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'Hoeueel aanteekeningen, op losse uelletjes ouergebragt, uerdwíjnen door schaonmaakster-

hand of schuíuen zich met koppigen zelfmoord tusschen geschríften, welker gerínge waqrde

straks in den uoddenbak eene plaats vindt!'

OvenweerwcEN A[s DEZEvoERDEN tN 1851

TOT DE OPRICHTING VAN HETTUDSCHRIFT

DE NÀvoRsc'íER, DAT MEER DAN HOND€RD

,AÀR FUNGEERDE ÀIS INTERMEDIAIR TUSSEN

DEGENEN DIE ZOCHTEN NAAR INFORMÀTIE

EN HEN DtE DÀARovER BEscHtKrEx. Oxzs

GEtU KhrÀMrG E RUBRTEK WrL Dr E VERSPRETDE

WAARNEMINGEN sUNDELEN EN RUIMTE GEVEN

LOSSE VRAGEH.

AAN

TEKST€N EN wÀPENs oP GRAFSTEN EN zUN zOALs ZO

DtKIMULS rN DE MEERDERHETD. Hoeeu.;rwonoex

DE LEZERS HIERDOOR AANGESPOORD OM NIEUWE

voNDsrEN rN EN RoND og G*oxtxe ER KERKEN tN

HET OOG ÍE HOUDEN EN DIE TE ONZER KENNIS TE

BRENGEN,

Oldenzijl, steen, 1505)

In particulier bezit bevindt zich een steen met wapen en

tekst, mogelijk afkomstig uit kerk of toren van Oldenzijl.

De roren, ten zuidwesten van de kerk, is in r8z9 afgebro'

ken. De steen werd door de erígenamen van J.P. Bierling

gevonden op de zolder van de stookhut bij diens boerderij

Maarvliet te Oldenzijl. Hoe en wanneer de steen daar

terechtgekom€n was, is onbekend. De tekst is op zich dui-

delijk herkenbaa! maar de wat afwijkende, gotische letters

bemoeilijken de lezing. Drs. I.F.I, van den Broek las de tekst

als ,INrneNrrBUs', 'aan hen die binnentreden'. Een pen-

dant zal dan bijv. 'Pox' (vrede) kunnen geven. Bezwaar tegen

de lezing vormt de vorrn van verschillende leners. Mogelijk

moet echter gelezen worden: 'INT JAER Uo', waarbij de

laatste afkorting opgelost kan worden als 'quintus', 'vifftle'.

In dat geval dateert de steen uit r5o5. Tegen deze oplossing

pleit de vorm van de ietter r en de vreemde mengeling van

Nederlands en Latijn, waarbij men tevens'quinto' (Uo) zou

verwachten, raaar het lijk de aannemelijkste lezing. Links

van de tekst bevindt zich een wapen met een ronde gesp

mef Íle tons na:rr hene<len. Dit wanen kan noe niet thuis-
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Steea, mogeÍijk

Uithuizen, grqfterk, co. t6oo?

In particulier bezir bevindt zich een aantekening van |.E.H.
Hooftvan Iddekingevan ca. t87o, waarin de schriiver meldt

dat in de kerk van Uithuizen twee grafstenen als 'ingang van

een grafgewelf' naast elkaar liggen. Op de rechtergrafzerk

is het bronzen grafornament ('gescheurd doch overigens

zeer goed bewaard gebleven') van Bonno Aulsema

geplaatst, dat tegenwoordig elders in de lccrk hangt- De

linker grafzerk vertoont h.vee wapens: links een boom op

grond, rechts het wapen van de familie Biwema (Bijma) uit
Faan. Weliicht hoort deze zerk aan een dochter, schoon-

zoon ofkleinkindvan Reneke Aulsema (dochtervan Bonno

Aulsema te Uithuizen), die ca. r5zo huwde met N.N.

(Reiner?) Biwema. De grafschriften waren desrijds bíjna

spoorloos verdwenen. Wellicht dat de zerk zich nog onder

de vloer in het dwarsschip van de kerk bevindt.

Tekening van twee graJzerken, te Uithuizen
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aJïronstig uit-de kerk of toien tr Oldenzijl


