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Levensloop overgrootouders Berend Mensing en Aaltje Struik, woonden in Grolloo.  
 

 
 
Berend Mensing 
 Geboren 26-12-1880 te Weerdingerveen 
 Overleden 27-12-1961 te Grolloo 
  X 07-05-1910 Rolde 
Aaltje Struik 
 Geboren 15-02-1889 te Schoonloo 
 Overleden 15-04-1973 te Assen 
 
Berend Mensing is in Weerdingerveen, gemeente Emmen geboren en is met zijn ouders verhuisd naar Grolloo. 
 
Zijn ouders waren: 
Jan Mensing (geboren 02-09-1854 Buinerveen/overlijden 22-12-1922 Amen, bij zoon Albert) en 
Geesje Jonkman (geboren 21-01-1858 Exloërveen/overlijden 04-01-1924 Taarlo, bij zoon Roelof) 
 
Het gezin kreeg 11 kinderen, nl; 

1. Jantje  1878 Weerdingerveen  1927 Exloo (48) 
2. Berend  1880 Weerdingerveen  1961 Grolloo (81) 
3. Jan  1883 Weerdingerveen  ? 
4. Albert  1885 Valtherveen  1965 Amen (79) 
5. Annegien 1887 Valtherveen  1889 Valtherveen (2) 
6. Hendrik 1889 Valtherveen  1973 Rolde (84) 
7. Levenloos  1891 Valtherveen  1891 Valtherveen (0) 
8. Annechien 1892 Valtherveen  1964 Assen (72) 
9. Roelof  1895 Valtherveen  1938 Taarlo (42) 
10. Gezina  1898 Valthe   1955 Groningen/Tynaarlo (58) 
11. Harm  1902 Valthe   1981 Rolde (78)  

 
BR Rolde 1880-1910 (blz 248): Jan Mensing wordt met zijn gezin genoemd. Komt 02-06-1905 van Odoorn 
(Valthe) naar de gemeente Rolde. Neemt 8 kinderen mee. Is arbeider. 
 
Jan, de laatste zoon is nog in Valthe geboren. Nadien is men verhuisd naar Grolloo. 
Per 02-06-1905 staat men ingeschreven in de gemeente Rolde huisnummer B-71, komend van Odoorn. Samen 
met de kinderen Berend, Jan, Albert, Hendrik, Annechien, Roelof, Gezina en Harm. 
 

Tijdens het huwelijk van zoon Berend met Aaltje in 1910 wordt aangegeven dat de ouders 
in Grolloo wonen. Dat was al de boerderij die later als adres Schoolstraat 2 zou krijgen 
(kadastraal O-299). Deze boerderij was in 1910 gekocht door Albert Huizing. Hij had het 
gekocht van de erven van Egbert Oosting (1903 overleden). Zeer waarschijnlijk is het met 
Mensing als huurder gekocht. 
Aangezien Egbert Oosting in 1903 was overleden en de familie Mensing in 1905 naar 
Grolloo kwam, kan het dan zijn dat van de erven Oosting gehuurd werd (in 1903 had het 
echter wel huisnummer B-28)? Weduwe Jantien Oosting-Meijering overleed in 1906 en een 
zoon vertrok in 1908 naar Beilen. Het is dan niet aannemelijk dat Jan Mensing het in 1905 

al huurde, maar wel in 1908. Geen advertenties gevonden dat het te huur werd aangeboden. Op 29-03-1911 
koopt vader Jan Mensing bovengenoemde boerderij voor fl 745,- van Albert Huizing. 
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BR Rolde 1920-1936: Familie Jan Mensing woont op H-29 => E-52 = Eleveld. 
 
Jan is echter overleden in Amen op huisnummer A-52. Dit is ook het huis waar zoon Albert woonde. Toen moeder 
eind 1922 weduwe werd stond zij ook op het adres geregistreerd van Amen A-52 en ook op Amen E-52. 

Het is dus zeer aannemelijk dat ouders Jan Mensing en Geesje Jonkman in 1922 
bij hun zoon in Amen zijn gaan wonen. Tot en met begin 1922 staan zij met 
inwonende kinderen in Eleveld op E-52 geregistreerd en 15-05-1922 vertrekken 
inwonende kinderen naar elders. 
Vader Jan Mensing overlijdt eind 1922 op 22-12-1922, 
dus mogelijk heeft de gezondheid een rol gespeeld om 
uit Eleveld te vertrekken en bij zoon Albert in Amen te 
gaan wonen, die daar al sinds 1909 woonde. 
Het adres Amen 52 werd later (hernummerd?) in => 82 
=> 9.  
 
De geschiedenis en de bezittingen van de tak 

Mensing/Mensingh/Menzing/Mensinge is terug te vinden naar ca. 1580 via Buinerveen <= 
Gieten <= Bonnen <= Veenhof en Eext. Men was arbeider, landbouwer, schatbeurder en 
herbergier. 
Een deel is dus in de gemeente Rolde terecht gekomen en de nazaten komen voor in 
Grolloo, Eleveld en Amen. 
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Aaltje Struik is in Schoonloo B-84, gemeente Rolde geboren 
 
08-03-1889 zijn haar ouders verhuisd van Wezup naar Schoonloo B-84. Daar zou men in een plaggenhut hebben 
gewoond. 
 
Haar ouders waren: 
Otto Struik (14-06-1850 Avereest/30-11-1927 Schoonloo) en 
Geesje Kok (04-06-1864 Westerbork/30-10-1922 Schoonloo) 
 
In 1887 woonde men in Ellertshaar bij Borger. 
In 1888 in Wezup 
In 1889 in Schoonloo B-84 
 
Het gezin kreeg 7 kinderen, nl; 

1. Jantje (Jantien) 1888 Wezup  1889 Schoonloo (1) 
2. Aaltje   1889 Schoonloo 1973 Assen (84) 
3. Klaas   1892 Schoonloo 1984 Eelde (91) 
4. Geesje   1894 Schoonloo 1905 Rolde (10) 
5. Hendrik  1898 Schoonloo ? 
6. Egbert   1901 Schoonloo 1943 Vught (41) 
7. Jantje   1906 Schoonloo 1979 (72) 

 
De familietak Struik is terug te vinden tot ca. 1710 in IJhorst <= Ruinen. 
Men was arbeider, schoenmaker. 
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1910 
Aaltje was in 1910 dienstmeid bij Weduwe Hingstman. Daar was Berend Mensing pachter, waarschijnlijk van land. 
Dus is het wel duidelijk waar men elkaar heeft ontmoet. 
 
Provinciale Drentsche en Asser courant 21-07-1910 

Uit bijgaande advertentie blijkt dat Berend ook als aanwijzer werkte voor de 
Heidemij. 
 
Huwelijk 
Bij het huwelijk in 1910 kwamen de ouders van Aaltje Struik niet opdagen. De 
ouders van Aaltje hebben geweigerd toestemming voor het huwelijk te verlenen 
en daarom werd de hulp van de Kantonrechter Assen ingeroepen. Haar ouders 
werden bij exploit door Deurwaarder Willem Roetervink opgedragen voor de 
Rechter te verschijnen om een verklaring te geven. Men kwam echter niet 
opdagen. Hiervan is een akte van in gebreke gebleven opgemaakt. Zowel Berend 
als Aaltje hadden een certificaat van onvermogen om de trouwakte te betalen. 
Op 07-05-1910 zijn zij getrouwd en hun eerste kind Jan werd op 10-12-1910 

geboren. Een moetje dus. Berend en Aaltje kregen van de ouders Struik dus geen toestemming om te trouwen. De 
reden is mij niet duidelijk. Beide families waren wel van een bepaalde verschillende hoge komaf, maar dat zou 
geen probleem hoeven te zijn. Berend en zijn familie zou eerder van boerenstand zijn als Aaltje, dus “hoger in 
stand” trouwen was vaak niets op tegen. Aaltje was 8 jaar jonger, maar dat was over het algemeen geen 
probleem en op je 21e zwanger raken was vroeger heel gebruikelijk. Mogelijk heeft het 
een rol gespeeld dat Aaltje geld bij haar ouders binnen bracht, ondanks dat ze al niet 
meer thuis woonde. De rechter moest er aan te pas 
komen om het huwelijk zonder toestemming van de 
ouders van Aaltje te voltrekken. Uiteindelijk is dat wel 
doorgegaan en zijn zij ook altijd bij elkaar gebleven en 
hebben voor- en tegenspoed gekend.  

Van de ouders Mensing 
ontving men fl 150,00 (2020= ca € 4.000) om te 
starten of een feest te geven. 
 

 
Aan de Militaire Militie is door Berend voldaan via vrijstelling, loting nummer 24. 
 
Berend en Aaltje staan in 1910 ingeschreven in de gemeente Rolde op het adres B-48, welke is gemuteerd in C-
48 en volgens de Volkstelling 1920 vervolgens op C-10 en De Pol 17 (naast de Berenkuil). Als beroep wordt 
genoemd arbeider. Dit zal een eigen bevolkingsregistratie zijn vanwege huwelijk dat jaar. 
Ook de kinderen Jan, Geessien, Johannes, Gezienus, Geziena en Jantiena worden ingeschreven op C-48. 

 
 
10-12-1910 werd zoon Jan geboren. Hier wordt Berend landbouwer genoemd (kind 1) 
 
1912 
Het eerste stuk bouwland wordt gekocht van de erven van Teunis Everhardus Oosterwijk, genaamd 
Westerhoek/Holtakker, groot 21.98 are. 
In hetzelfde jaar wordt 8.49.70 ha heide/bouwland gekocht van Jan Johannes Kornelius. De heide wordt tot 1949 
vrijgesteld van pachtwaarde (t.b.v. belasting). 
Totaal bezit 8.71.68 ha. 
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1914 
Er wordt een Coöperatieve Vereniging opgericht en Berend is één van de 
deelnemers. Naast het boer zijn was Berend ook melkboer en had een route van 
Vredenheim tot Rolde. Later had hij een route in Grolloo zelf. Toen het venten 
wat moeilijker ging nam zoon Berend (geboren 1924) de melkroute over. 
Daarvan is het verhaal van de “speenster”. Een speenster was een beschikbare 
jonge meid die tijdens het venten bij Berend op de melkbussen op de melkwagen  
Moest gaan zitten, zodat de jongens konden beoordelen of het iets voor hun was. 
 
Dochter Geesien wordt op 05-04-1914 geboren (kind 2) 
 
1915 
Geboorte zoon Johannes (kind 3) 
 
In dit jaar is een grote brand in Grolloo, ontstaan door een met vuur spelende jongen. Zes boerderijen en de 
school werden door de brand verwoest. Uitgezocht of de kinderen Mensing er mee te maken konden hebben, maar 
ten tijde van de brand, 10-05-1915, was hun oudste kind Jan 4 jaar en de met vuur spelende jongen was 7 jaar. 
De brand was ontstaan in de boerderij van Hingstman. De familie Hingstman had een zoon (RJ) die 7 jaar was 
toen en woonde op B-3 => C-18. 
 
Aankoop 4.40 a bouwland Lijnstuk/Achterste Vlasakker via publieke verkoop van Roelof Hingstman voor fl 70,-. 
Totaal bezit 8.76.08 ha.  

 
1917 
Zoon Gezienus wordt geboren, maar overlijdt na 9,5 maand in hetzelfde jaar (kind 4) 
 
1918 

 
Aankoop boerderij in het Achtergat (of is het Achterstreek?), nu Schoolstraat 2, van Jan Mensing (vader). Dit werd  
hun eerste en enige koophuis. Dus daarvoor werd er gehuurd of was men inwonend. Gekocht van vader Jan  
Mensing, waar een kooplening mee werd aangegaan.  

Berend en Aaltje betaalden de kooppenningen via het 
aanvaarden van een schuld aan de ouders Mensing. Toen 
vader Mensing eind 1922 overleed, stond er nog een 
schuld van fl. 268,50 (2020= ca. € 7.200,00). 
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Geschiedenis pand Schoolstraat 2: 
JAAR VERANDERING EIGENAAR 
1. 1877-1878 Bouw boerderij  Hendrik Weersing 
2. 1890 Verkoop  Egbert Oosting, Schaapherder  

a. Overleden 13-09-1903 op B-28 
b. Waarde boerderij O-299 Grolloo = fl. 425,00 
c. Echtgenote Jantje Meijering overleed 06-02-1906 op B-28. Was 

toen gehuwd met Jan Oosting, ook schaapherder, die 12-11-1924 
overleed in Assen, wonend in Beilen. Hij was 06-05-1908 naar Beilen vertrokken, zodat het niet 
aannemelijk is dat de familie Mensing de boerderij eerder heeft gehuurd van (erven) Oosting. 
Oosting had geen andere woningen. 

3. 24-10-1910 Verkoop  Albert Huizinga 
a. Had al veel land in het bezit, maar dit was de eerste behuizing 

die hij kocht. Vanwege het korte bezit is het de vraag of hij 
hier daadwerkelijk heeft gewoond. Koopt kort daarop O-268 en 
veel later K-2319. Het is dus heel goed mogelijk dat vader Jan 
Mensing in 1908 eerst de boerderij heeft gehuurd, alvorens 
het in 29-03-1911 te kopen voor fl 745,- 

b. Huizinga kocht het pand van de erven Oosting op 24-10-1910 via een veiling voor fl 745,- . Was 
via palmslag ingezet op fl 660,- 

4. 1912 Verkoop  Jan Mensing (ouders) 
5. 1918 Verkoop  Berend Mensing, ouders huren zelf in Eleveld E-52 
6. 1929 Gedwongen verkoop ¾ Jan Dijks/1/4 Siebe Stegeman 
7. 1950 Bijbouw  Jan Dijks 
8. 1965 Verkoop  Stichting Beheer Landbouwgronden 
9. 1966 Verkoop  Jan Boer 
10. 1981 Verkoop  Henderikus Reitsma 

 

Ook werd er dit jaar meer bouwland gekocht, ook van Jan Mensing, genaamd Holtakker, groot 18.41 are. 
Totaal bezit 9.02.24 ha. 
 
Dochter Gezina wordt op 09-09-1918 geboren (kind 5) 
 
1919 
Aankoop 27.79 a bouwland Kranenkamp via publieke veiling van kleermaker Teunis Lever. 
Totaal bezit 9.30.03 ha. 

 
 Van ouders Mensing wordt fl 1.000,00 (2020= ca. € 14.700,00) geleend. 
 
 
 

 
1920 
Dochter Jantina wordt dit jaar geboren (kind 6) 
 
Volgens de BR Rolde 1920-1936 is het adres Grolloo D-48 => C-10 => De Pol 17 
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Aankoop 1.09.13 ha weiland Koelanden van Hendrik Beijering 
Aankoop 94.05 are weiland Koelanden van Hendrik Beijering 
Totaal bezit 11.33.21 ha. 
 

 
School foto ± 1920. 
Bovenste rij van links van rechts: Toosje Jongenotter, Jantina Hadders, Grietje Enting (Jd.), Geesje Braam (Frd.), Geesje Tiems, Grietje Zwiers, 
Lucas Sijbring, Margje Sijbring. 
Tweede rij: Juffr. Ties, Meester Torensma, Roelof Hingstman, Alben Enting, Geziena Braams, Ettie Tiems, Jantje Zwiers, Koert Hagting, Willempje 
Gommers, Jan Hadders, Meester v.d. Wal. 
Derde rij: Albert Zwiers, Hennie Oosting, Niesje Weitering, Evelina Haak, Willemtje Langejans Sijbring, Geesje Langejans Sijbring, Egbertje Tiems, 
Klaas Zwiers, Johannes Mensing (5 jr), Geesje Mensing (6 jr), Juffr. van Slochteren. 
Vierde rij: Egbert Braams, Jan Langejans Sijbring, ? Mulder, Jan Mensing (9 jr), ?, ? Hadders. 
 
1921 
Aankoop 40.18 are bouwland Grote Kalverkamp via publieke verkoop van Hein Boerma uit Ide. 
Aankoop 30.80 are bouwland Kerkakker via publieke verkoop van Hein Boerma uit Yde. 
Aankoop 3.09.99 heide van de erven van Willem Stikkel. 
Totaal bezit 15.14.18 ha. 
 
Verkoop 3.09.99 heide (gelijk aan hierboven genoemd) werd dat jaar gelijk weer verkocht aan Jan Beugels. 
Totaal bezit 12.04.19 ha. 

 
 
Van ouders Mensing wordt fl 350 (2020= ca. € 5.400,00) geleend. 
 
 
 
 
 

 
1922 
Dit jaar wordt in meerdere opzichten een rampjaar. 
 
Op 03-07-1922 wordt Grolloo getroffen door een zeer grote brand, waarbij acht boerderijen werden afgebrand. Zo 
ook de boerderij van de familie Mensing. Het gezin met 5 kinderen werd dakloos. De brand ontstond in de schuur 
van Mensing.  
 
Brand in Grolloo 1922 Brand in Grolloo 1922 (Hoofdstraat Amerweg)  
De dorpsschool was een minuut of tien uit toen geroep van brand en klokgebeier de mensen uit hun huizen deed 
hollen. Er was brand uitgebroken in de schuur van landbouwer Mensing. Man en vrouw waren naar de akker, het 
kleinste kind van ruim een jaar lag in bed. Gelukkig kwam de vrouw van kleermaker Leever op de gedachte dat er 
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een kind in huis kon zijn. Haar man holde naar het brandende perceel en wist nog juist 
bijtijds door het inslaan van een raam de kleine te redden. De schuur stond toen reeds in 
lichterlaaie. Van alle kanten snelden mensen toe, doch men stond machteloos tegen de 
vuurzee die met woeste kracht om zich heen greep. De huizen van Stevens en Abbingh 
brandden in een mum van tijd. Angstig schreiende vrouwen trachtten tevergeefs nog iets 
van hun have en goed te redden. De drie genoemde huizen lagen binnen een kwartier 
tegen de grond. In de stal van Abbingh verbrandden een paard, drie kalveren en enige 
varkens, bij Mensing en Stevens eveneens een paar varkens. Intussen was de brand 
overgeslagen op de woningen van L. Gommers, de weduwe Van Belkum en H. Brands. De 
stevige zuidwestenwind blies de brandende rietdelen verder over naar de woningen van A. 

Frome en L. Huizing, die ook met riet gedekt waren.  
 

De van het land teruggekeerde mensen hadden inmiddels de brandspuit 
opgehaald en waren begonnen de huizen van de smid Kroeze en van 
Sijbring nat te spuiten. Gelukkig was het huis van Kroeze met pannen 
gedekt. De stookhut brandde weg doch het woonhuis en de smederij 
bleven gespaard. Helaas zijn er bij gebeurtenissen als deze altijd nog 
mensen die trachten te profiteren. De politie hield een paar lieden uit 
Assen aan die met een zak vol schoenen en andere zaken er vandoor 
wilden gaan. De slachtoffers van de brand moest hulp geboden worden, 
want sommigen waren geheel geruïneerd.  
 
De brandkuil aan de Achterstreek (nu Schoolstraat) met gezicht op de Middenstreek. Zo’n kuil 
werd gebruikt t.b.v. bluswater. 
 
 
Het vuur liep toen vanuit de Schoolstraat naar de Hoofdstraat. De 
boerderijen (woningen) van onderstaande families gingen in vlammen op: 
        

Bevolkingsregister Rolde 1910-1920: De nummering van de afgebrande boerderijen was in die tijd: 
1. Jan Abbing, achterbuur Schoolstraat    B-32a C-49 
2. Berend Mensing, Schoolstraat 2    B C-48 
3. Hendrik Stevens, buurman Schoolstraat   B-32 C-50 
4. Lambert Gommers, Hoofdstraat    B-24 C-51 
5. Weduwe Jan Belkum=Warmeltje Beijering Hoofdstraat  B-23 C-71 
6. Harm Brands, Middenstreek?     B-34 C-52 
7. Albert Frome        B-21 C-41 
8. Lukas Huizing       B-20 C-69 

 
Berend Mensing en Aaltje Struik 
Geertje Stevens-Heukers 
Weduwe Harmeltje van Belkum-Beijering 
 
Volgens de krant is de brand ontstaan in de schuur van Mensing. Ouders Mensing zouden op het land aan het werk 
zijn en de jongste (baby) lag in de wieg in de boerderij, dit was Jantina. 
Waar waren de andere kinderen dan? Ze waren ten tijde van de brand 11, 9, 7 en 3 jaar oud. De oudste kan wel 
eens mee geholpen hebben op het land. De school was net uit. De één na jongste (3 jaar) ging nog niet naar 
school en was mogelijk bij de ouders op het land. 
Het is onduidelijk gebleven hoe de brand is ontstaan. Binnen de familie werd niet gesproken over deze ramp. 
Grolloo was een kleine hechte gemeenschap. Dat heeft iets positiefs als het gaat om noaberschap, maar kan ook 
negatief werken als je mensen ergens op aankijkt. 
Hebben de andere gedupeerden het de familie Mensing kwalijk genomen dat de mogelijke oorzaak van de brand in 
hun pand ontstond? Lag er iets in de schuur wat kon broeien, of……Van opzet zal zeker geen sprake zijn geweest. 

 
 
 
 
Na de brand heeft de familie Mensing/Struik tijdelijk in de oude 
Pastorie naast de Kerk gewoond. 
 
Kerk en Pastorie 
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Moeder Geesje Struik-Kok overleed in Schoonloo op 30-10-1922 en werd 58 jaar. De nalatenschap was  vrij van 
successie. Zuiver nalatenschap fl 595,- Geen verdeling genoemd. Er was geen testament, dus de helft kwam 
weduwnaar toe, blijft  fl 297,50 voor 5 kinderen, is ieder fl 59,50.  
 

Vader Jan Mensing overleed op 68-jarige leeftijd in Amen op 22-12-1922 in zijn huis te 
Amen overleden. Zoon Albert woonde hier ook met zijn gezin. Het overlijden van Berend 
was volgens de akte om 20.40 uur in Grolloo en werd aangegeven door Willem Braam 
geboren 1911, landbouwer te Grolloo en leedaanzegger.  
 
Jan Mensing woonde met Geesje Jonkman eerst in Eleveld. Waarschijnlijk huurde hij hier 
adres E-52, maar had hij Amen 9 in eigendom, daar waar zoon Albert met gezin woonde. Op 
16-03-1922 heeft met een publieke verkoping van roerende goederen gehad, wegens 
“afschaffing der boerderij”. Jan Mensing was toen 67 jaar en mogelijk niet meer gezond, 
want eind dat jaar overlijdt hij. Daar zal ook de verhuizing naar Amen mee te maken 
hebben.  

Jan Mensing laat aan onroerend goed na: 
377 Huis/schuur/erf te Amen 
491 
498 
499 
564 
Samen 5.72.95 ha. 
 
De boerderij stond op de plaats wat toen Amen 9 heette en nu Het binnenveld 2. De 
landerijen tegenover de Amerweg behoorde allemaal tot de nalatenschap. Daar was o.a. 
oergrond. 

 

 
 
Weduwe en gezin Albert Mensing is in de boerderij te Amen blijven wonen.  Na vertrek weduwe naar Taarloo (23-
05-1923), nam Albert de boerderij over en ging een hypothecaire lening aan bij moeder (03-10-1923). 

 
06-09-1923 wordt de acte van scheiding via Notaris Rambonnet gepasseerd n.a.v. het overlijden van vader Jan 
Mensing. Uit de Memorie van Successie blijkt dat de ouders flink in de slappe was zaten en ook voor hun kinderen 
zorgden. Het saldo van de activa/passiva bedroeg destijds fl 20.675,95 (2020= ca. € 356.120,-), waarvan de helft 

aan de weduwe toe kwam en de rest over de 9 
levende kinderen werd verdeeld. 
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Zo kregen diverse kinderen renteloze leningen die bij de nalatenschap werden verrekend. 
Van Berend en Aaltje werd de helft van de fl 
1.500,- met de nalatenschap verrekend, 
waardoor er fl 389,72  (2020= ca. 6.700,-) 
voor hun overbleef. 
 
Opvallend was dat men fl 2.574,60 (2020= 
ca. 44.350,-) aan contanten in huis had. 
Men nam deel aan de Boaz. 
In het begin van deze eeuw werden in verschillende 
plaatsen in ons land vanuit christelijke organisaties 
betrekkelijk kleine spaar- en voorschotbanken opgericht, 
die vooral bedoeld waren om het midden- en kleinbedrijf 
met kredieten op weg te helpen. Ze kregen de naam "Boaz-
banken", ontleend aan de bijbelse figuur Boaz, een zeer 
vermogend man die zich het lot der minder bedeelden 
aantrok. 
Hun huisarts was dr. J.E. Hubbeling uit Rolde, 

J. Jansen & Jansen en M. Nathans uit Assen was hun manufacturier, A. Wold uit Ekehaar hun smid. De kunstmest 
werd betrokken van de Coöperatieve Landbouwersbond en Handelsvereniging “Ons Belang” te Assen. 
Brandschade was verzekerd via de Onderlinge Wederkerige Brandwaarborg Maatschappij “Door Eigen Kracht” uit 
Rolde. 
 
1923 
Het jaar van de wederopbouw. 
 
09-04-1923 wordt er een nieuwe 
hypotheek aangegaan en 
ingeschreven via Notaris Rambonnet. 
Dit was dus een hypotheek, naast de lening van de ouders. 
 

Op deze kaart is via de blauwe lijn de oude situatie van voor de brand 
te zien. Toen stond de boerderij in het verlengde van de straat en had 
kadastraal nummer O-299 en was het 7.75 are groot. 
Met de herbouw werd de boerderij een kwartslag gedraaid en ruilde 
men wat grond met buurman Hendrik Stevens van Achterstreek 
3/Schoolstraat 4. Stevens ruilde ook grond met Jan Roelofs Abbing 
van Achterstreek 1.  
Nu werd Schoolstraat 2 kadastraal O-1763 en 9.85 are groot. 
06-09-1923 wordt de acte van scheiding via Notaris Rambonnet 
gepasseerd n.a.v. het overlijden van vader Jan Mensing (zie ook 
1922). 

 
1924 

Moeder Geesje Mensing-Jonkman overleed op 65-jarige leeftijd op 04-01-1924 in Taarlo, in het huis van zoon 
Roelof. Er is een nalatenschap van fl 9.714,33 (2020= ca. € 173.290,-). Voor ieder van de 9 kinderen is dat fl. 
1.079,17 (2020= ca. € 19.250,-). 
Vreemd genoeg staat de volle fl 1.000,- schuld van Berend nog genoemd, terwijl de helft al was verrekend met de 
nalatenschap van vader. Of deze fout is hersteld, is niet bekend. 
 
Zoon Berend werd op 06-09-1924 geboren (kind 7) 
 

 
In de archiefstukken van notaris Rambonnet staat bovenstaande regel opgenomen. Dit lijkt te maken met de 
boedelscheiding na het overlijden van moeder. 



[11] 
 

 
Schoolfeest ± 1924. 
Van links naar rechts. Boven, eerste rij: ? Hadders, Reinder Dolfing, Bertus Hingstman, Egbert Ottens, Arend Vijfschagt, Jan Hofsteenge, ?, Reinder 
Dilling, Jan Langejans-Sijbring, Anne Mulder, Jan Stevens. Hendrik Kuipers (Bzn.), Albert Enting, Jan Mensing (13 jr), Berend Meems, Jantinus 
Oeben. 
Tweede rij: Meester Schoppen, Hillie Kuper, Jantina Beugels, Aaltje Jansen (Jd.), Marchien Meijers, Marchien Sijbring, Egbertje Lesschen, Annigje 
Ottens, Roelfina Beijering, Annigje Beijering, Jantje de Weme (Ad.), Janna Zeewuster (Hrksd.), Aaltina Pomp, Abelina Zwiers, Geziena Braams, 
Egbertje Vijfschagt, Aaltje Zeewuster (Hrksd.), Willempje Beugels. 
Derde rij liggend: Reinder Ratering, Lucas Brands (Rzn.), Jantinus Smit, Gerrit Hadders (Hzn.). 
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1925 

 
De kinderen Mensing: Jan (14 jr), Geesien (11 jr), Johannes (10 jr) 
Gezina (7 jr), Berend (< 1 jr) in kinderwagen, Jantina (4 jr) met hond 
Berend is van 06-09-1924, foto zal van begin 1925 zijn geweest. 
 
1926 
Op 30-04-1906 wordt zoon Harm geboren. Hij overleed echter 4 maanden later op 30-08-1826 (kind 8) 
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1927 
26-05-1927 overleed Jantje Mensing, een zus van Berend (48 jr). 
 

Vader Otto Struik overleed op 30-11-1927 in Schoonloo en werd 77 jaar. Hij liet 
2.72.03 ha heide en bouwland op Schoonloërveld, na aan de erfgenamen. Dit 
werd in hetzelfde jaar verkocht aan (in 1912 gekocht van weduwe Simon Polak 
uit Schoonoord). 
 
Provinciale Drentsche en Asser courant 03-03-1928.  

 
1928 

 
Provinciale Drentsche en Asser courant 03-12-1928 
 
1929 
In 1929 verkoopt Berend Mensing zijn boerderij en land. Hij is op dat moment 48 jaar, te vroeg om te rentenieren. 
Het was krachtens art. 1223 BW en dat betekende bij executie, dus gedwongen verkoop. 
Berend had borg gestaan voor een andere boer, maar deze ging failliet en nam de familie Mensing mee via deze 
gedwongen verkoop. Ook had men een flink bedrag uitgeleend aan ? Aanvaarding bewoning per 01-05-1929, dus 
moest men de boerderij op Schoolstraat 2 verlaten. De goedkope leningen bij ouders, de erfenis van 
(schoon)ouders, waren uiteindelijk onvoldoende om het hoofd boven water te houden. Deze ervaring heeft de 
familie erg geraakt. Door een simpele borg kun je van “dikke” boer met bezittingen neervallen naar een karig 
arbeiders-bestaan. 
Of heeft de borg en de niet terug betaalde lening aan Mensing toch te maken met de brand in 1922, was er een 
schuldgevoel of verantwoordelijkheidsgevoel of was er druk vanuit de gedupeerden die waren onderverzekerd…. 
 
Gezocht in oude kranten of er omstreeks die tijd meer gedwongen is verkocht, maar niets gevonden. 

Provinciale Drentsche en Asser courant 02-03-1929 en 16-02-1929 
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Verkoopresultaat: 

 
 

 
± 1929. Van links naar rechts 
Eerste rij: Meester van der Wal, Luchina Enting, Hillie Stenveld, Hennie de Weme (Hd.), Lammie Frome, Geesje Frome, Jantina Mensing (8 jr), 
Berend Mensing (5 jr), Juffrouw van der Mei. 
Tweede rij: Juffrouw Rijks, Grietje Enting (Hd.), Geertje Boer, Hennie de Weme (Ad.), Willemtje de Weme, Geziena Mensing, Annigje Strijker, 
Roelof Geerts, Meester Essing. 
Derde rij: Johannes Enting (Hzn.), Jantje Boer (Ad.), Klaas Boer, Marchien Hofsteenge, Harm Ratering, Klaas Strijker, Hendrik Jan Kuipers. 
Vierde rij: Anna Dijks, Hendrik Schuring, Jennie Schuring, Rika Beugels, Reinder de Weme, Jacob Ruiter, Alie Luinge, Jannes Kuipers. 
Vijfde rij: Zwaantje Jansen, Dinie Meijers, Jans Makken, Tieme Schuring, Albert Lensing, Harm Hofsteenge, Jan Strijker, Jantje Hofsteenge, 
Lambertus Lesschen. 
 
  

Sectie Type Grootte Verkocht aan Palmslag
Westerhoek/Holtakker O-930 Bouwland 21,98 a Jan Enting fl 140
Strengveld M-1198 Bouwland/heide 8,49,70 ha Engbert Jurjen Duintjer te Veendam fl 310
Achterste Vlasakker/Lijnstuk O-697 Bouwland 4,40 a Hendrik de Weme fl 45
Holtakker O-1160 Bouwland 18,41 a 3/4 Jan Dijks en 1/4 Siebe Stegeman fl 75
Kranenkamp O-96 Bouwland 27,79 a Johannes Tissing, Vredenheim 1 fl 200
Koelanden M-42 Weiland 1,09,13 Hendrik Lanting
Koelanden M-195 Weiland 94,05 a Hendrik de Weme
Grote Kalverkamp M-746 Bouwland 40,18 a Jan Jansen, Voorstreek 7 fl 200
Kerkakker M-946 Bouwland 30,80 a Pieter Sijbring, Hoofdstraat 10 fl 200

M-785 Heide 3,09,99 ha Jan Beugels, Amerweg 4
O-1763 Huis, erf, weiland9,85 a 3/4 Jan Dijks en 1/4 Siebe Stegeman fl 2,600
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1930 

 
± 1930. Van links naar rechts. 
Eerste rij: Hendrikje Smit, Jan Enting (Rzn.) 
Tweede rij: Juffrouw Seubring, Meester van der Wal, Anna Dijks (DI), Zwaantje Jansen, Teunis Jansen (Gzn.), Jantje Boer (Hd.), Griet Enting (Rd.), 
Gretha Enting (Rd.), Jan Schonewille. 
Derde rij: Hendrik Ratering, Berend Jansen (Gzn.), Geertje Boer (Ad.), Hendrikje Veenhoven, Johanna Reinders, Hendrik Jan Kuipers, Jantinus 
Schonewille, Juffrouw Rijks, Meester Essing. 
Vierde rij: Jan Ratering, Geertje Oving, Hendrik Jansen (Azn.), Berend Jansen (Azn.), Klaas Boer, Cornelis ter Steege, Jantina Mensing (8 jr), 
Gezina Mensing (12 jr), Berend Mensing (6 jr), Jannes Kuipers, Lambert Gommers, Jacoba Veenstra, Lutje de Vries. 
Zittend: Albertus Ratering. Knielend: Keimpe Braaksma. 
Liggend: Hendrik Hadders, Iepke ter Steege, Bote ter Steege, Wiebe Veenstra, Tinie Sipkema, Luchina Lensing, Gerrit Gommers. 
 
1931 
Er wordt een jonge zoon geboren op 23-05-1931. Hij kreeg net als de overleden zoon, de naam Harm (kind 9). 
 
1932-1935 
Uit diverse advertenties in de krant gebruikt Mensing als woonadres 
Vredenheim. Een nummer wordt niet vermeld. 
Het adres is het latere adres Kranenkampen 1. Voor de familie Mensing 
woonde hier de familie Jan Hebels/Grietje Hekman en na hun de familie 
B.H.W. Wolters. Het adres was De Pol 17 = Kranenkampen 1.  

     Drentsch dagblad : officieel orgaan voor de provincie Drenthe 21-03-1945 
 

  
Prov Drentsche en Asser courant 16-06-1932  16-02-1935 
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Rechts een advertentie van 13—10-1917 waaruit blijkt dat de familie Hebels de boerderij 
en land pacht. Er moet opnieuw worden ingeschreven en wel voor 5 jaar. In 1928 woont 
Hebels daar nog. Later woont men op Vredenheim 4. 

 
 
1933 
Nieuwsblad van het Noorden 18-02-1933 
Na de verkoop van boerderij en landerijen blijkt familie Mensing een arbeiderswoning te 
huren van familie Noordenbos. Dat blijkt dus op de Pol 17 te zijn, huidige adres is 
Kranenkampen 1. 

 
Provinciale Drentsche en Asser courant 25-02-1933 
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Kranenkampen 1 Vredenheim anno 2021. 
 
Zoon Johannes is “uitgevlogen” en werkt als boerenknecht bij G. Luken op A-30. 
 
Dochter Geesien was “uitgevlogen”, want zij werkte als Dienst-dagmeisje bij H.Hilberts, Langedijk 21 te Assen. 
Geessien (19 jaar) gaat weer bij ouders in Grolloo wonen (een paar maanden voor haar huwelijk), waarschijnlijk 
om vanuit het ouderlijk huis “weggegeven” te worden. 

  
Provinciale Drentsche en Asser courant 14-01-1932   03-06-1933 
 
Zij huwde 18-10-1933 met Evert Everts en samen zorgden ze op 15-02-1934 voor het eerste kleinkind van Berend 
Mensing en Aaltje Struik. Sinds december 1933 is men zelfstandig in Assen gaan wonen, dus was de thuiskomst in 
Grolloo van korte duur. 
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1936 
Jan (26) is boerenknecht bij R. Beijering, Eldersloo E14 => 25 en daarna bij R. Smeenge, Nijlande E-14. Daarna  
naar Assen. December dat jaar verhuisde hij van de Pol 17 naar Assen.  
 
De 2e echtgenote van broer Albert Mensing komt op tragische wijze om het leven.  
 
 

1936.Van links naar rechts. 
Eerste rij: Jan Strijker, Albert Lensing, Hendrik Popken, Hendrik Dilling, Geert Abeln, Hendrik Nijboer, Geert Huizing, Roelof Bartelds, Jan Huizing, 
Berend Mensing (12 jr). 
Tweede rij: Meester van der Wal, Simon van der Wal, Jan Meenken, Siebe Meenken, Jan Dilling, Klaas Abeln, Aaltje Smit, Tjitske Aalders, Reinder 
Kloeze, Juffrouw v.d. Mei, Juffrouw Rijks. 
Derde rij: Jacob Boes, Jacobje Meijering, Truida Boes, Jantina Beuker, Agina Karstens, Hennie Boes. 
Vierde rij: Meester Essing, Roelof Luinge, Geesje Dilling, Mieke Abeln, Jan Hoving, Albert Bartelds, Gerrit Jan Karstens, Koenraad Aalders, Hennie  
Veldhuis. 
 
1937 
Huwelijk zoon Jan met Meta Kok. 
 
1938 
Dochter Gezina werkt buitenhuis bij G. Wesseling in Ekehaar. Kort daarna trad zij in het huwelijk met Epco Bosker. 
 
Roelof Mensing, broer van Berend, overleed 02-01-1938 en werd slechts 42 jaar. 
 
In dat jaar werd er ook een kleinzoon Tinus geboren. Hij had echter geen vader, althans geen vader die de 
verantwoordelijkheid van zijn daad wilde nemen. Berend en Aaltje namen hun kleinzoon op in hun huishouding. 
Hij bleef bij hun wonen, ook toen zijn moeder het ouderlijk huis verliet. Jaren later is hij te weten gekomen wie 
zijn vader was. Het was een oudere getrouwde man die als boerenknecht in Amen werkte, naast de boerderij van 
oom Albert. De moeder van Tinus is dus een dochter van Berend en Aaltje en is het kind dat door Leever tijdens 
de brand in 1922, werd gered (1,5 jaar oud toen). 
 
1945 
Op het adres De Pol 17 woont inmiddels ene B.H.W. Wolters. 
Waarom de familie Mensing hier weg moest heeft 
waarschijnlijk te maken dat de verpachter om de vijf jaar een 
adveertentie plaatste waar men een pachtbod voor 5 jaar 
kon uitbrengen. 
 
Geen eigen land meer en geen land meer om te pachten………. 
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Dit zal de periode zijn geweest dat de familie Mensing in “de Keet” kwam te wonen. Geen inkomen meer uit de 
opbrengst van het land. Deze keet stond in of bij de zandafgraving achter De Berenkuil. Deze zandafgraving was 
van de Boermarke. Op dit moment is het onderdeel van het kampeerterrein van De Berenkuil. 
In december 1945 is Berend Mensing weliswaar 65 jaar geworden, maar AOW was er toen nog niet en helemaal 
niet de bedragen waar men nu rond van mag komen. 
Pas in 1947 werd via een Noodwet van Drees de AOW ingevoerd. Eigen inkomsten werden in mindering gebracht, 
hoogte varieerde per gemeenteklasse en was voor mannen en alleenstaande vrouwen. 
Om een indruk te geven omtrent de hoogte: In 1951 bedroeg de AOW fl 41,95 per maand voor een alleenstaande. 
 
De familie heeft de oorlog in de Keet meegemaakt. De keet werd aangeboden door de familie van der Moer en had 
men ook de beschikking over een schuurtje en bezat een paard. Op een gegeven moment, 08-04-1945, werd de 
keet beschoten door de Canadezen, die het op Duitsers hadden gemunt, maar die waren er natuurlijk niet, die 
lagen verscholen achter de bossingel. Diverse kogels doorboorden de keet en vader Mensing werd op een haar na 
niet geraakt. De inwonende kleinzoon Tinus ging kijken wat er aan de hand was en kwam de keet weer binnen 
rennen en vertelt Berend dat het paard bloedt. Berend gelooft het verhaal niet, maar gaat toch even mee om te 
kijken. Aangekomen in het schuurtje ligt het paard al dood op de grond. De kogels waren niet alleen door de keet 
geschoten, maar ook door het schuurtje.  

Omdat het paardenvlees vanwege het bloed niet meer geschikt was voor consumptie moest 
het worden begraven. Er werden twee kleine kromme boompjes gekapt en daar werden 
planten op getimmerd, zodat er een soort brandcard werd gemaakt. Samen met de buurman 
en diens paard werd het kadaver vervoert naar de bossingel en daar begraven. 
Het was weer een aanlag op de portemonnee van de familie. 
 

Het verhaal dat de Keet tijdelijk werd bewoond, omdat de boerderij in 1922 was afgebrand, komt niet overeen 
met de gegevens die in dit onderzoek naar boven komen.  
Het lijkt er meer op dat de Keet werd betrokken omdat de 5-jaarlijkse pacht op Vredenheim niet opnieuw aan 
Mensing werd gegund en men noodgedwongen andere woonruimte moest hebben en dit in oorlogstijd. 
 

 
 
1947 
Dezelfde dochter die in 1938 een ongehuwde moeder werd, beviel in 1947 van een dochter. Opnieuw was er geen 
vader die zijn verantwoordelijkheid nam. Moeder werkte als dienstmeid bij een vooraanstaande gezagvoerder van 
de koopvaardij en is die periode bezwangerd. Alle “verdenkingen” gingen naar “de heer des huizes”, waar dochter 
werkzaam was. Als er “zwijggeld” zou zijn betaald, dan heeft de familie woord gehouden, want er werd niet over 
gesproken. In een kleine gemeenschap als Grolloo was en is, werd hierover (natuurlijk) gepraat of geroddeld zoals 
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u wilt. Raar natuurlijk dat het meisje het moest ontgelden met waardeoordelen en niet de vader die er voor 
wegloopt. “Wel de lusten, maar niet de lasten”. 
Tegenwoordig noemt men dit misbruik maken van de machtspositie (#me2). 
Kort daarop is dochter dan ook maar verhuisd naar Assen en is bij haar zus/zwager gaan wonen. Vervolgens een 
jaar later een nieuw gezin gesticht, maar veel te vroeg op 39-jarige leeftijd aan een hersenbloeding is overleden. 
Haar 12-jarige (vaderloze) dochter nam de zorg van de vijf jonge broertjes en zusjes op haar. 
 
1947-1950 
Er werden nieuwe huurwoningen aan de Zuiderstraat gebouwd. Berend en Aaltje mochten als eerste bewoners van 
nummer 9, daar komen wonen. Hun ongehuwde zoon, Harm en kleinzoon Tinus woonden altijd nog bij hun. 
Mogelijk droeg men nog bij in de huishouding, wat destijds heel normaal was. 
De keet ging terug naar van der Moer. 
Aan de Hoofdstraat had Jan Schuurman een aparte schuur staan waar de varkens en de koeien verbleven. Ook het 
paard van Berend Mensing stond daar gestald. 
 

 
Provinciale Drentsche en Asser courant 26-03-1949 
 
 
 

 
1950 
Provinciale Drentsche en Asser courant 29-04-1950 

 
 
1955 
Gezina Mensing, zus van Berend, overleed op 01-01-1955 in Groningen, wonend in Tynaarloo en werd 56 jaar. 
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Reisclubje 
Het was niet allemaal leed. Samen met dorpsgenoten had men vertier met een reisje. Men kwam altijd “vrolijk” 
terug. 
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1961 
Berend komt op 81-jarige leeftijd te overlijden. Hij is thuis aan de 
Zuiderstraat overleden. Aaltje is hier samen met zoon Harm blijven wonen. 
 
1964 
Annechien Mensing, zus van Berend, overleed op 21-12-1964 in Assen en 
werd 72 jaar. 
 
1965 
Albert Mensing, broer van Berend, overleed op 03-02-1965 in Amen en werd 
79 jaar. 
 
1969 
Aaltje verhuisde naar bejaardentehuis de Slingeborgh in Assen en verlaat 
Grolloo. Ook zoon Harm moest iets anders gaan zoeken. 
 

1973 
“Opoe Grolloo”, zoals zij in de familie heette, is 
84 jaar geworden en in 1973 in Assen 
overleden. De kleinzoon noemde haar “Oortje”’, 
maar weet niet waar die bijnaam vandaan kwam. 
 
Op het kerkhof in Grolloo ligt hun graf welke door vaderloze kleinzoon nog steeds 
wordt onderhouden. 
 
De kinderen en kleinkinderen hebben altijd met liefde over Berend en Aaltje 
gesproken. Stonden klaar voor anderen, terwijl zij zelf voldoende zorgen hadden. 
Aan eten had men geen gebrek. Berend werkte ook als melkboer en kreeg wel eens 
wat mee van de Coöperatie, zoals een homp losse boter op vetvrij papier. 
 
De moeder van de oudere mevrouw Sijbring en andere dorpsgenoten  verzamelden 
kleding die hun kinderen te klein waren en schonken die kleren aan het gezin 

Mensing, omdat ze het niet breed hadden.  

Alles wijst er op dat de grote brand van 1922 meer heeft verwoest dan de acht afgebrande huizen. 
 
 
Alle aanvullende informatie over de familie Mensing is welkom. 
 
Evert Brink, 
November 2021 
 

Bronnen: 
 Old Grol 
 Internet 
 Archief Drenthe/Kadaster 
 Google Maps 
 Zoektocht Janice Warners 
 Bertus Reinders/Gesinus Lunsing 
 Tinus Mensing/Johan Everts 
 
 


