat en het Agnietenklooster. Van dit laatste kregen de zusters blijkens een
oorkonde van 15 november 1443 het recht om op hun erf een kapel en een kerkhof te hebben(1). In 1478
werd de kloosterkapel losgemaakt uit de parochie en tot kerk verheven. Men had een eigen biechtvader.
Deze zogenaamde “ hunbruer” woonde in een huis in de Westluidensche straat, waarvan het erf zich
uitstrekte tot de hoek van de Agnietenstraat en dat nog in de 17de eeuw het “ patershuis” genoemd
werd(2). Het klooster bezat diverse goederen, zoals landerijen rond Tiel en huizen aan de Agnietenstraat,
die in het begin van de 17de eeuw Bagijnenstraat heette. Het kloostercomplex zelf bestond uit een aantal
woningen die lagen in het vierkant begrensd door de Agnietenstraat, de Westluidensche straat de huidige
Koninginnenstraat en het Kloostergat (nu: Kloosterstraat).
Via een poortje aan de Agnietenstraat, dat heden nog aanwezig is, kon men de erven betreden. Voorts
lagen tussen de Westluidensche poort en de immuniteit van St.Maarten een bleekveld en een boomgaard,
strekkende tot de wal. De zusters waren Begijnen of Tertiarissen, dat wil zeggen dat zij leefden volgens de
regels van de Derde Orde, in dit geval opgesteld door de heilige Franciscus. Tertiarissen waren mannen en
vrouwen die de “ wereld” niet konden verlaten en toch Christus in zijn eenvoud en armoede wilden
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navolgen. Zij leefden in communiteitverband en legden zich vooral toe op het lakenbedrijf( vandaar de
leisteen), een bezigheid die soms moeilijkheden met de gildenvoorschriften opleverden. Ook in Tiel bezat
men een “ spijncamer”. Verder stond er op het terrein een “ bauhuijs” of boerderij. Naast deze wereldse
bezigheden was er gelegenheid tot bezinning in de kapel: het altaar was opgesierd met “ drie heerlicke
silveren kelcken”.(3)
De rust wordt verstoord wanneer in 1566 in Vlaanderen volksmassa’s, gedreven door honger zich keren
tegen Roomskatholieke kerken, verspreidt deze razernij zich al ras naar het noorden. In Culemborg
houden de beeldenstormers vreselijk huis: de Barbarakerk moet het ontgelden en wordt ontdaan van
beelden en schilderijen. Bij Tiel vernielen muitende troepen van Brederode, heer van Vianen, gebouwen
van het Dominicanenklooster op Zandwijk(Westroijen). Binnen de ommuurde stad blijkt het meegevallen te
zijn.(4) Alleen zal speciaal de bewoners van het Agnietenklooster de schrik om het hart geslagen zijn, toen
een daar staand beeld het hoofd werd afgeslagen( laat BATO nu in de put een pijpaarden beeld hebben
gevonden zonder hoofd!). De Spanjaarden stelden een verhoor in om de schuldigen te achterhalen.
Getuige Steven van den Steenhuijs verklaarde, toen men hem vroeg of er binnen Tiel beeldenstormerij had
gewoed, het “ nyet te weten dat zulcx aldaer yet geschiet zolde zijn dan dat voer Sinte Agnietenclooster
een beeldt het hooft affgesteken es geweest” . (5)
Daarna ging het slecht met de Agnietenkerk, tijdens de protestantse overname van kerkelijke goederen,
werd de kerk respectievelijk opslagplaats, Latijnsche School en schouwburg en in
1886 werd het door bouwvalligheid en brandgevaarlijkheid gesloopt.
.
Ook hebben we een Raerenkruik gevonden waarop een medaillon te zien was van Peter von
Schwarzenberg, na lang zoeken(via internet) konden we de familie traceren en ook het medaillon.
En zo hebben we nog veel uit te zoeken van D20.
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