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De grafzerk van boekweitmulder Willem Jans
In de Vituskerk te Doezum, met een romaanse
tufstenen toren uit de 12de eeuw, ligt de

grafzerk van de op 16 januari 1795 overleden
koopman en boekweitenmulder Willem Jans.
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Willem Jans werd geboren in september 1715
en trad op 18 mei 1739 in het huwelijk met
Hiltje Luitjes. Uit de vermelding in het Doop- en
trouwboek van Grootegast en Doezum blijkt
dat Willem afkomstig is uit Drachten en dat zijn

bruid uit Gorredijk komt. In beide gemeenten
werd het huwelijk, zoals gebruikelijk, drie keer
afgekondigd (geproclameerd). Hierna volgde
de
huwelijksvoltrekking
(copulatie)
te
1
Doezum.

Het echtpaar kreeg vier kinderen, dochter
Trijntje werd in 1740 geboren, zoon Jan in
1743, dochter Martje in 1747 en zoon Luitje in
1
1751.
Uit de tekst op de grafzerk van Willem Jans is
af te leiden dat hij een grutterszaak had. Veelal
was hieraan een kleine kruidenierswinkel
verbonden.
Zoon Jan werd eveneens grutter te Doezum;
waarschijnlijk nam hij de zaak van zijn vader
over. Toen hij 51 jaar oud was huwde hij op 14
december 1794 met Marijke Fokkes. Ruim
zeven jaar later, op 15 juni 1802, overleed hij
1
op 58-jarige leeftijd.
Uit hun huwelijk werden vijf kinderen geboren,
die in 1811 de achternaam ‘van der Molen’

aannamen. Zoon Fokke Jans van der Molen,
kleinzoon van Willem Jans, trad in het
voetspoor van zijn grootvader en werd grutter
te Doezum. Bij zijn tweede huwelijk, in 1843,
wordt echter vermeld ‘beroep bruidegom:
daglooner’ en hetzelfde beroep wordt vermeld
2
bij zijn overlijden in 1855. Zijn zoon Willem is
echter weer gruttersknecht, zo blijkt uit diens
3
huwelijksakte van 15 december 1861.
Luitjen Jans van der Molens, de derde zoon
van Jan en Marijke, is ook gedurende enige
jaren grutter te Doezum, later heeft hij als
beroep landbouwer. Hij is de laatste in het
geslacht van Willem Jans die het beroep van
grutter uitoefent.

Op de kaart van Bartholdo Wicheringe, uit 1664, staan de windmolens in de regio Doezum en
Grootegast ingetekend. Rosmolens werden niet op kaarten vermeld.
De grafzerk van Willem Jans draagt in het
midden een medaillon, waarin een afbeelding
van een rosmolen is te zien. Het spoorwiel
drijft twee koppels maalstenen aan, er staan

enige zakken met maalgoed en aan de
linkerzijde is een weegschaal afgebeeld.
De tekst op de steen luidt aldus:

Anno 1795, den 16 january is de Eersame WILLEM JANS,
in Leven koopman en BOEKWEITENMULDER te Doesum,
Overleden in den Ouderdom van 79 Jaar en 4 Maanden,
verwagtende een Zalige Opstandinge door Jesus Christus onsen Zaligmaker
O mogt myn doffe stem thans uw gemoed nog treffen
dat gy myn laatsten Raad, O Mensch, regt moogt beseffen
Verlaat het zondig pad en wandel naar Gods Woord
dan zie ik u welhaast ook in dit zalig Oord
Hier zullen wy te saam bevryd van ydele klagten
d'Opstandinge van het Vleesch in Hoop op God afwagten
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