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Over brood- en banketbakker Jakob van Oosten en zijn vrouw Jaaptje Bolhuis te Mensingeweer. 
Nu Jonker Lewestraat 1.  

 

Hier zie je de bakkerij van Jakob van Oosten. Hij was ook bekend in de kop van Noord-Groningen om 
zijn “zwienebeer’n ”, hij hield er nl. dekvarkens op na. Op de foto staan waarschijnlijk zijn vrouw 
Jaaptje van Oosten-Bolhuis met twee van haar kinderen. Van Oosten had een zoon (Hendrik Albert) 
en twee dochters (Annie 1926 en Truus 1930). Jakob had van 1926-1961 een brood- en 
banketbakkerij aan de Tuinbouwstraat, later Jonker Lewestraat. Zijn vrouw hield nog een tijdje de 
Spar-winkel aan tot 1965. Daarna kocht de familie Ronda dit pand. 
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Schoolfoto van Mensingeweer met meester Jochem van Borssum in het midden. De jongeman 
onderste rij derde van rechts is Hendrik Albert van Oosten, zoon van bakker J. van Oosten. Van 
Borssum was hoofd der school van ongeveer 1923-1935. 

 
Schoolfoto uit 1928. Links meester Van Borssum, de onderste in het ovaal is Jan Bakker, later 
garagehouder te Mensingeweer. De bovenste in het ovaal is Hendrik Albert van Oosten (in 
matrozenpakje). H.A.van Oosten (geb 1921) was de oudste zoon van bakker van Oosten daarna twee 
dochters Annie en Truus, die staan dus niet op deze foto. 

 
Bakker Van Oosten met (honden)broodkar 
in de ‘nijstroat’ (toen Tuinbouwstraat).  

 
Foto van rond 1960. Vanaf 1930 werden er woningen 
gebouwd, eerst aan de rechterkant, later ook links. 
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Zijn dit twee foto’s van dezelfde auto? Allerlei details zijn toch wat verschillend. 

Links Jakob van Oosten met zijn auto in de 
Eenrumerweg Mensingeweer. Je ziet 
panden 3 en 1, dan (overzijde water) het 
Café Hartsema. Geschat jaartal 1930-1935. 
Dit was na de hondenkar zijn eerste auto 
een A-ford. Deze wagen is in oorlogstijd 
verstopt geweest onder het stro. 

De bovenste foto is bij de bakkerij 
genomen. De nummerborden van beide 
auto’s zijn dezelfde al zijn ze op 
verschillende plaatsen bevestigd. Het 
verschil zit in de spiegel, de toeter, de 
spatborden boven de voorwielen en de 
‘snoet’. Misschien heeft de auto een 
‘update’ gehad. 

 Dan nog even over Van Oosten uit het 
boekje ‘Herinneringen van een molenaar’: 
Alles was los voorradig in grote bakken en 
daaruit werd het afgewogen in zakjes. De 
kassa rinkelde wel, maar optellen moest 
met papier en potlood. Voor die tijd was 

het best een modern winkeltje. Klanten stonden soms in een lange rij te wachten tot ze aan de beurt 
waren en dat gaf geen problemen. In de achterruimte had hij ook een biggenfokkerij, die 
waarschijnlijk wel oud brood wisten te waarderen. Van Jakob Jan (Jos) van Oosten, de kleinzoon van 
Jacob van Oosten, kreeg ik de foto’s en veel informatie. Men kwam ook met lege flessen naar de 
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winkel die dan weer werden gevuld.  Er stond b.v. een hele grot fles gevuld met maggi. Je kon dan je 
meegebracht leeg flesje opnieuw vullen. In de winkel was ook een houten kast met glazen deuren, 
die stond vol met sigaren van allerlei soorten en maten. Er brandde ook altijd een lamp om de zaak 
droog te houden (warmte). Alle spullen zijn na het stoppen naar Zeelandia gebracht en dit is daar in 
het museum gekomen.  

    

Twee bladen uit de kalender die Zeelandia, leverancier van bakkerijgrondstoffen, uitbracht. Op beide 
foto’s zijn spullen van bakker Van Oosten te zien. Links zie je duidelijk zijn naam en rechts staat deze 
naam ook op de trommel met een handgreep. Dan nog enkele genealogische gegevens van Jacob van 
Oosten. Hij is geboren in Warffum in 1900 en ligt daar ook begraven in 1961. Hij trouwde in 1921 in 
Kantens met Jaaptje van Bolhuis. Van Oosten was niet de eerste bakker op die plek. Wie nog meer? 
Lees pagina 199 kolom 1 in: Bedrijvenboek De Marne 2019. Nu nog een foto die ik zojuist ontdekte. 

Links de bakkerij. Je 
ziet de voorkamer  
met de twee grote 
ramen waar men 
alleen met 
Sinterklaas zat. De 
bakkerij zat tussen 
de garagedeuren en 
deze twee ramen. 
Boven de garage zie 
je in de driehoek 
boven net nog een 
stukje raam van de 
plek waar de 
bakkersknecht sliep, 
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die intern was. Ook werkte Broekema er die in het huisje woonde op Molenweg 17 nu. Van de 
bakkerij liep een looppad achter langs tussen huis en akkers naar dat huisje. Op zijn oude dag ging 
Broekema naar een bejaardenhuis in Opende waar Jos eens als jongetje mee mocht om hem op te 
zoeken. Broekema had daar geen eigen kamer en sliep met meerderen in een ruimte, iets wat Jos tot 
op heden bijbleef. Met dank aan de familie Van Oosten uit Ulrum voor informatie over het pand en 
hun bewoners. Hieronder nog een ansichtkaart waar het pand rechts heel fraai op staat.  

 

Hieronder rechts de dubbele woning waar Broekema waarschijnlijk woonde. Was Broekema ex-
molenaar? In 1934 verkochten de gebr. Broekema de molen Hollandsch Welvaart aan Spoelman.  
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Dank ook aan Hilbrand Bosma uit Eenrum voor de hulp die ik nu en wel vaker van hem kreeg. 
Kortgeleden vond ik in het boekje van Johan van Dijk over de molen van Mensingeweer (uit 2015) 
een passage over de bakkers in het dorp. Naast bakker Vos komt ook Van Oosten aan bod. Ik lees 
daar dat er afspraken waren over wie wanneer brood ventte in het dorp. Op dinsdag en vrijdag 
bezorgde bakker Van Oosten en bakker Vos op maandag en donderdag. Op woensdag werd niet 
bezorgd, dan was het voor de klant ‘winkelloop’ dag. Op zaterdag bezorgden beide bakkers.  

    

   

   Aantal bladen uit de kalender van Zeelandia met materiaal van Van oosten. 


