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De grafsteen van Jacob Alders 
 
 
Bij de Hervormde Kerk van Uithuizermeeden is 
aan de noordzijde van de toren, het graf van 
Jacob Alders te vinden. Op zijn graf ligt een 
steen met twee lange strofen tekst, die in het 
midden gescheiden zijn door een afbeelding 
van een boerenwagen, getrokken door een 
span paarden. Uit deze tekst blijkt dat hij op 19 
november 1805 tengevolge van een noodlottig 
ongeval is overleden.  

Jacob Alders werd op 5 februari 1769 te 
Uithuizermeeden geboren, als zoon van Aldert 
Jebbes en Venje Jacobs.
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 Het echtpaar was 

zeven jaar eerder, op 5 juli 1761 gehuwd en 
hun huwelijk werd bijgeschreven in het Doop- 
en trouwboek Uithuizermeeden 1670-1811.
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Het echtpaar was meijer op een boerderij te 
Oudeschip, die tot het bezit van de pastorie 
van Uithuizermeeden behoorde.   

 

 
 
De passage uit het Doop- en trouwboek Uithuizermeeden 1670-1811, waarin het huwelijk van Aldert 
en Venje wordt vermeld. De tekst luidt: 20 Junij ingetekent de proclamata van Aldert Jebbes en Venje 
jacobs beijde van de Meden, getrouwt den 5 Julij. 
 
In dit zelfde Doop- en trouwboek werden de 
doopdata van zes van hun kinderen vermeld, 
vier jongens en twee meisjes. Van de jongste 
zoon, Garm, gedoopt op 1 januari 1773,

3
 is 

bekend dat hij op 22 december 1850 te 
Uithuizermeeden overleed en toen de naam 
Garmt Alderts Aldertshof droeg.
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De beide ouders overleden, net als Jacob,  
eveneens in 1805, nalatend drie kinderen.  
Van de grafsteen van Jacob zijn bij dit artikel 
twee afbeeldingen gevoegd.  
 
De tekst op deze steen spreekt voor zich en 
luidt als volgt:   

 

 

 
 
 
1805 Den 19 November is de Eerzame 
JACOB ALDERS, zoon van Aldert Jebbes 
en Fenje Jacobs woonagtig op de Meeden in het 
36ste jaar zynes ouderdoms overleeden 
Gedenkt al wie dit schrift koomt Leezen 
An my, die deze Zerk bedekt. 
Hoe broos kortstondig is ons Leeven 
na Gods vrymagtig wys bestek. 
'k Was midden in myn Levens Uiren 
Gesond en sterk en in den drom, 
wensch dat myn Leeftydt voort zou duiren 
tot aan de Grysen ouderdom. 
Maar ach 't gebeurde in die dagen 
dat ik door Gods voorzienigheid 
moest Ryden met de Paardenwagen 
daar wierd myn Einde voorbereid. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
De molen, daar men Gerst laat malen 
daar hield ik Paarden wagen stil 
om gort aldaar vandaan te halen 
doch anders was des Heeren wil. 
De Paarden die het Malen zagen 
die wierden vreselyk ontstelt 
die sprongen met my van de wagen 
met een verschrikkelyk Gewelt. 
Ik had het Leidzeel in myn handen 
dus was myn val zeer wonderlyk Groot, 
myn Kny verbriselt met zyn banden 
dit was het middel van myn dood 
hierna Leefd' hy Ruim twintig weken 
met Pyn en Smarten overlaan 
totdat zyn Lichaams Kragt bezweken 
de weg van alle vleesch moest Gaan.  
 
 

 
 
 
 
Noten: 
 
1. Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven. Doop- en trouwboek Uithuizermeeden 1670-1811,  
    toegang 124, inventarisnummer 458. 
2. RHC Groninger Archieven. Collectie DTB, toegang 124, inventarisnummer 458, folio 294. 
3. RHC Groninger Archieven. Collectie DTB, toegang 124, inventarisnummer 458. 
4. RHC Groninger Archieven. Burgerlijke Stand, Uithuizermeeden, overlijdensakte nr. 66. 
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