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De Omloop 2023-02             Uit de geschiedenis van Mensingeweer en omgeving  
                                                                    Tonnis Musschenga 
 
Foto’s van het dorp uit de eerste hel  van de vorige eeuw. Ik verzamelde ze uit twee bladen, 
namelijk Het Noorden in woord en beeld (N) en het Nieuwsblad van het Noorden (NN).  

 

Groot-Maarslag in 1925. Fotograaf P.B. Kramer. Je ziet G-M 1 (boerderij) en 2 (woonhuis) 

 

N 1928  De tekst onderaan hee  het over: Weggetje bij het kanaal, simpele huisjes, eenheid 
van bijeen schuilende huisjes, ’t bruggetje, de alles overheersende molen, veel moois vlak 
voor uw voeten!!! 
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N 1925 
Helaas een wat vage foto. Wat wel 
goed zichtbaar is, zijn de hoge 
woning en de schuren rechts van 
de molen die nu allemaal zijn 
verdwenen. 

 

 

 

 

 
 

    

N 1926 (links). In de tekst er onder is sprake van: Schilderach ge kiek, een ets waard, klein 
kleidorpje in de terpstreek, hoe fier beheerst de molen hier alles, achterkant van de huizen 
en hier hebben we veel meer in miteit en warm leven bij de dorpse saamhorigheid! …. Hoe 
is dat nu? N 1934 (rechts). Hoogholtje met een aantal huizen rechts daarvan. 
 

 N 1936 
Zicht op de 
noordoost 
kant van het 
dorp in de 
winter. 
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N 1928 
Links zie je nog net het huis 
aan de Trekweg 3 en mannen 
die deze schuit met stro 
trekken. Rechts de nog jonge 
bomen langs de hoofdweg. 
Bedenk dat deze schuiten 
ook nog onder de bruggen 
door moeten varen. De mast 
zal dan gestreken moeten 
worden. Geen boom te zien 
langs het trekpad in 
tegenstelling tot nu. 

 

 

 

 

 

 
 
N 1929   De tekst bij de foto is als volgt: Hoe 
eenvoudig Mensingeweer ook is en hoe 
rus g het ligt aan weg en water, toch kan 
ons oog er te gast gaan aan een beeld als 
dit: het smalle bruggetje, de forse molen er 
achter en hoog er boven met de huizen dicht 
bijeen gedrongen om die hoge meester. 
Over het wi e huis rechts (in die dagen 
Molenweg 11a): Hier woonden twee 
vrijgezelle zusters Grietje en Anje Bronkema. 
Ze hadden een kruidenierswinkeltje en 
verkochten lucifers, zeep, schoenpoets, 
petroleum enzovoorts en heel vroeger kon 
je er zelfs een klôkje krijgen. De dames 
hadden een kapper in dienst zodat men zich 
er kon laten scheren en knippen. Ook sprak 
men toen daarom wel van het 
‘jeneverbruggetje’. In 1955 stond dit huis er 
nog. Er recht tegenover was toen pas een 
nieuwe woning gebouwd (Molenweg 12 en 
14). 
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N 1929  
Een zeldzame 
a eelding van 
de 
doopsgezinde 
kerk en 
pastorie. De 
ingang van de 
kerk bevond 
zich aan de 
westgevel 
(links op de 
foto). De kerk 
is omgeven 
door leilindes 
en rechts een 
grote beuk. 

 

 

 

 

N 1930 
De tekst die er 
bij staat:  
Heel eenvoudig 
staat hoog het 
kleine kerkje 
aan de weg te 
Mensingeweer, 
maar toch 
hebben de 
toren en het 
schip een eigen 
oud, landelijk 
karakter van 
s lte en rust en 
er is het 
onderhoud - 
waaraan men 
hier de werklui 
bezig ziet - wel 
waard!  
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N 1930 beide a eeldingen op deze pagina. 
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N 1931. Hier volgt het gedicht dat bij de a eelding hoort: 
‘t Gaat tree voor tree in trage tred / met s jf gespannen spieren / de schotsen schuren langs 
de boeg / maar wijken voor ons vieren. / Wij trekken aan de lange lijn / en hangen in de 
zeelen / wat zal zo’n eindeloze weg / straks eindeloos vervelen …. / maar onze kok zal ons 
belonen / met blokjes spek op bruine bonen! Rechts de bomen van de hoofdweg en links op 
het trekpad 4 mannen die 3 schepen voor rekken! 

     
N 1931 (links) en N 1940 (rechts). De tekst bij 1931 is: 
Mensingeweer biedt de mooiste plekjes aan den waterkant als we de Hoofdweg verlaten. Is 
dat niet veelal zo bij onze dorpen? Dit hoogholtje op zichzelf zo simpel en eenvoudig, gee  
hier vlak voor de huizen een prach ge belijning van licht en schaduw te zien. Niemand loopt 
er over, de rust is hier volkomen. De tekst bij 1940 is: Mooi dorpshoekje. Ook in onze 
provincie zijn tal van mooie plekjes te vinden voor hen, die weten te zoeken. Blik op een 
bruggetje te Mensingeweer. 
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N 1934. Tekst iets verderop: Twee weken geleden plaatsten we een bijzonder fraaie prent 
van het Mensingeweersterloopdiep. Daarop kregen we enkele reac es. Zelfs per exprespost 
van de heer R.J. Huizinga. De heer Huizinga is de zoon van de eigenaar van de boot die onder 
de houten brug vaart. Deze foto is gemaakt in het voorjaar van 1934, op een 
woensdagmiddag, zo lezen we in zijn brief. De boot was het beurtschip van Mensingeweer 
(motorschip, landbouw, 43 ton) dat wekelijks een vrachtdienst onderhield op Groningen. Het 
vertrek was op de maandagmorgen en de terugkomst op de woensdagmiddag. De 
beurtschipper was Garmt Huizinga, die in 1972 overleed. De persoon die men op het schip 
ziet staan is Evert Hofman, die toen voor mijn vader werkte. Het huis rechts naast het 
hoogholtje werd bewoond door Rieks Mulder, de postbode, terwijl men aan de andere zijde 
het kruidenierswinkeltje van de gezusters Bronkema ziet. De heer Roelf Huizinga, die op 9 
april 1925 in Mensingeweer werd geboren, hee  een vergro ng van de afgedrukte foto in 
zijn bezit.  

N 1934 
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N 1932. Tekst: Zo rus g ligt daar het dorpje Mensingeweer. Het maakt zo’n gemoedelijke 
indruk, wanneer men eens kijkt naar de achterzijde der huisjes met hun tuintjes en 
bergplaatsjes en de wasch aan de lijn. De molen gee  ‘n extra karakter aan dit dorpsgezicht. 

                  

N 1937 (links) en N 1939 (rechts). Op de linker foto zie je links ter hoogte van de molen de 
molenaarswoning en er voor wat nu het zakkendragershuisje wordt genoemd. Molenweg 9 
was heel vroeger het huis van de heer Hut. Ook woonde de knecht van de molenaar er 
geregeld. In 1939 werd het onbewoonbaar verklaard. Daarna diende het als opslagplaats 
voor de beurtdienst van Mensingeweer en de knecht van de beurtschipper zat er de zakken 
van de schippers te repareren. Zelf denk ik dat dit ooit een sarrieshut is geweest. Daar 
woonde de ambtenaar die de contrôle uitoefende op de belas ng op het gemaal. Het meel 
om brood te bakken bracht de overheid flink wat belas nggeld op. 
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3x N beide bovenste uit 1936, 
links hiernaast 1934. Bijna alle 
huizen langs het water zijn 
verdwenen en er zijn weer nieuwe 
voor in de plaats gekomen. Dat 
lange huis telt aan de gevel die op 
het loopdiep uitkijkt vlnr 2 ramen 
dan 2 deuren, daarna 4 ramen en 

tenslo e 1 deur. Daaruit maak ik op dat er drie gezinnen in woonden waarbij twee gezinnen 
samen een schoorsteen deelden, de schoorsteen recht onder de molen. Het zal een 
diaconiehuis geweest zijn. In 1913 besloot de gemeente Leens een stenen voetpad aan te 
leggen ‘van de nieuwe straat tot het loopbruggetje naar de Ossegang’. Wat is dan de nieuwe 
straat dat is de vraag, mogelijk de Ossegang (nu Molenweg). 

  
Links N 1935. De Westerbrug rich ng 
Eenrum en je ziet links een deel van 
de meesterswoning. Rechts N 1937 
met links van het loopdiep de 
doopsgezinde pastorie en daarachter 
de doopsgezinde kerk. 
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N 1937 
De entree van de doopsgezinde kerk. 
Boven de toegangsdeur de 
gevelsteen met de volgende tekst: 
Laat ons onze onderlinge 
bijeenkomsten niet nalaten (uit 
Hebreeën 10 vers 25). Gebouwd in 
1818 en gesloopt in 1958.  
N 1941 hieronder  
Hoogholtje met twee kinderen, beide 
met een muts op. 

 

N 1940 
Inkijkje door de 
Molenweg 
rich ng het 
westen. 
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N 1949 

 

 

NN 1 oktober 1955. Links de doopsgezinde kerk, de pastorie is reeds gesloopt om ruimte te 
maken voor de verbreding van de Hoofdstraat. Bij deze foto de tekst: Maar ook 
Mensingeweer moet met de jd meegaan. Voor het moderne verkeer wordt de smalle 
dorpsstraat thans tweemaal zo breed gemaakt. 
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NN 24 augustus 1955   Tekst: Eindelijk is het 
dan zover. Nadat bij het begin van de laatste 
oorlog onze militairen bij de inval der 
Duitsers de brug bij Mensingeweer lieten 
springen en men zich tot nu toe met een 
provisorisch herstelde brug moest 
behelpen, is thans een nieuwe, moderne 
brug in aanbouw. Tegelijker jd wordt ter 
plaatse de gevaarlijke bocht in de weg 
verbeterd. 
Hieronder links NN 1956 
De nieuwe brug te Mensingeweer is onlangs 
gereed gekomen. Dit betekent een grote 
verbetering voor het verkeer Groningen-
Zoutkamp. Rechts NN 1961 
In Mensingeweer is men bezig met de 
aanleg van een rijwielbrug naast de reeds 
bestaande brug in de weg naar Eenrum. 

 

 
NN 20 februari 1979 Sneeuwwinter. 


