B. D. POPPEN

De grafzerk van Jan Jacobs Mulder
Op het kerkhof bij de Hervormde Kerk te
Midwolde is het graf te vinden van Jan Jacobs
Mulder. Hierop staat een zerk met een tweetal
opvallende afbeeldingen, de ene is een schip
en de andere een molen.

Jan Jacobs Mulder werd geboren op 6
december 1793 in Sappemeer en werd aldaar
gedoopt op 23 december 1792. Zijn ouders
waren Jacob Hindriks Mulder en Fijke
Lodewijks Brust, beiden werkzaam in de
landbouw.

Op 2 december 1821 trad Jan Jacobs, 27 jaar
oud, in het huwelijk met de 24 of 25 jaar oude
Frouwkje Hendriks Zuiderhoek. Frouwkje,
geboren in 1796, te Leek, was de dochter van
Hendrik Kornelis Zuiderhoek en Geeske
Jakobs. Haar vader oefende te Leek het
beroep van houtkoper uit.
Jan Jacobs was varensgezel, een beroep dat
hij de eerstvolgende tien jaren zou blijven
uitoefenen.
In het gezin werden vier kinderen geboren en
toen het jongste kind tien jaar oud was,
overleed Frouwkje, 43 of 44 jaar oud, op 4
december 1840 te Leek.
Jan Jacobs is dan al de wal opgegaan en staat
vermeld
als
scheepsbouwmeester
en
houtzaagmolenaar.
Twee en een half jaar later, op 14 mei 1843,
treedt hij, “oud vijftig Jaren, van beroep
scheepsbouwmeester, wonende te Leek” in
het huwelijk met Elsina Reitzema, die in de
akte staat vermeld als “jonge dochter, oud
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negentwintig Jaren”, zie de afbeelding.
Elsina’s ouders, Gerrit Jannes Reitzema en
Anke Botes, waren beiden kasteleins te Leek.

Elsina was geboren op 12 december 1813 te
Tolbert.
Uit het huwelijk van Jan Jacobs en Elsina
werden zes kinderen geboren, vijf dochters en
één zoon. De jongste dochter, Eltje, werd op 7

februari 1856 geboren, toen Jan Jacobs 62
jaar oud was. Vijf maanden later, op 8 juli
1856, overleed hij in zijn woonplaats Leek.
Elsina overleed op 27 april 1882 te Tolbert, in
de leeftijd van 68 jaren.

Op de grafsteen van Jan Jacobs Mulder is
onder de tekeningen van het schip en de
molen de volgende tekst gebeiteld:

Aan de achterzijde van de steen is eveneens
een tekst gebeiteld, gevat in een kader.
Deze tekst luidt als volgt:

Rustplaats van Jan Jacobs Mulder
geboren te Sappem
den 6 December 1793
overleden te Leek den 8 Julij 1856
in leven Echtgenoot van
Elsiena Gerrits Reitsma.

Jan Jacobs Mulder kocht in 1838 van Gerrit
Jans Barkmeijer de scheepshelling ‘De Bult’,
alsmede een houtzaagmolen. Deze molen en
enkele bijgebouwen stonden aan een aftakking

Zoo sluimer zacht,
gij goede man en vader
’t Graf heeft u ons te vroeg ontscheurd;
Gij, onze steun en trouwe vader,
Wordt altijd diep door ons betreurd.

van de schipsloot langs de Thedemalaan te
Nietap. De molen verdween in het begin van
e
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de 20 eeuw.

Noten:
1. Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven. Huwelijksregister Leek 1843, aktenummer 15.
2. Stichting Anna Van Ewsum (Stichting tot behoud van historische grafmonumenten in de gemeente Leek).

De foto’s van de grafzerk zijn gemaakt door H. Noot, © 13-3-2010.
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