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DE ZOLDERING.

D e zoldering, welke beschilderd is, bevat achttien voorstellingen > als:
1. Het Avondmaal.
2.

De kus van

JUDAS.

3. De kroning met doornen. Waarboven: een
manswapen van ROORDA , met de halve maan; en
daaronder: een vrouwenwapen, regts de zwarte
halve arend, links eene lelie, zoo ik meen.
4. De kruisdraging. Daarboven: een manswapen,
de zwarte, regts springende, leeuw op goud,
HAARSMA van Donia; onder: een vrouwenwapen,
ROORDA , met de halve maan.
5. De kruisiging. Boven een manswapen, aldus : een in de lengte gedeeld veld, regts wit met
groene band, links rood veld; onder: het manswapen van HETTINGA , de drie eikels.
6. De verrijzenis. Boven: manswapen, drie
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rozen ,

TERKAPLË

van Rauwerd of DOHIA ; onder r
van Poppingawier, gewone halve arend
regts, en links het hangende zwaard met de sterren.
JONGEMA

ALBADA

7.

De heilige PETRUS.

8.

De heilige PAULUS.

9. Een Ecce Homo. Hierboven een wapen,
regts: de halve arend, en links: een boom, waarboven eene roos, zoo het ons toeschijnt. Is dit
ook HAARSMA? Wij vinden een eikenboom met
gouden eikels, op een wit veld; regts: gouden ster,
links: gouden lelie.
10. De heilige ANDREAS.
11. De heilige MICHAEL.
12. Een man met eene spies in de hand ?
13. JONAS, uit den walvisch komende. Daarboven een wapen: regts halve arend, links dwars
gedeeld veld, boven zonder iets er i n , en onder
eenige krullen, onduidelijk. Onder: een wapen,
waarin een leeuw of draak, onduidelijk. Zie
N°. 9.
14. MOZES , met de slang. Boven een manswapen: regts de gewone halve arend, links eene
halve maan, en daaronder eene lelie. Is dit ook
DOUMA van OENEMA te Akkrum f

of is het RIHIA ,

Onder: manswapen van DOUMA.
15. ABRAHAM en IZAAK. Boven: gewone halve
arend; links een gedeeld veld, boven zwarte leeuw,
onder: drie zwarte schelpen, WALTA.
16. Een zittende Koning, waarvoor staan man
en vrouw. Boven gelijkt het wapen van Fries*
land, en onder dat van Sneek te staan, of van.
BOKKAMA.
17.

DAVID en JONATHAN*
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18. Een Joodsch geestelijke, eene kan aan een'
rittenden man aanbiedende.
DRIE GRAFSTEENEN.
1. Een roode steen, smaller van onderen, dan
van boven, even als eene doodkist, waarop staat:
'» In het jaar ons Heren M CCCC LXXXV do staerf
» TYEPKA ONAMEN , op Maydey. Biddet foer die
» syel en Pater noster."
2. Een groote, blaauwe, vierkante steen, waarop : » Anno 1570, den 24 Maxj, sterf die Eedele
» KEMPO VAN OENEMA, Anno 1533, den 21 Augusti
» sterf die Eedele Jvffvrov DOVTYE VAN ONEMA." Boven, buiten den rand: » DIRGK."
In het midden twee wapens: DOUMA mans- en
SJARDA vrouwenwapen, en daaronder de twee namen, 1570.
In den regter bovenhoek de wapens van OENEMA
en DOUMA; linker bovenhoek SJAERDA en BONNTNGA;
regier onderhoek GALAMA en HARSMA ; linieer onder-

hoek OCKINGA en ALBADA. Dit is OENEMA steen.
3. Een zeer groote, vierkante, blaauwe steen ,
ROORDA steen. Dezelve heeft twee randen. In den
buitensten staat boven: » JACOBS LOWS*. Anno
x 1610." Op de twee andere zijden : »Anno 1658,
*

JACOB LOWS is zeker de naam van den steenhou-

wer, die denzelven bewerkt heeft, en in dat geval is die
steen in i6io vervaardigd, en verdient het opmerking, dat
dezelve alzoo is vervaardigd vóór het overlijden van E L I SABETH DE BoRGHREEFF, die eerst in i6i5 overleed, en
dus denkelijk ten haren koste, en met het. voornemen, om
zelve eenmaal onder denzelven te rusten.

ii.

ia
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» den 15 November, sterf den Eedelen Eerentphess ten J r - OEKE VAN ALBADA, leidt hier begraven
ï met 5 van zijne kinderen." Op de regter zijde:
» Maar leit tot Mechelen in de Klarissen kerck beB graven." Deze zinsnede behoort bij het volgende,
aan het einde.
ïn den binnenrand: » Hier leyt begrawen den
ï Eedelea Eerentphesten Jonker DOUWE VAN ROER-

x DA , ster den 23 Martij 1601, ende d' Eedele
» Eerenricke Joffrov ELYSABETH DE BORGHREEFF, zyn
» wyf, sterf den 6 April anno 1615."
In hel midden, boven, het wapen van ROORDA
en zijne vrouw BORGHREEFF , het laatstgemelde onkenbaar. Daaronder de beeldtenissen der beide
overledenen, ten voeten uit. Baar weder onder,
de wapenschilden van ROORDA , HOMMEMA , ZJARDA ,
BoNBlNGA, BORGHREEFF, C L O E T W Y C K , E E M D T , W Y N C K ,

met de namen daaronder; doch d e wapens zijn uitgehouwen. D a n , onder de vorige, die van SCELTEMA, OEDTSMA, OCKINGA, ALBADA, KETTELAER, DYEFFELT,
BYEMEN, GHOER.

Eindelijk dit Latijnsche vers:

Non faror heroum, non gratia principum at una
Catholica en pietas Romanae relligionis,
Conscia mens etiam recti, me jussit abesse
Bis denas hyemes; patriain tandemque reversus,
Ad proprios agros morior , jam condor ia æde hac.
Nempe cappellana nostra. Pro manibus almum ,
Deumque ora Catholice.
NB.

HOMMEMA, BONNDÏGA, CLOETWYCK, WYNCK,

OEÖTSMA, ALBADA, DYEFEELT en G H O E R ,

zijn vrou-

w e n w a p e n s ; de vier eerste op elke rij betreffen
ROORDA, de vier laatste o p elke rij DE BORSHRBEFF.
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