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De gedenksteen voor Jacob Jans Mulder 
 

 

In 1777 werd aan de noordzijde van het 

Boterdiep in het dorp Bedum een nieuwe 

molen gebouwd, als opvolger van de oude 

standerdmolen. In het begin van de 19
e
 eeuw 

was Jacob Jans Mulder de eigenaar. Hij liet in 

1818 de molen 20 voet verhogen en inrichten 

met drie paar stenen waaronder één paar 

schorsstenen.
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Jacob was in 1765 te Oldehove geboren en 

huwde met Klaaske Jacobs Bos, die in 1781 te 

Uithuizermeeden was geboren. Het echtpaar 

kreeg drie kinderen, waarvan twee zeer jong 

stierven en de derde overleed op de leeftijd 

van 23 jaar. 

Jacob overleed, 54 jaar oud, op 20 juni 1819 

tengevolge van een noodlottig ongeval op de 

molen. Zowel aan dit ongeval, als aan het feit 

dat de molen werd verhoogd, herinnert een 

gedenksteen met de volgende tekst: 

 

Jacob J. Mulder en Klaaske J. Bos. 1818 

 

't Jaar 1800 tien en acht, 

Ben 'k 20 voeten opgebracht, 

Toen ik een jaar mocht werkzaam wezen, 

Is een der wieken opgerezen 

En schoof mijn Meester van zich af! 

Hij viel helaas! en ligt in ’t graf 

 

 
 

De bewaard gebleven gedenksteen voor Jacob Jans Mulder - foto auteur 

 

De steen werd boven een raam in het 

onderachtkant ingemetseld. In 1925 werd de 

kap van de molen verwijderd en na de afbraak 

van de romp, in 1965, kreeg de steen een 

plaats in het bankgebouw, dat op die plek er 

voor in de plaats kwam. Tijdens een 

verbouwing werd de steen weer verwijderd en 

belandde op de schroothoop. Dankzij kordaat 

ingrijpen van omwonenden, werd de steen 

echter gered en wordt hij nu met zorg en 

gevoel voor historie bewaard. 

Weduwe Klaaske Jacobs Bos huwde op 27 

april 1821 met de 26-jarige Meerten Reinders 

Veltman, die op 28 juni 1796 te Middelstum 

was geboren. Een jaar later werd hun dochter 

Jantje geboren. Op de akte staat Meerten als 

korenmolenaar vermeld
2
 en bij haar huwelijk, 

in 1842, staat hij als rogmolenaar vermeld.
3
  

Vier jaar later, op 20 september 1846, overleed 

Klaaske op de leeftijd van 65 jaar. 

Meerten hertrouwde op 53-jarige leeftijd, op 31 

juli 1847, met de 34-jarige Jantje Huges. Hij 

was toen al geen molenaar meer en was 

woonachtig te Uithuizermeeden. 

Op 20 april 1855 overleed hij, op de leeftijd van 

60 jaar, te Peize.
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De overlijdensakte van Jacob Jans Mulder, gedateerd 21 juni 1819.
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noten: 
 
1. RHC Groninger Archieven. Bedum, molenfiche nr. 279.02.  
2. RHC Groninger Archieven. Geboorteregister Bedum 1822. Aktenummer 21. 
3. RHC Groninger Archieven. Huwelijksregister Bedum 1842. Aktenummer 11. 
4. Drents Archief. Gemeente Peize. Toegangnummer 0167.020. Inventarisnummer 1855  
5. RHC Groninger Archieven. Overlijdensregister Bedum 1819. Aktenummer 17. 
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De molen aan het Boterdiep te Bedum in 1920. 
 
 
 

 
 

De molen aan het Boterdiep te Bedum in 1960. 
 
 

De beide foto’s komen uit de collectie van het Groninger molenarchief. 


