
De grafzerk van pelmulder Kornelys Edes  
op het kerkhof te Mensingeweer 
 
Ten oosten van de Protestantse Michaëlskerk 
te Mensingeweer liggen een vijftal grafzerken. 
Twee daarvan behoren tot het molenaars-

echtpaar Kornelys Edes en Trynie Jans. De 
beide zerken zijn voorzien van tekst en een 
eenvoudig wapen, namelijk:  

 
 

 

 
De eerzame 

 
KORNELYS EDES, 

 
in zijn levende pelmulder, woonagtigh tot 

Menscheweer,  
is op den 9den july 1766 zeer christelyk in de 

Heer ontslaapen,  
nadat hy 60 jaaren, 2 maanden en eenige 

daagen met zyn vrouw hadde getrouwt 
geweest,  

en in het 85ste jaar zynes ouderdoms alhier 
begraaven,  

verwagtende een zaalige verrijsenisse ten 
euwygen leeven door onsen Heere  

Jesum Christum. 
 
 
 
 

wapen: 
 

in tweeën gedeeld:  
links een molen met zwikstelling,  

het gevlucht overhek;  
rechts een huismerk 

 
 
 
 
 
 

De dood, die heeft mij weghgerukt,  
en in dees naare kuil gedrukt,  

myn ziel verheugt zig bie den Heer, totdat ik 
zal verrysen weer. 

 
 
 
 

 
Cornelis Edes (zijn naam wordt verschillend 
geschreven) was pelmolenaar te 
Mensingeweer.  
In een onderling verzekeringscontract van 
twaalf pelmulders in de provincie Groningen, 
verleden voor de geconstitueerde redger 
Lambartus Eilerts, d.d. 23 februari 1743, wordt 

hij als ‘Cornellis Edes van Menschweer’ 
vermeld. RHC Groninger Archieven, 
toegangsnummer 734. 
Naast Kornelys Edes ligt zijn vrouw Trinje Jans 
begraven (ook haar naam wordt verschillend 
geschreven). Op de zerk, de meest rechtse 
van de vier, is de volgende tekst te lezen:  



 

 
De deugtsaame  

 
TRYNIE JANS,  

 
in haar leevende weeduwe van  

Kornelys Eedes,  
in zyn leven pelmulder,  

woonagtig tot Menscheweer,  
is op den 5 maartsii 1769 in het 95ste jaar 

haares ouderdoms  
zeer christelyk in den Heere ontslaapen  

en leit alhier begraaven,  
verwagtende een zalyge verrijsenisse ten 

euwygen leeven door onsen Heere  
Jesum Christum. 

 
 
 
 
 

wapen: 
 

in tweeën gedeeld: 
links een molen met zwikstelling, 

het gevlucht overhek; 
rechts een huismerk 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gie, die u ziele wilt bereiden,  
om welgemoet van hier te scheiden,  

komt, hoort dog, hoe men troost verwerft, 
doodt uwe zonden eer je sterft. 

 
 
 
 
 

 

 
 
De foto’s van de grafzerken zijn gemaakt door H. Noot, © 13-5-2010. 
 
 
De teksten van de grafzerken zijn ook opgenomen in het boek van A. Pathuis, “Groninger 
gedenkwaardigheden: teksten, wapens en huismerken van 1298-1814”. Uitgegeven door Van Gorcum 
te Assen, 1977. ISBN: 90 23215001. 

 
 
 

 



Parenteel van Cornelis Eedes (Pel) 
 
 
1 Cornelis Eedes (Pel) is geboren in 1681 in Mensingeweer.  
 
Notitie bij de geboorte van Cornelis: zoon van Eede Gerrits, landbouwer te Ernstheem, en Martje 
Heeres, landbouwerse later rentenierse. 
 
Cornelis is overleden op 09-07-1766 in Mensingeweer, 85 jaar oud.  
Notitie bij overlijden van Cornelis: graf is aanwezig op kerkhof te Mensingeweer 
Notitie bij Cornelis: pelmolenaar te Mensingeweer 
 
Cornelis trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1706 met Trinje Jans, 31 of 32 jaar oud. Trinje is geboren in 
1674. Trinje is overleden op 05-03-1769 in Mensingeweer, 95 jaar oud.  
Notitie bij overlijden van Trinje: graf is aanwezig op kerkhof te Mensingeweer 
Notitie bij Trinje: pelmolenaarse 
 
Kind van Cornelis en Trinje:  
 
1.1 Jan Cornelis Pel is geboren in Mensingeweer, zoon van Cornelis Eedes Pel en Trinje Jans. Jan is 
overleden in 1760 in Sneek.  
Notitie bij Jan: pelmolenaar te Sneek 
 
Jan trouwde op 19-08-1742 in Den hoorn met Trinje Jacobs. Trinje is geboren in Mensingeweer.  
Notitie bij de geboorte van Trinje: dochter van Jacob Schultes en Lijsbeth Jacobs 
Trinje is overleden in 1760 in Sneek.  
Notitie bij Trinje: pelmolenaarse 
 
Kind van Jan en Trinje:  
  
1.1.1 Cornelis Jans Pel, zoon van Jan Cornelis Pel en Trinje Jacobs.  
Notitie bij Cornelis: van Sneek 
 
Cornelis trouwde op 14-12-1771 in Mensingeweer en Maarslag met Bouwke Cornelis, van Den Ham 
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Bouwke: beide rooms-katholiek 
Doop-, trouw- en begraafboek Mensingeweer en Maarslag 1674-1811 
Collectie DTB (toegang 124). Inventarisnummer 284, folio 146 
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