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Foor u ligt een extra uitgave van het Kabinet ter gelegenheid van het
dorpsfeest 1997. De voorzitter van de dorpsfeestcommissie, Hans
Blaauboer, vroeg mij begin dit jaar, of ik, als redacteur van ons
dorpsblad Het Midlaarder Kabinet, bereid was om vanwege het
dorpsfeest een extra uitgave van het Kabinet te verzorgen. Hans had
n. I. het idee gekregen om een aantal oudere Midlaarders te vragen
hun herinneringen aan hun jeugdjaren op papier te zetten en er een
aantal te interviewen.
Toos Gros en Wouter Warnaar waren bereid om samen met mij de
lay-out te verzorgen. De afgelopen weken zijn behoorlijk wat
Midlaarders bezig geweest om voor de aanvoer van de verhalen te
zorgen. Een en ander heeft geresulteerd in een ongeveer 50 pagina 's
dik 'herinnerings ' boekje, dat voor de dorpelingen een bijzondere,
maar ook leeswaardige herinnering zal zijn. Oude foto 's en
advertenties verluchtigen het geheel. De foto 's zijn ons door diverse
mensen ter beschikking gesteld, waarvoor wij hen zeer erkentelijk
zijn.
Het is voor veel mensen een hele inspanning geweest om de verhalen
en interviews op tijd klaar te krijgen, maar het heeft er onzes inziens
uiteindelijk toe geleid dat de Midlaarders een goed beeld krijgen van
Midlaren vroeger.
Jaap Gros
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gezamenlijk eigendom van de eigenerfde
boeren, de markgenoten. Het ontstaan van
een nederzetting is te reconstrueren. De
kolonist, die zijn huis bauwde in de
wildernis, waar hij met zijn familie een
bestaan probeerde op te bouwen, breidde
geleidelijk zijn bezit uit. De nederzetting
groeide en het aantal familieleden nam
toe. De kinderen trouwden bij de ouders in.
Was het echter nodig door
familieuitbreiding, dat er een nieuwe
boerderij gebouwd werd, dan was de
toestemming van de bewoners vereist.
Uitbreiding van het aantal gezinnen had
tot gevolg, dat het inkomen van de andere
bewoners terugliep. Om deze reden, maar
ook om gezamenlijke regels en wetten
(willekeuren) op te stellen voor het weiden
van vee, over afwatering, onderhoud van
wegen, e.d. zijn de marken ontstaan. Men
ging zijn territoir vaststellen en voor
Midlaren was dat dus zo ongeveer als ik
dat al heb aangegeven. Men maakte een
verdeling van het gebied, waarbijmen het
aantal boerderijen telde en aan ieder
evenveel toekende. Elke hoeve kreeg een
waardeel, d.w.z. men was voor een deel
gerechtigd in de marke, zonder t&weten
welk stuk land zijn eigendom was (dît gold
dus niet voor het bouwland, dat lag al
langer vast). Aan de handvanlatere
uitgaven is uit te rekenen hoeveel
oorspronkelijke waardelen, dus
oorspronkelijke boerderijen, er zijn
geweest. In het markeboek van Midlaren,
dat uit de vorige eeuw dateert, vinden we
dat de marke bestaat uit 144 spint Nu rs 4
spint 1 vierde waardeel. 16 spint is dus een
vol waardeel en dat zou betekenen dat er in
Midlaren 9 volle waardelen zijn geweest.
Dus je zou zeggen, dat bij het ontstaan van
de marke omstreeks 1200, zouden er 9
boerderijen zijn geweest, die ieder hun deel
kregen. Dal is dus fout. Men reserveerde
echter ook vaak nog een waardeel voorheen
nieuwkomer. Ook wanneer er een kerk
gesticht zou worden, had deze volgens een
oud recht, recht op een waardeel. We
kunnen er dus van uitgacardat de 9-waar-

MIDLAREN
Het is de vraag waar je met de
geschiedenis van Midlaren moet beginnen.
De streek van de drie Larens op de
Hondsrug is vanouds bewoond. Getuigen
daarvan zijn de hunebedden die we hier
aantreffen. Zitten we daar enkele
duizenden jaren terug in de tijd, het
ontstaan van de dorpen ligt waarschijnlijk
pas in de 6*° of 7de eeuw na Christus. Voor
die tijd was de streek dus al lange tijd
bewoond, maar een vaste bewoning kennen
we pas vanaf de tn/r* eeuw. In tegenstelling tot Zuidlaren en Noordlaren
kunnen we Midlaren eigenlijk geen dorp
noemen, het was een buurtschap evenals
Plankensloot. Tussen Zuid- en Noordlaren
zijn eigenlijk drie woonkernen te
ontdekken. Het tegenwoordige
Plankensloot, de brink tegenover het café
en de brink bij de splitsing van de weg
naar de Bloemert. De Plankensloot lag op
hel grondgebied van Zuidlaren en de twee
overige kernen groeiden uit tot Midlaren.
Naarmate de bevolking toenam ging men
over tot het vaststellen van grenzen. Zoals
begrijpelijk, legde men die grens zo ver
mogelijk weg van de nederzetting. De
Plankensloot was een stichting vanuit
Zuidlaren, naar we mogen aannemen. Zo
kreeg het dorp verbinding over water. Dit
liet Zuidlaren zich niet ontgaan. Voor
Midlaren bleef slechts een smalle streep
grond over. De westgrens is de Drentse A
en de noordgrens de tegenwoordige
provinciegrens, verder bijna het gehele
Drentse deel van het Zuidlaardermeer,
zo 'n 170 ha. De marke van Zuidlaren had
maar 2 ha. van het meer. De gronden
rondom de nederzetting werden naar
behoefte in cultuur gebracht en bemest met
de natuurlijke meststoffen van het vee. Er
was dus evenwicht tussen vee, mest en
grond. Buiten de cultuurgrond, de es, lag
dan het veld, begroeid met bos,
struikgewas, heide en niet te vergeten het
groenland. De gronden die bij de
nederzetting hoorden, buiten de es, waren
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delen 7 boerderijen
vertegenwoordigden.Dit komt overeen met
begin 1600, wanneer Midlaren uit 7
boerderijen bestaat. Door vererving
werden de waardelen versnipperd,
waardoor het stemrecht dat er aan
verbonden was verloren dreigde te gaan.
Daarom ging men er rond 1600 toe over te
verklaren dat een 1 vierde waardeel
voortaan voor vol gerekend werd en 1 stem
vertegenwoordigde. Door groei van het
dorp, versnippering van grond en
vererving, zette het proces zich toch voort.
Aan het eind van de vorige eeuw gaf 2
spint waardeel recht op 1 stem. Van de
Midlaarder boeren had Hamminga 6 spint.
Hij had dus 3 stemmen. Bekende families
als Zondag en van Bon hadden elk maar 1
spint waardeel, zij hadden dus geen
stemrecht! Waar zaten dan al de stemmen
zult u vragen. De meeste had meneer van
Swinderen op Meerwijk, n.l. 735 spint en
de familie van Hemmen op de Bloemert
had 20 spint. Is het een wonder dat de
heren markgenoten eens 3 uur zaten te
wachten op hun voorzitter van Swinderen
eer de vergadering een aanvang kon
nemen. In feite besliste van Swinderen wal
er in de marke gebeurde. Bij zijn
afwezigheid, als hij bijv. in Den Haag zat,
gaf hij zijn stemmen aan Hamminga. Deze
leidden dan de vergadering. Het is echter
duidelijk dat Hamminga precies deed wat
meneer wilde!! Hoe speelde het dagelijks
leven zich afin de buurschap? Er is
overigens verschil in buurschap en
boerschap Het buurschap regelde de
samenlevingsvorm en de boermarke ging
over land en geld. De bestuurders (of
volmachten) waren echter dezelfden. In de
buurschap was men in geval van nood op
elkaar aangewezen. Verder had men
bepaalde regels opgesteld voor meer
huiselijke gebeurtenissen. De zgn.
noaberplichten. Veel van deze regels zijn
in het begin van deze eeuw in onbruik

toe wil, omdat het anders onbetaalbaar is.
Vroeger, als er een kind geboren werd,
assisteerde een buurvrouw van de
linkerkant en een buurvrouw van de
rechterkant de baker. De aan beide zijden
wonende noabers moesten met de vader
mee om het kind aan te geven op het
gemeentehuis. Daarbij werd dan een flinke
borrel geschonken. De dames kwamen
later aan bod op de kraamvisite. Ook bij
overlijden kwamen de naaste buren in
aktie. De buun>rouwen maakten het
begrafenismaal klaar. Verhuisde er iemand
in het dorp, dan hielpen hierbij de oude en
de nieuwe buren. Bij het bouwen van een
huis of schuur wordt het daarvoor
benodigde materiaal door de buren
gehaald. Zij hielpen ook bij het zgn.
richten, hel opzetten van de gebinten. Ook
daar kwam weer de nodige drank aan te
pas. Verder was het in de boerschap zo,
dat er bij ziekte van de boer, of zijn vrouw,
door de buren werd geholpen. Bij de oogst
hielp dan veelal de gehele buurschap. Ook
was het normaal, dat iemand die geen
paard had, maar wel land bezat, een paard
kon ¡enen. Dit gebeurde dan op
zondagmiddag. Op zondag mocht er niet
gewerkt worden, maar een arbeider mei
een stukje land, kon 's middags na de
kerkdienst een paard lenen. Al deze
rechten en plichten waren gegrond op het
ongeschreven recht. Dikwijls worden de
noaberplichten gezien als een idealistische
gemeenschap, maar wie zich wat dieper
inleeft in zo '« gemeenschap, waar iedereen
alles van iedereen wist, ziel ook de
bezwaren. Individueel leven kenden de
noaberschap niet. Vreemdelingen, die zich
van elders kwamen vestigen, moesten om
het noaberschap vragen. Aan de andere
kant wisl men dat men op elkaar kon
rekenen, men was hulpvaardig en bereid
zich voor de ander in te zeilen. Ook
vormde de gesloten gemeenschap een
waarborg tegen het uil de band springen.
Maar dat viel nog wel mee. Ik heb geen
voorbeeld van Midlaren, maar Noordlaren
is niet ver weg. Het schoolhoofd zei daar

geraakt. Hoewel. in de tegenwoordige
gezinszorg ook sprake is van de zgn.
mantelzorg, waar men steeds meer naar
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over de bevolking, dat ze eerlijk en
gedienstig, zoweljegens vreemden als
onder elkaar, waren. En hij zei erbij dat ze
verre waren van de wulpsheid en
loszinnigheid welke in sommige grote
plaatsen heerst. We gaan weer wat verder
terug in de lijd. Midlaren had in 1646 7
hoeven, waarvan 5 met losse en 2 met
aangebouwde schuur. Gemiddeld waren de
boerderijen groter dan in b.v. Zuidlaren.
Midlaren was weer uit haar as herrezen.
Tijdens de 80 jarige oorlog was het dorp evenals alle dorpen op de Hondsrug geteisterd door de verschillende legers die
er huis hielden. Vooral in 1599 was het bar
en boos. De traditionele bouwwijze hier
was het Saksische boerenhuis, van hout
gebouwd met lemen wanden en met riet of
stro gedekt. Dergelijke bouwwerken
brandden als fakkels. Landbouwvoorraden
en het vee werden geroofd. De route over
de Hondsrug naar Groningen was van
groot strategisch belang en daardoor had
de streek voortdurende te maken met
legereenheden van vriend en vijand.
Vooral de soldaten onder graaf van
Hohenloke, die in Zuidlaren waren
gelegerd, roofden en brandschatten in de
omgeving. De gevolgen voor de bevolking
waren rampspoedig. Velen vluchtten,
vooral bintien de muren van Groningen.
De huizen waren verbrand en het land
werd niet meer bebouwd. In 1646 - waaruit
het oudste belastingregister is bewaard laat zien dat Midlaren intussen weer is
herbouwd. De oorspronkelijke 7
boerderijen staan er weer. Er blijkt echter
een duidelijk verschil met b. v. Noordlaren
en Zuidlaren. Midlaren is een buurschap
van pachters. Vier boerderijen zijn
eigendom van raadsheer Volke uit
Groningen (dat is het latere Meerwijk).
Hindrik Jansen is meyer van Lutjen
Abbringe uit Noordlaren. Lodewijk Sypers,
getrouwd met Margaretha van Seïbach
(van Laarwoud in Zuidlaren) bezitten het
Woldringe erf in Midlaren. Jan Makking is
de pachter van dit erf dat later Bloemert
zal worden. Van de 7 boerderijen zijn er

dus zeker 6 verpacht. De gehele 17de en
18de eeuw duurt deze situatie voort. In de
loop der tijden groeide Midlaren, met hier
en daar een arbeidershuisje en een enkele
handwerker vestigde zich hier. De gronden
- de marke - raakte steeds meer verdeeld.
Uiteindelijk bleef men zitten met wat
wegen, hier en daar een stukje grond en
het deel van het Zuidlaardermeer.
Inkomsten had de marke nauwelijks meer.
In 1870 verkochten de markgenoten het
hunebed aan de staat voor f 100,-. In 1960
bracht de eendenjacht op het meer, dat
verpacht was aan Vos, f 75, op. Voor het
snijden van biezen betaalden ze f 70,-.
W.Boer betaalde voor de paling\>isserij f
100,- en uit het pachtfonds voor de visserij
kwam f 300,- binnen. Verder kwam er nog
geld binnen van ca. 8 woonboten op hef
meer. Vooral de woonboten op het meer
waren de gemeente een doorn in het oog.
Bovendien wilde de gemeente graag
zeggenschap over het meer. In 1960 kreeg
de gemeente het voor elkaar om alle
waardelen op te kopen voor f 150,-per
stuk. Een aantal gerechtigden hadden toch
bezwaar, omdat ze sportvisser waren en zij
zouden hun recht om vrij te mogen vissen
op het meer verliezen. Wethouder Th.Sants
zegde echter toe dat de vorige eigenaren
hun leven lang recht op vrij vissen op het
meer zouden behouden. De laatste visser
die dit recht nu nog zou hebben zal
intussen wel gestorven zijn.
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Afschrift

G.S. 23 Maart 1870

No.94

De ondergetekenden Berend Houwingh en Johannes Gasper Hamininga., beide landbouwers van beroep en wonende te Midlaren,
ten deze handelende in hunne qualiteit als volmagten der
marktgenooten van Midlaren krachtens markebesluit van den
dertigsten December achttien honderd negen en zestig verklaren te hebben verkocht aan den mede ondergeteekende Jonlcheer
Meester Faul Antoine Guillaume de Mili;') Burgermeester der
gemeente Zuidlaren, wonende aldaar handelende ten deze voor
den Staat der Nederlanden ingevolge daartoe door tusschenkomst van Gedeputeerde Staten van Drenthe ontvangen opdragt,
die é*ls zoodanig erkent voorbehoudens de goedkeuring van zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken te hebben gekocht het hunebed met de daarbij behoorende grond en
het daarop staande plantsoen gelegen in de gemeente Zuidlaren en in die gemeente bij het kadaster bekend in Sectie A
nummer drie honderd een en zestig, groot vier ares en dertig
centiares;
Onder de volgende bepalingen en voorwaarden
a. deze koop en verkoop geschiedt voor eene som van een honderd guldens, door den kooper te betalen voor den eersten
Maart achttien honderd zeventig in eene gewone ordonnantie
van betaling op eene na de goedkeuring van dit contract door
de verkoopers in te dienen declaratie in dubbel van de voorschreven koopsom.
b. De kosten dezer acte komen ten laste van de verkoopers.
Gedaan onder twee eensluidenden te Midlaren den een en dertigsten December achttien honderd negen en zestig.
(get.) F.A.G.de Willij

(get.) J.C.Hamminga
B.Houwingh

Goedgekeurd
• sGravenhage, den 20 Januarij 1870.
De Minister van Binnenlandsche Zaken
Voor den Minister
De Secretaris-Generaal
(get.) Hubrecht.
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In duplo gratis geregistreerd te 's Gravenhage den vier en
twintigsten January 1800 zeventig deel 80 folio 48 V vak 7.
geen renvooi
De Ontvanger g.a
(get.) Bisdom

zegel
38 opc
salaris

f-,34
f-,13
f-,56
f1,03

In duplo overgeschreven ten kantore
van hypotheken te Assen den tienden
Maart 1800 zeventig deel 347 nummer
62. dagregister deel 27 nummer 72.
ontvangen Een gulden drie cent.
De Bewaarder
(get.) Ad Koltrop.

bron: Rijks ArcJaief te Assen, Verbalen Gedeputeerde Staten
23 maart 1870.
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Archeologische monumenten
van de Vijftig Bunder
De Vijftig Bunder is een gebied met een
rijk verleden. Dit komt door de vroegere
bewoners van dit gebied. De archeologische monumenten beslaan uit grafheuvels,
celtic fields (akkercomplexen uit de
Ijzertijd) en karresporen.
Het ontstaan van de graflieuvel
De eerste grafheuvels ontstonden na de
Hunebeddentijd. Dit is ongeveer 5000 jaar
geleden. De grafheuvels werden gebruikt
voor lijkbijzettingen. Het graf van de
overledene lag altijd in hel centrum van de
heuvel. Dit gebeurde in de tijdsperioden;
Laat Neolithicum (2900 voor Chr.),
Bronstijd en Uzertijd (2100 - O voor Chr.).
Een graflieuvel uit het Neolithicum beslaat
meestal uit zand. In de Bronstijd bestonden
de heuvels uit heidep/aggen rond een
lijkverbranding. In latere tijden werden
zelfs bijzettingen gedaan. Daardoor werd
de grafheuvel verhoogd en vergroot.
In de Ijzertijd werden graflieuvels kleiner.
Meestal werden de asresten van een
overledene in een urn midden in de
graflieuvel bijgezet.
Op de Vijftig Bunder komen vier
graflieuvels voor, drie daarvan zijn niet
goed herkenbaar. Dit komt door

boomgroei, hultenbouw en
zandafgravingen.
Naast hel gras/and, nabij de heide, ligt een
grafheuvel die het meest in het oog springt.
Dit is een grafheuvel uil de vroege
Bronstijd. Deze heuvel is deels beschadigd.
Veel van de graflieuvels zijn wettelijk
beschermde monumenten. Deze toewijzing
dient er voor om Ie voorkomen-dat deze
unieke monumenten uil het landschap
verdwijnen.
Karresporen
Een leuk detail is dat op de Hondsrug (dus
ook Midlaren) veel karresporen lopen. Uit
opgravingen is gebleken dat deze sporen
uit het Neolithicum stammen. Het houten
wiel van Midlaren is hier ook een
voorbeeld van.
Uit onderzoek is ook gebleken dat de
grafheuvels aan deze karresporen gelegd
werden.
De karresporen zijn op de heide duidelijk
Ie herkennen.
Dit kan men zien aan de parallel lopende
langgerekte, lage ruggen.
Vanaf de late Middeleeuwen zijn de
sporen veranderd in handels- en postwegen
en staan ook bekend als Hessenwegen. De
breedte van de sporenbundels is het gevolg
van het telkens weer rijden naast
bestaande sporen, wanneer deze te diep
waren uitgesleten ofuitgestoven.

Interview met Geert Koers,
Groningerstraat 56.
Waar bent u geboren ?

Hij had ook de muren van het klaslokaal
beschilderd.. Mozes op de berg en de
landschapskaart van Drenthe. Boven de
landschapskaart stond de spreuk: "Men
moet zich vroeg gewennen zijn landschap
te kennen ".
Op die kaart stonden namen van dorpen en
steden geschilderd met hun specifieke
dingen zoals een hunebed in Midlaren en
een paard wat voor de landbouw stond.
Een dravend paard aan de hand van een
koopman stond voor de Zuidlaardermarkt.
Een schaapskudde voor Exloo en
fabriekspijpen voor Klazienaveen.
Wat ik me ook herinner is dat ik voor straf
op de gang moest en toen alle klompen heb
verwisseld. Dat was wel leuk. Verder vond
ik er niet zoveel aan op school.

Hier in dit huis.
Mijn overgrootvader Jan Koers was al
slager in Zuidlaren. Het was een grote
slagerij aan de Stationsweg waar nu de
Trekpleister zit. Hij had goeie klanten, o.a.
in Glimmen, Haren en Vries en bezorgde
het vlees met de hondenkar en later met
paard en wagen.
In 1926 is mijn vader een slagerij hier in
Midlaren begonnen, nadat hij eerst 8 jaar
in Noordlaren een winkel had.
Waarom is uw vader naar Midlaren
verhuisd?
In Noordlaren moest je voor het slachten
naar het slachthuis in Groningen. Het was
daar een roversbende. Je moest oppassen
datje gereedschap niet gestolen werd en
de zweep van het paard en wagen is een
keer gestolen. In Midlaren mocht je zelf
slachten.

Wat vindt u jammer dat in Midlaren
verdwenen is de laatste jaren ? En zijn er
verdwenen veranderingen ten goede
geweest?
Het natuurbad was heel mooi. Daar was
eerst veel belangstelling voor. Vanaf het
station Groningen voer er een grote boot
naar het bad. Er stonden Gado bussen en
vele auto 's en fietsen. En op de weg ernaar
toe kwam je langs een hertenkamp en een
rozentuin.
De openingsdag was ook heel mooi, met
atleten uit Groningen, Vlugheid en Kracht.
En het is jammer dat de burcht Meerwijk is
opgebrand en dat de winkels weg zijn en de
meeste boeren. Vroeger hadden we wel 50
melkleveranders.
En de school, die zorgde voor binding. Nu
zijn er niet zoveel kontakten onderling.
Daarom is het dorpsfeest wet mooi.
Een goede verandering is het fietspad
langs de Groningerstraat voor de
veiligheid.

Heeft u ook nog zelf geslacht?
Ja en ook huisslachtingen bij de boeren
gedaan.
Wilde u altijd al slager worden ?
Nee, maar ja ik had drie zussen en ik was
de jongste en moest mijn vader opvolgen.
Zo ging dat.
Hoe vond u het op de lagere school hier
en wat herinnert u zich daarvan?
We hadden meester Bos. Hij was een goede
sneltekenaar. Hij kon heel mooi het
Zuidlaardermeer tekenen met al het riet
enzo en als je dan de tekening omdraaide
was het Hitler zijn hoofd.
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zijn mijn man en ik meer bij elkaar gekomen.
Ik was 29 toen we trouwden en we hebben
meteen deze woning gezet. Waar we nu zitten
in mijn kamer, was woeger de werkplaats.
In welk jaar dat was weet ik niet meer. ( We
rekenen uit dat dit in 1936 was). Dat was
vlak voor de oorlog. Ik heb twee oorlogen
meegemaakt.

Interview
met
mevr.
Hovenkamp, Groningerstraat
33
Waar bent u geboren?
Ik ben geboren op 14 april 1907 aan de
Telfoonstraat in Zuidlaren. Mijn naam is
Jantina Willmina van Wijngaarden.
Mijn vader zette later een huis aan de
Esweg. Hij was verzekeringsagent. Ik kon net
lopen toen we aan de Esweg gingen wonen.
We waren met 4 meisjes thuis. We waren
georiënteerd op Zuidlaren en gingen daar
naar school. Ik ging één jaar naar de
MULO, maar had een hekel aan leren, dus
bleef ik thuis.

Kunt u zich er nog iets van herinneren ?
Nee, mijn herinneringen zijn ven>aagd nadat
ik een beroerte heb gehad 30 jaar geleden.
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Weet u zich uit uw kinderjaren iets te
herinneren van Midlaren?
Nee, helemaal niets.
Inter kwam ik wel eens in Midlaren, omdat
mijn vriendin Sjouk Hovenkamp hier
woonde.

Hoe zag de Groningerstraat er in die tijd
uit?
Het café hiernaast was hier al en heette toen
ook "De Hunebedden". Daar woonde mijn
zuster Trijntje. Ze heetten Nijhof. Ze hadden
er een kruidenierswinkel bij in. Eerst hadden
ze een kruidenierswinkel in Zuidlaren, waar
mi Sikkens de groenteboer in zit. Daarna zijn
ze in het café gekomen.
Het café had eerst een soort veranda en niet
die erker aan de voorkant. Nijhof heeft er het
achterstuk aan
laten zetten. Het

Hoe hebt u uw man leren kennen ?
Hij was de broer van mijn vriendin en toen
mijn oudste zus trouwde kocht mijn vader
een huis voor haar, dat de timmerman
Hovenkamp uit Midlaren verbouwde en toen

-11-

kruidenierswinkeltje was er tot ca. 1940.
In het café was altijd een toneel. Het
dorpsfeest was er altijd in en bruiloften. De
meeste huizen stonden er ook al. Het huis
aan de overkant van Klaas Meissner werd
later gebouwd De huizen hiernaast ook.
Waar garage Hollander nu zit, was vroeger
bakker Harms. Eerst werkte mijn man samen
met een andere aannemer in Zuidlaren, zijn
naam ben ik vergeten. Later alleen.
Dhr.en mevr. Hovenkamp kregen twee
kinderen, Jan in 1941 en Janny in 1947. Zij
gingen hier in Midlaren naar school.
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Wat weet u nog van de school?
Ook nog erg weinig. Meester Hof was toen
de meester. Janny had les van hem en Jan
van meester Bos.
Was er in die tijd ook dorpsfeest?
Ja, er was wel dorpsfeest, maar hoe dat
precies was weet ik niet meer. In ieder geval
was er kermis met een draaimolen en
schiettent hier bij "De Hunebedden". Er
waren spelletjes voor jeugd en volwassenen.
Een optocht van versierde wagens was er
niet, dat kwam pas veel later.
Hoe vond u het om in Midlaren te wonen ?
2Ik heb hier altijd met plezier gewoond. In
het begin zocht ik de oudere mensen vaak op
om van alles te vertellen. Mevr. Kanon,
mevr.v.d. Zwaag, mevr.v.dHelm. Dat is nu
niet meer zo. De mensen zoeken elkaar niet
meer op.
Mevr. Hovenkamp mist het bezoek niet, want
ze leest heel veel. Janny, haar dochter haalt
altijd boeken voor haar bij de bibliotheek.
We nemen afscheid en ik bedank mevr.
Hovenkamp hartelijk voor dit interview.
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Historie Huize Meerwijk

Huize Meerwijk als bezit van de familie
de Drews.
In 1694 werd op de plaats en binnen de
grachten van de vroegere boerderij een
nieuw herenhuis gebouwd voor de
burgemeester van Groningen: Johan de
Drews, de eerste eigenaar en bouwer van
huize Meerwijk. De gracht om het huis is
nog steeds aanwezig.
Ook de schipsloot, gegraven voor de
verbinding van het huis met het
Zuidlaardermeer, is nog in gebruik.
De zoon van Johan de Drews, Regnerus
Tjaarda kocht het erf bij Noordlaren en
bouwde hier in 1730 een ruime
buitenplaats met de naam Meerlust,
afgeleid van het bezit van z 'n ouders.
Het tussenliggende buitengoed was in 1754
in handen van Hendrik Harm Bloemert. De
buitenplaats kreeg de familienaam en. heeft
deze gehouden.
Vanaf 1710-1759 is Meerwijk in bezit van
weer een Johan de Drews; in 1727 werd hij
voor 't eerst gekozen tot burgemeester van
Groningen, dit zou zich zeventien keer
voordoen!
De buitenplaats Meerwijk zal met het
groter aanzien van de familie verfraaid en
uitgebreid zijn.
Eiso Tjaarda de Drews erft het huis, hij
overlijdt kinderloos en Rudolf de Drews
erft van hem de buitenplaatsen Meerwijk
en Bloemert. Meerlust in Noordlaren was
al in zijn bezit., zodat hij drie buitens naast
elkaar bezat.
Toen Rudolf in 1806 op Meerwijk
overleed, konden zijn drie kinderen allen
een buitenplaats krijgen.
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Aan de meerzijde van de Groningerstraat
tegenover het Kraaienbos heeft de
vroegere buitenplaats Meerwijk gestaan.
De toegangshekken en de oprijlaan zijn
nog in gebruik.
Meerwijk was ooit een van de drie aan
elkaar grenzende historische
buitenplaatsen aan het Zuidlaardermeer,
waarvan de namen nog steeds voortleven.
Ten noorden van Meerwijk lagen Bloemert
en Meerlust (onder Noordlaren).
Oorspronkelijk behoorden de drie erven lol
de zgn. bisschoppelijke tafelgoederen. Ze
waren in het bezit van de bisschop van
Utrecht, die er als landsheer inkomsten uit
trok. In 1489 moest er voor het Hariger
Scharx-Goed, waaruit de buitenplaats
Meerwijk te Midlaren is ontstaan, 13
maanden rogge pacht betaald worden voor
zesjaar.
Omstreeks 1600, na de secularisatie, toen
de bisschoppelijke invloeden waren
beëindigd, ontving "De Landschap
Drente " het beheer van de
domeingoederen in Drente. Aan het eind
van de zeventiende eeuw waren alle drie
erven in het bezit van vooraanstaande
personen, die hel boerderijgedeelte en de
landerijen verpachtten en voor zichzelf, in
het voorhuis van de boerderij, een kamer
als zomerverblijf gebruikten om van hieruit
de jacht en de visserij te kunnen bedrijven.
Een vorm van recreatie dus, toen nog geen
algemene zaak en slechts weggelegd voor
enkelingen die zich deze weelde konden
veroorloven.
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Clara Wibbina de Drews kreeg Meerwijk;
Clara overlijdt in 1844 en de erven hebben
niet veel belangstelling voor het huis en
proberen het te verkopen.
Hel buiten besloeg toen met hoven,
singels, bossen en landerijen en 3
boerenbehuizingen een oppervlakte van
153 ha.

Op 8 oktober 1844 bieden ze de
buitenplaats Meerwijk te koop aan via een
advertentie in de Drentse en Asser
Courant.
Clara Wibbina van Iddekinge, een nicht
van de overledene, verkrijgt uiteindelijk
het goed.
rtJDLIEKE VERKOOP. •'•'-• "--" !

'TEnKOOr.wOiNnOEI.ENDCCOEDiCIvEN.

r

Mr. C. jB. A'nip/ioril, Kolaril Ie Zoidl.ren . lal.
fïrr'aao Tan "Mr. J; tf. Quintu*, ft o Urn
Of. dingadap, dtn 21 October 18<a e'n »olgende il.ger., ; i * ï.ir-:r.in?pc. KCÜS!. :r Ket -rr-pf.r»b»»r worden t*er..oclH
telkens dei tnugeoi Ie 10 uien. Ico Knocke '«o de î de n-t.PÏgtfDtie C O E Ü K H E . S . ' a l l e n*g;Uleu door t r y erica rio wijlen Jookiroawe Q./F.¿e Drewi', «e- ; lea Jooliroowc •C*//''. de Dretut t
^-'*. ".-'..'
woond hebbende op den Iftme Meerwijk ooder Zuid- V D p ding,dag."den 5 Noreraber 13*4 ; dei atoodi
liren, ¡n bel openbaar vertoopen , • de door deielre l e . 7 oren , len huile »an de .»-éd. Dontehoc ,- ton
oigel.len« ROERENDE GOEDEREN, op-den lloiic de Croóla Mirkl , \i CroninReo: '--. "—.--.--.-;-• ,
Meerwijk . a o w e i i g , - b e d i e n d e onder «öderen jeer " . • i j . E«ne royale Heeren MEUutZTNC, geleelend L'.
toilbire Bedden mei dertelieMoebíhooren, mahooij- . ' t o . l l i Y , viiroDder. ttrec ruiine WOONKELDKRS,
bonlen en andere Ledikenlen ; dilo Sloelen, een Eo- •taande Noordiijde aan de Croóte Marlt» te Groningen.
jelieh aardewerk Taieiieriioi ;•' »oorli mabonijboulcn V U . Jïene ruime STALLING en WAGENUUIS.,
tn andere Kabinetten,'Secretaire., Bnfellen, Kaaien, ilaandeNDordiijdn In bet Slihlraatjc, achicr petcer. 1
nillrek-en'andereTereli, Spiegel., Schilderijen.'aHei- Y? 'lil.-- JL>fí,e YKENPLAA7SEN in ¿o markte, tan
lel Koper en Tin, TJier-, ïll.k-, Claa. en Aardewerk, en ' DnitieD',' ProT¡Dc!e Drenthe , en nog een ONYERi'lci wal xeidot, lol oen welgcconierieerden Inboedel 1 SCHEIDEN AANDEEL ia eene gelijke pl.iU, mede
3ekoorl. gelijk mcdo tweo iwa.rle Koelipaarden, leien • Itit-jr (¡elegen,.' .*.,•*•?* *.-.:.'V-»'- • • • ; V*"'-'-' .it-«- 't»
iwere Koeijen en J.ongioe ; wgderi een l o o goed all '•fJV.'^V AANDEELEN ¡o den DUK.'KWELDER
lieowe Baroochelle, ein KapK.gen,-gemonleerde ra en 'AANWAS ín dèn Dollacl gelegen, achter de Breede
indere r.erdeogereiden ; toorl» een Tolledig Boereo- Heerl en de Smalle Heert, ín den Fioilerwolder Polder,
i.cilag en Metkgsreedicliappenj 'ScLbiljc,; Yiicht'oïrj" .-- Percelen [ en II kannen «orden betiglïgd, op B E :n al bclgeen rerder 1er TcrVoop lal worden linger«* WIJJ Tl» T o i c n c , dory dea Notarîi »fgegeren. dei
Doden. ' Deie terkoop aal gehouden norden op den daa^i l í í f en op dtn Terkocpdag , del Toormiddagi
lïuiie Meerwijk onder Zuidlaren »ooroield ; tollende u u 1 0 — 1 2 en dei nittiiddagi tan 2 — 4 oren." .
•"•Op i'njdag den 2 2 , en lalordag den .23 fttxernIe lerende hare bepaaldelijk op dingidag den 22 Ocober worden geteilil en op maandag den 21 beio- ber I fi l i , lelkeoi*-dei Toormíddagí te 10 ur'tu , leo
'eiu de goederen roor ceo ieder,lo tico tyn. O*-..**' hoiíe Tan Iloeif jfheh. ktitrleïn te'Haren': ' —\- '
.: De Bnilenplaali WEEI\\VUK, mei UOVEN, SIK'r'*' x " '•"• • V* A'otarit i >ooi ». ,' c. %. y BIFIIOIST' '*-'
, GELS. S05SCUEN, BANK !u rle U r l Ie ZnidiireD,
en verdere daarbij beboorende GEREGTICH EDEN ;
I TTÏjderidrie BOEREN BEÎIOUÎNGEN en SCHUREN,
I
itaande en gelegen (e Mtdliieo , met de daarbij bcA d v e r t e n t i e i n do Drentse
hoorende LANDERIJEN, gelegen ondor de Getjieeritco
ZniilUirn CD Haren; allek ¡n ondoncbeidene percelen
on A s s e r Courant van 8
en maïia'i, intoegc 'breeder ¡n de Aanilagliiljellen
o k t o b e r Iflltll.
en YerlaOopïToorTraiiden otnsebretcn. •;'•-• ;"'••-,
-De BntLcnplaati.,MEERWIJK i.l können bordeo
beiigligd ?*n, den-7 tot en m'el dnn 12 en den M
j deter; roorti digelijV. in de iTimn.1 Koiambex toi
i den'-Verkoop , dei »oormiddigi ra'nlO tol dei na|pmiddagi 4 aren ,* op cen Dcn.jj ran Toegang , door
! den Notar il afgegeten en aio deo bewonet le rertocorn.

Huize Meerwijk als bezit van O.Q. J.J.
van Swinderen.
Oncko Quirijn Jacob Johan van Swinderen
was lid van een aanzienlijke Groningse
regentenfamilie. Hij kocht Huize Meerwijk
van G W. van Iddekinge, waarschijnlijk
omstreeks 1850. Van Swinderen laat Huize
Meerwijk grondig verbouwen.
-14-

Het huis wordt met een verdieping
uitgebreid en wit gepleisterd. De gevel
wordt gemoderniseerd in de neoclassicistische stijl. Het grondpatroon blijft
symmetrisch, maar het centrale punt wordt
nu benadrukt door een koepel. Boven de
ingang is een balcon gemaakt. Zowel aan
de linker- als aan de rechterkant zijn
serres aangebouwd. Ook de tuin wordt
verfraaid, aan weerszijden van de brug
staan geknipte boompjes. Van Swinderen
verwerft veel bezit in Midlaren, stukken
land, huizen en ook waardelen in de marke
van Midlaren, zodat hij invloed krijgt op
de gang van zaken in het dorp. Het huis
herkrijgt z 'n functie als zomerwoning, de
rest van het jaar woont van Swinderen in
Groningen, aan de Ossemarkt.
In 1870 overlijdt Jhr. Mr. O.Q.J.J. van
Swinderen op Huize Meerwijk.
Huize Meerwijk als bezit van Petrus
Johannes van Swinderen
P.J. erft in 1870 Huize Meerwijk van z 'n
vader. Ook hij gebruikt het huis als
zomerwoning. Het huis krijgt een dubbele
oprijlaan; de koetsen hoeven nu niet te
draaien, maar kunnen doorrijden. Een
ingang liep langs de tuinmanswoning en
lag aan de Lage weg naar Noordlaren.
Deze ingang bestaat niet meer.. De andere
nog wel, deze ligt aan de Groningerstraat.
De drie boerderijen op de plattegrond
staan nog steeds op dezelfde plaats. Deze
boerderijen behoorden bij het landgoed.

PLATTEGROND

werd gemeenteraadslid en lid van de
Provinciale Staten. In 1888 werd de heer
van Swinderen Commissaris des Konings
in Drenthe. In z 'n eerste toespraak tot de
Staten van Drenthe zei hij dal hij waar hij
kon, maatregelen zou steunen die konden
leiden "lot bevordering van de materiële
welvaart, in de eerste plaats bij die klassen
der maatschappij, die hel minst met de
aardse goederen gezegend zijn ".
In hel begin van zijn ambtsperiode heerste
er onrust onder de Drentse bevolking als
gevolg van de crisis in de landbouw. Zodra
de prijzen voor het graan en het vee weer
toenamen, verdween ook de onrust. De
commissaris ging zich vooral inzetten voor
een betere ontsluiting van het platteland.
De aanleg van tramwegen werd
gestimuleerd. Tijdens zijn bewind kwamen
de tramlijnen gereed van Vries naar
Zuidlaren, van Zuidlaren naar Groningen
en van Eelde naar Groningen.
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/V. van Swinderen heeft Huize Meerwijk
verder verfraaid. Het aantal ramen in de
voorgevel is toegenomen. Elke kamer heeft
nu drie ramen i.p. v. twee.
Bovendien zijn de ramen hoger geworden,
voor een betere lichtinval.
De serres aan de zijgevels zijn veranderd
in kamers. Het koepeltje dat vroeger het
centrale deel van het huis kenmerkte is
verdwenen. Het bruggetje op de voorgrond
vormde de verbinding met de Franse tuin.
Bij het huis hoorde nog een moestuin en
een tropische kas, die naast de linker
oprijlaan bij de tuinmanswoning stond.

j ' .

In 1894 komt de verbinding tot stand
tussen de Drentse en Friese kanalen. Dit
betekent een stimulans voor het vervoer
over het water. Op voordracht van het
ministerie Kuyper werd hij door de
koningin benoemd tot vice-president van
de Raad van State.
Het Nieuwsblad van het Noorden schrijft:
"Als voorzitter der Provinciale Staten
muntte hij uit door de uitnemende leiding
der beraadslagingen en waar hij zich
geroepen achtte zijn meening over hel eene
of andere onderwerp te zeggen, deed hij
dat steeds op een wijze, welke getuigde van
zijn groóte kennis van zaken ".
In 1911 overlijdt van Swinderen te Den
Haag, 69 jaar oud. Bij zijn uitvaart in Den
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P.J. van Swinderen werd na z 'n
rechtenstudie ad\>ocaat in Groningen. Hij
-15-

Haag was Prins Hendrik, de echtgenoot
van koningin Wilhelmina aanwezig.
Tot 1934 bleef Meerwijk in het bezit van de
familie van Swinderen. Toen werd het
verkocht aan dhr. Kamminga uit
Groningen, die het als pension wilde
gebruiken.

het buitenhuis stond, staan nu een paar
kleine huisjes, omgeven door hoge bomen
en een oude gracht. Een grotere
tegenstelling in vergelijking met de oude
luister is nauwelijks denkbaar.

N.B. Gegevens ontleend aan:
De buitenplaatsen - H.M. Tuning
scriptie J.v.d. Veen en B. Vink
Fotomateriaal:
Gemeente Zuidlaren
museum Assen
Met dank.

Opgericht werd de N V. Natuurbad
Midlaren. In 1935 vond de officiële
opening plaats door Baron v.d. Feltz,
burgemeester van Zuidlaren. Tussen
"Meerwijk " en het Zuidlaardermeer werd
20.000 meter strand aangelegd met in het
midden een zwembassin met een eilandje
en glijtoren. Het natuurbad begon goed,
het eerste badseizoen werd afgesloten met
een groots vuurwerk. Al snel kwamen er
allerlei moeilijkheden, het bad slibde dicht
door de stromingen in het
Zuidlaardermeer. De grond die men had
uitgegraven bij de aanleg en in het meer
had gedeponeerd, kreeg men op deze wijze
terug. Naast het probleem van het
dichtslibben was de tijd anno 1935 nog
niet rijp voor zo n toeristische attractie.
Toen ook nog in 1940 de oorlog uitbrak
was het einde van het natuurbad in zicht.
In 1942 werd het huis door brand
verwoest, (oen de daarin verblijvende
Duitse "gasten " een nogal uit de hand
gelopen feestje gaven. Hef werd niet weer
herbouwd. Tegenwoordig bestaat het uit
een complex zomerhuisjes aan het
Zuidlaardermeer. Op de plaats waar eens

mmmiwm
-16-

M'

weven van biezen matten. Voor het beheer
van het armenwerkhuis was door de
diakonie een echtpaar aangesteld: een
'vader ' en een 'moeder '. Hun orders en
bevelen moesten strikt worden opgevolgd.
Het hele dagelijkse leven was aan strenge
regels gebonden.
In 1848 was het echtpaar Huizinga door de
diakonie aangesteld als vader en moeder
in het armenwerkhuis. Het regime in het
werkhuis was voor veel armen een

De Lange Jammer
Volgens een ingemetselde steen werd het
gebouw in 1835 door de diakonie van de
Hervormde kerk in Zuidlaren gesticht.
Eeuwenlang waren de diakonieen van de
Hervormde gemeenten vrijwel de enige
armenzorginstellingen van Drenthe. Voor
hun inkomsten waren ze voornamelijk
afhankelijk van giften, erfenissen en
collecten, zodat ze meestal niet nam in het

schrikbeeld. Velen wilden niet worden
opgenomen of verlieten het gesticht na
korte tijd, ook al kregen ze dan geen cent
ondersteuning meer. Zo daalde in het
Zuidlarense armenwerkhuis het aantal
bedeelden binnen twee jaar na opening van
40 naar 23 personen. Onder leiding van
ds. TerMeuien (1880-1890) begint er een
andere wind te waaien. De voeding
verbetert en de bewoners krijgen af en toe
een versnapering. Het interieur verandert houten vloeren i.p.v. lemen - de 'ouders'
krijgen een hoger salaris uitbetaald.
Gaandeweg wordt 'De Lange Jammer' een
huis voor ouden van dagen en voor wezen
en half wezen. Van een armenhuis
verandert het in een werkhuis om tenslotte
als Gasthuis voort te blift'en bestaan:

geld zaten. In de eerste helft van de
negentiende eeuw steeg het aantal
armlastige Drenten sterk. De diakoni'éen
werden overspoeld met verzoeken om
ondersteuning. Veel armbesturen raakten
financieel in de moeilijkheden. Een
oplossing werd gevonden in het bouwen
van armenwerkhuizen. Hierin kon men de
armlastige gezinnen of alleenstaanden die
door de kerk werden onderhouden,
(bedeeld) met werken hun eigen onderhoud
laten verdienen. Het armenwerkhuis van
Zuidlaren bevatte in 1924, naast 10 woonen slaapkamers, een gemeenschappelijke
eetkamer en sanitaire ruimten, ook een
werkplaats. In de uitbouwen bevonden zich
schuur- en stalruimten (waarin ook de
Zuidlaarder lijkwagen was gestald) en
naast de achtergevel stond een stookhut.
Naast boerderijwerk werden de bedeelden
ook bijvoorbeeld aan het naaien en breien
gezet, aan het pluizen van touw of aan het
-17-

en later een grintweg. Eer werd een
toezichthouder aangesteld, die tevens belast
was met klein onderhoud. Jarenlang was dit
Jan Drent, die men langs de weg zag gaan
met zijn handkar, gevuld mei grint, leem en
water en attributen als schop, stamper en
veger. Vaak zag men Drent met de bezem de
weg schoonvegen van paardehopen of de
gaten dichten met een schep grint.

Tolhuis Midlaren
De Tolhuisweg heeft haar naam te danken
aan het Tolhuisje, dat van 1850 tot 1950 op
het kruispunt Zuidlaarderweg - Tolhuisweg Noordlaarderweg stond. Tot ongeveer 1942
werd er nog tol geheven. In 1950 is het
zorgvuldig afgebroken en heeft het een
plaats gekregen in het openluchtmuseum te
Arnhem.
De Zuidlaarderweg kende een tweede tol, n.l.
bij Appelbergen, hoek Voge f zangsleeg. De
mensen die tussen deze twee tollen woonden,
voor het merendeel inwoners van
Noord/aren, voelde zich danig gedupeerd;
immers als men buiten het dorp moest zijn
kostte dit tolgeld Om hen enigszins tegemoet
te komen, mochten zij voor half geld de tol
passeren.

Het Tolhuis was in vroeger jaren de
ontmoetingsplaats bij uitstek voor de
Midlaarders. Vooral 's avonds in de
zomermaanden kwamen velen er labakswaar
of een dikke reep Prijtchocola voor 5 et.
kopen en een praatje maken.
Het innen van de tol werd verpacht De
meestbiedende werd tolbaas en hij mocht met
zijn gezin het tolhuis bewonen.
De laatste reeks bewoners van het Tolhuis
waren de families Harms, Lenting, Neef
Nijdam en Keizer. Keizer was echter geen
tolbaas.

De "Heren", die zeggenschap hadden over
de weg, hebben de tollen ingesteld als
vergoeding voor het gebruik ervan. Het
grootste deel van het geld ging op aan
onderhoudskosten.

In zijn geval was de pacht gegund aan de
families Uffen en Stubbe, die beurtelings de
tol bedienden. Ze hadden

De Zuidlaarderweg was eerst een zandweg
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daarbij de beschikking over een apart
gebouwtje.
Tarieven
per fiets 2 et
per hondenkar 2 et per hond
per paarden wagen op 2 wielen 7 11/2 et
per paarden wagen op 4 wielen 15 et
2 paarden voor de wagen dubbel tarief
Te voet mocht men de tol gratis passeren.
Ook leden van hel Koninklijk Huis,
militairen en boeren of hun personeel, die op
weg waren om hun ¡anderijen te beM>erken,
hadden vrije doortocht.
Handige mensen probeerden via de
Schutsweg de tol te ontduiken. Deze weg was
echter minder goed begaanbaar. Er wordt
beweerd, dat het witte huisje op de hoek
Tolhuisweg - Schutsweg ook enige tijd als
tolhuis heeft gediend, omdat anders teveel
aan inkomsten werd geboet. Zekerheid
hieromtrent is er niet. Achter het Tolhuis
stond nog een gebouwtje. Dit was de werkplaats van fietsenmaker Piet v.d. Zwaag, die
later zijn zaak verplaatste naar het wille
huisje naast café-rest.

De Hunebedden. Piet had ook verstand van
auto's en motoren, ja hij had zelfs een
taxibedrijf. Op een keer mankeerde er wal
aan de remmerij van de taxi. Toen zijn
chauffeur, Jantinus Da\'ids, de wagen wilde
lesten, schoot deze dwars door de
achterwand van de werkplaats.
Kwam de jeugd bij Piet kijken, dan was er
wel eens een klusje voor hen te doen; even
een draadje vasthouden van een oude Harley
Davidson, terwijl Piet op de kicksiarter
trapte. Dat leverde een beste schok op tot
groot plezier van de ouderen.
Vrouw Rutgers werd een keer door Janlinus
met de taxi naar Zuidlaren gebracht. De weg
was nogal hobbelig en er ontstond schade
aan de benzinetank. Bij terugkeer zou v.d
Zwaag het gaatje in de tank wel even
solderen. Plotseling hooiden de buren een
geweldige knal. Toen ze gingen kijken zagen
ze Piet lijkbleek tegen de muur geleund.
Benzinedamp kan gevaarlijk zijn als er vuur
bij komt.
Bovenstaande gebeurtenissen zijn niet
ontsproten aan fantasie, maar opgetekend uil
de mond van een betrouwbaar persoon,
toentertijd buurjongen van de fietsenmaker.

M&}
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Enige herinneringen van een
'oud'-Midlaarder
Deze herinneringen dateren uit de tijd van
ongeveer 1940.
Mijn ouders kwamen op 1 mei 1940 wonen
inde woning, toentertijd genummerd
Midlaren C 96 (de boswachterswoning),
aan de rand van het Noordlaarderbos met
een prachtig uitzicht over de landerijen
richting zandweg (thans Tolhuisweg). In
dit huis hadden voorheen de grootouders
van Gime Loe rop-Ni ¡hof gewoond. Op
deze eerste mei 1940 bestond de omgeving
van het huis uit gedeelten heide, waarin
enige p/assen aanwezig waren (met
moerasgedeelten). Ook in het heideveld bij
de schiel baan had je zo 'n plasje
(moerasje), waar we 's winters konden
schaatsen. Het bouwland achter "De
Veenhorsi " was loen nog een hooggelegen
zandrug van de Hondsrug (dit werd
allemaal veel later afgegraven). In de
buurt van de woning lag uiteraard de
schietbaan met kogelvanger. Op deze
schietbaan werd erg veel geoefend door
loen het Nederlandse leger.

Dit bestond uil militairen, marcherende uu
Zuid/aren (in hoofdzaak) en een enkele
keer door militairen uit de kazerne Ie
Groningen (lopende vanuit Groningen,
door Appe/bergen. langs hel
Noordlaarderbos naar de schietbaan).
Men oefende met materialen afkomstig uit
een tijd van omstreeks de Eerste
Wereldoorlog.
Achter de boswachterswoning m hel bos
werd vroeger (aldus opa de Swart)
geschoten door de Schutterij uit Groningen
(dus waarschijnlijk in de vorige eeuw). Dil
bleek juist ie zijn, door mij werden hierin
vaak dikke loden kogels gevonden.
Zoals bekend brak op 10 mei 1940 ook
voor ons de Tweede Wereldoorlog uit en
ook hiermee werden we na enige dagen
van de bezetting geconfronteerd. Dit
bestond uit hel feit dat we enige Duitse
militairen niet geweer op de rug voorbij
zagen fietsen. Het zomerhuis 't lerne niand
werd steeds druk bezocht door de
eigenaren en familie (eigenaar was de fam.
Wierstim uit Groningen). Ook rond dit
huisje was veel heide en ook de grond
richting jam. Vos bestond voor een groot
deel uit heidegrond.

63' echtvereniging fam. Nijborg(Willem en Griet Nijborg)
v.l.n.r. Jaunie,Geert,Marie Jan,(broer van Geerl)Griel,Jetly,Wi//em,Harm(zoon van Geen)
Willemfbroer van Geertjbijgenaamd rooie Willemfkamaraad van Jacob de Swarljen Willem
.Wijborg (zoon van Geert, broer van Marie).Opname gemaakt ongeveer 1920 ie Midlaren

De fam. Vos (voor mij tante Aaltje en oom
Jans met kinderen en opa de Swart)
bewoonden dit boerderijtje. Van opa de
Swart hoorden wij als kinderen veel
verhalen uit een voor ons ver verleden.
Onder andere vertelde hij over een
vroegere vriend van hem (rooie Willem),
die woonde in een zelf uitgegraven
holwoning in het bergje dat lag op een
gedeelte grond aan de noordzijde van "De
Veenhorst". Hij had hierin een
"woongedeelte " en een gedeelte voor het
vee. Deze Willem was een lid van de fam.
Nijborg (zie foto uit ong. 1920 - 2de van
rechts). Deze familie woonde in het huis bij
"de Veenhorst" en bestond in de tijd
waarover ik schrijf uit de moeder (oude
Jannie Nijborg) geheel links op de foto,
dochter Marie Nijborg (zwarte Marie) derde van links en Geert Nijborg (zwarte
Geert) - 2de van links. Over deze Geert
werd verteld dat hij eigenlijk Willem
heette. Geert was de helft van een tweeling,
waarvan eentje overleed. Doch vader
Nijborg deed aangifte van het overlijden
van Willem, omdat de naam Geert in de
familie moest blijven. Marie Nijborg had
toentertijd een zoon, Jan Nijborg. Deze
Jan ninde o.a. een kiosk met snoepgoed
enz. op de hoek, langs de weg voorbij "De
Veenhorst". Deze jongen werd op ongeveer
20-jarige leeftijd naar Duitsland gezonden
om in een munitiefabriek te werken. Bij een
bombardement kwam hij daar om het
leven. Huize Nijborg stond stijf van de
echte mensenvlooien en als men
binnenstapte wist men zeker datje onder
de vlooien weer naar buiten kwam. Van
opa de Swart kregen wij. Klaas en Jacob
Vos en ik op zondagmorgen een cent en
hiervoor konden we een ruime keus maken
uit het snoep in de kiosk. Over de fam.
Nijborg werd verteld dat hierin frans bloed
aanwezig was (veel donkere types). Naast
de fam. Nijborg woonde de fam. Nijhof
(vader en moeder Roelof en Nieske Nijhof
met dochter Ginie en de in Midlaren
welbekende Jo. Vader Nijhof was toen
reeds bedlegerig door ziekte en moeder

Nijhof, geassisteerd door Jo en dochter,
runde het boerderijtje met enig vee en
bouwland. Langs de kiosk gaan we richting
zandweg en komen links van de weg langs
de boerderij van de fam. Lubbers (nu fam.
Van Dop). Hier schuin tegenover woonde
de fam. Sants en in de boerderij (lopend
richting schietbaan) rechts van de weg
woonde de fam. Berend Schuiling en
voorbij de schietbaan woonden Janna en
Berend Haaijer met kinderen. Deze Janna
en Berend waren echte levensgenieters,
waarover in Midlaren wel de nodige
verhalen bekend zijn.
De Veenhorst had voor ons (mijn neven en
ik) een zekere aantrekkingskracht, hier was
n.l. iedere week weer wat anders te
beleven, doordat er steeds wisselende
groepen kwamen van de Christelijke
Jongens- en Meisjesverenigingen
(hoofdzakelijk uit de stad Groningen). In
de ogen van deze jongelui waren wij toen
natuurlijk de "boertjes " en dit vonden wij
niet altijd leuk. En dit leidde weer tot
schelden en gooien met van alles en nog
wat. Dit waren slechts enige notities van
mijn eerste herinneringen in Midlaren C
96 en omgeving op mijn negenjarige

leeftijd.
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PIANKENSLOOT
De Plankensloot, is een van de oudste
gegraven waterwegen van de provincie
Drenthe. Waarschijnlijk is de naam
afgeleid van de houtzaagmolen die hier in
1645 al aanwezig was. Een andere
naamsverklaring wijst op de veerman en
beurtschipper van Zuidlaren in 1660. Deze
heette Härmen van Planchen; onduidelijk
blijft of de sloot naar Härmen of Härmen
naar de sloot is vernoemd.

Dit procedé'wordt nog gedemonstreerd in
het molenmuseum in Zuidlaren.
In 1851bouwt Egbert een molen aan de
Zuidlaardervaart, de molen is vanaf
Plankensloot heel goed te zien. Deze molen
- "De Wachter " - is een combinatie van
een koren- en een oliemolen.
Tegenwoordig huisvest "De Wachter" het
molenmuseum.

Eeuwenlang stonden er molens aan de
Plankensloot. Sinds 1754 slaat er een
herberg aan het begin van de
Plankensloot. Het was een druk komen en
gaan, laden en lossen van beurtschippers.
Op 28 april 1819 trouwen Berend van Bon
en Aaltje Hagendoorn en gaan wonen op
'Plankensloot '. Het huis annex restaurant
dat er nu staal is laier in 1856 gebouwd.
Berend en Aaltje krijgen tien kinderen en
drie van hun zonen worden ook molenaar.
Zoon Jan neemt de houtzaagmolen over en
zoon Hendrik de oliemolen. Zoon Egbert
trouwt op Midlaren met Anna Bazuin, die
woont in de boerderij van Schuiling. In
1848 worden twee nieuwe molens
gebouwd, een houtzaagmolen halverwege
de Plankensloot en een oliemolen achter
de boerderij. De oliemolen wordt gebruikt
om lijnolie uit koolzaad te persen.

De oliemolen van Plankensloot wordt in
1907 afgebroken en de andere moten gaat
hetzelfde jaar in vlammen op. Naast het
cafe Plankensloot ligt een grote steen. Dit
soort stenen worden vanaf de
Middeleeuwen tot aan de invoering van het
kadaster gebruikt om erf- en
landscheidingen te markeren.
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f900,- eigendom van Berend Trip.

De Midlaarder-wijk
"'t Brinkje";
hoe dit vroeger was

* Wist u dat er in die tijden ook al
speculanten waren? In nog geen vijf jaar
gaat de waarde van de molen van f 900,naarf3.000,-.

Van een aantal huizen van 't Brinkje hebben
we wat geschiedenis en wetenswaaidigheden
voor u opgeschreven.

1786
Wolter Abels uit Eelde koopt de woning en
de molen voor f 3.000,-. Bij de gebouwen
hoort een hof en 3/5 morgen land. Abels
houdt er twee koeien bij. Als Wolter Abels
sterft neemt Zebe Woltersz'n het bedrijf over.

1602
In de archieven is er in ditjaar voor het eerst
sprake van de
woning aan de
Groningerstraat 25.
De woning is een molenaarshuis behorende
bij een graanmolen. Deze graanmolen is een
zgn. standaardmolen en stond ter hoogte van
Plankensloot, tussen de Esweg en de
Groningerstraat. De molenaar heette Fijne
Wessels.

* Wist u dat er in die dagen ook al
criminaliteit was?
Zebe Woltersz'n krijgt n.l. in 1808 een
boete, omdat hij voer-rogge vermaalde tot
consumptie meel. Deze zak rogge kwam van
Lambert Schuiling. Roelf Jans had dat
gezien en heeft de hele boel verklapt

* Wist u dat de Groningerstraat vanaf 't
Brinkje tot Zuidlaren toen de Drift heette?

Pl.ANKI"NSLO0T

1781
De molen en het huis waren toen van Roelf
Oosting. De molenaar sterft en heeft alleen
minderjarige kinderen. Deze kinderen
verkopen de boel met behidp van de notaris
W.Koops. Voor zijn diensten krijgt W.Koops
f22,-. De molen en het huis worden voor
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1795
Op Plankensloot woont een rijke boer
Reinders. (ter vergelijking: Reinders heeft 2
paarden, 15 koeien en wel 21 morgen land).
Reinders wil ook een molen bouwen op
Plankensloot. Hij doet dit onder toezicht van
Zebe Woltersz'n. Daarna werden de tijden
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slechter. Zebe Woltersz'n maalt in 1811
minder dan 1.200 zak graan.
* Wist u dal de Nederlandse boeren onder
het regime van Napoleon eensklaps allemaal
een achternaam moesten hebben? Zebe Woltersz'n wordt in deze tijd Zebe v.d.Molen.
1825
Er vindt een verkoop plaats van een huis, een
hof en een beklemming van een molen.
Hieniit blijkt, dat de molen zelf er toen niet
meer was. In 1837 woont er op de
tegenwoordige Groningerstraat 25 alleen
nog een weduwe v.dMolen. Zij bezit een hof
2 weilanden en 1 stuk bouwland.
* Wist u dat in vroegere tijden brand een
plaag was? In 1846 en 1848 brandt de
molen op Plankensloot af. In 1890 een molen
aan de Esweg.
De geschiedenis van het huis gaat terug tot
1602. Naar alle waarschijnlijkheid was dat
een heel ander huis.
De boom is een andere zaak. In de archieven
wordt hij niet genoemd De kans bestaat
echter dat de boom dus al bijna 400 jaar oud
is. Maar voor degenen die de precieze
leeftijd willen weten, die moeten hem
omzagen en de jaarringen tellen.
De boom is een zegen en een vloek tegelijk.
Het schijnt, dat als men hem 's morgens
groet, men verzekerd is van een goede dag.
In de zomer zit de boom echter onder de
bladluis. Deze bladluis zorgt dat de bladeren
aan het eind van de zomer zwart zien van de
honingdauw. Een kleverig goedje dat ook uit
de boom valt op alles wat er onder staat.
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* Wist u dat de lindenboom in het Latijn
Tilia-Europaea heet?
Fam. v.d.Zwaag - Groningerstraat 29 - was
de eerste taxi en ze hadden eenfietsenzaak.
Groningerstraat 31, wat nu restaurant de
Hunebedden is, daar kon je vroeger een vers
paard krijgen voor de wagen. Tevens heeft er
omstreeks
1920
tot
1940
een
kruidenierswinkeltje in gezeten (in het
gedeelte wat mi woning is).
C 28, of zoals het nu heet, Groningerstraat
33, is gebouwd in 1935 door wijlen de vader
van Jannie Stel, de heer J.Hovenkamp. Hij
heeft er tot 1980 een aannemersbedrijf
gehad. Toen is de werkplaats verbouwd tot
bejaarden woning, waar Jannie haar
moeder, mevr. Hovenkamp, nu nog woont.
In het huis, waar nu de heer Rik Timmer
woont - Hunebedpad 1 - hebben de
grootouders van Jannie Stel gewoond vanaf
1910 tot 1937/38, die hebben er het
vrijerskamertje bij gebouwd. Na hen heeft de
fam. A. Scheper er gewoond. De fam.
Scheper heeft de erker er voor weggehaald.
JKremer heeft het huis gekocht, maar er niet
zelf gewoond, hij heeft het weer verkocht aan
de heer J.Loman in 1974. De heer Loman
heeft het huis verbouwd tot wat het nu is.

In de woning aan de Esweg 48 woont sinds
april 1972 fam. W.Scheper. Eerder woonde
er fam. Kanon met Hendrik, Aaltje, Piet en
Willem. De woning is omstreeks 1850
gebouwd. Rond 1923 woonde in het
achterhuis van fam. Kanon hel pniimenvrouwtje. Het was een vies vrouwtje, die
altijd met een mandje met pruimen door de
Es liep. Ze was getrouwd geweest met een
diamantslijper en had dus wel geld. Ze was
erg batig voor kou en waste haar handen 's
winters in de snertpot.
Niemand wilde voor haar zorgen. Ze is nog
bij Job Klinkhamer in Zuidlaren in het oude
huisje (waar nu de bieb staat) overleden.
In de woning aan de Esweg 50 woont nu
fam. S.v.d.Helm.
Hun boerderij is herbouwd in 1890.
Hiervoor stond er een boerderij in de lengte
langs de weg, deze is opgebrand en de
gebinten kwamen bij de verbouwing in 1989
te voorschijn als balkhout onder de vloer. Zij
zijn het laatste nummer aan de Esweg, omdat
die eerder bij hun als zandpad voor het huis
langs liep. Nu is dat eenfietspad.

schoonouders, de fam. S.v.dHelm; dus de
grootouders van S.v.dHelm, Esweg 50.
De heer S. v.d. He lm was de eerste persoon in
Midlaren die t.v. had en daar mochten de
kinderen uit de buurt t.v. komen kijken.
Hel huis aan de Esweg 31, Cl 7 is gebouwd
rond 1860. De oma van Willem Schans,
Egberdina van Houwingh is in 1862 in deze
toen nieuwe woning geboren en heeft er 90
jaar gewoond.
De vader van Egberdina Houwingh, Marcus
Houwingh heeft de woning zelf gebouwd. Op
19-03-1887 trouwde Egberdina Houwingh
met Willem Schans, de opa van Willem
Schans die nu in Zuidlaren woont. Zij gingen
daar ook wonen. Voor 1887 heeft er een
bakkerij met café in gezeten. De oude tapkast
slaat nu nog bij Willem en Aaltje Schans. De
opa van Willem Schans heeft echter de
vergunning verkocht, omdat hij vond dal zijn
schoonvader teveel dronk. Willem en Aaltje
Schans hebben 50 jaar aan de Esweg 31
gewoond, tot 1988. Sinds die tijd woont de
fam. Gorter in de boerderij.
Aan de Esweg 29 heeft vroeger een
kippenfarm gezeten.

NMBtsiofttiit

Voor 1970 hadden alle huizen in Midlaren
C-mimmers; dus geen straatnamen. Vroeger
liep er ook een tramlijn voor het huis aan de
Esweg 50 langs.
Ibt aan de nulverkaveling (ca. 1970) liep er
ook een zandpad achter de huizen van de
Esweg. Dit lag in het verlengde van het
Hunebedpad tot voorbij de boerderij van
Geert en Aaltje Meilens; daar kwam het
zandpad weer uil de op de Esweg. Op vele gedetailleerde - kaarten van Midlaren staat
dit zandpad nog steeds als zandpad
aangegeven.
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In 1934 is het huis van mevr. A.v.d.Helm Groningerstraat 48 - gebouwd door de heer
Hovenkamp voor de somma van f 2.750,-.
Voor mevr. v.d.Helm woonden daar haar

Ji«i»t -r*>»e»e.-cbt.
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Vrouger
Toen ik nog 20 gruin was as gras
en de auto er haost nog neit was
Was dat ding all'n veur de riek'n
ik much d'r net eev'n naor kiek'n.
Gelukkig dat het ook anders kan
hij is nau veur Jan en alleman.
't Was vrouger neit altied zunneschien,
maor wai hadd'n waoter klaor as wien.
De pomp gaf waoter helder as glas,
net of het niks biezunder was.
De kwaojong's wörn heil best groot,
as ze dronk'n oet een boer'n sloot.
Nou hebb'n wai milieu "jaorn laoter",
en een zuuvering's smaok an 't waoter.
En moet'n der ook nog dik veur betaol'n
wat dai jong's zo oet de sloot kunn'n haol'n.
Vrouger kreeg'n wai sinaasappels in een puut,
en heldere tuuttesoep van een tuut.
Tuuttesoep gewoon in 'n baord, neit in moderne kopp'n,
en zundag's ging'n wai met n'kander sausies doppen.
Hebb'n jullie ook wel ies trek
an broeneboon'n met oetbakken spek ?
Slao met edik en sukker en Jan in de zak met stroup ?
de koei'n deed'n toen hun behoefte nog in de group.
Tuut'n legden de aiër in 't hounderhok,
en wai kreeg'n om de kruuk een aule sok.
En ha mien Moe heur best weer daon,
dan ha ze de kraft weer vol staon.
Citroenschill'n met brandewien en klontie's groes,
ook wel goud veur een zere koes.
November is slacht maond dan slachte iederain pardoes
de zwien hong geslacht aan de ladder teeg'n 't hoes.
De keulsepott'n kom'n dan in de keuk'n te staon,
en dai werd'n vol met vlees en spek daon.
Nao zes week'n kwam vlees en spek weer oet zaolt,
dai wörn bai de worst'n heen hong'n aan de baolk.
Boekspek kreeg'n wai op een pil roggebrood
en in de snert kwam de steert en de zwienepoot.
Roggebrood met revenkêze zai je nou nait meer,
en wel dut op 't zulfde brood nou nog kaonesmeer ?
Woar eet'n ze nou nog meelklont gekookt in schenkenat,
nee, tegenwoordig ist maor aal "chips, crocett'n en petat"
Moderne armoede
In ons super modern werelds leev'm
wordt neit veul menselijke waarmte meer geev'm.
Het liekt wel of dat neit meer bestaait,
en elk zien eig'n gereide padtie op gaait.
Elk en ein heft drok en haost gein tied,
en zwaar besmet met haot en nied.
Nau raos'n ze deur steeg'n en straot'n,
en heur'n een aander neit meer praot'n.
Moderne wereld, wat binst stoe aarm,
olie wereld, wat was stoe toch waarm !
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Datering van veenlijken gebeurt n.a.v.
botonderzoek of door aanwezige voorwerpen
naast het lijk of door grondlaagonderzoek.
Datering van hel veen direkt onder het lijk
wijst op een relatief hoge ouderdom van dit
lijk (laat neolithicum/vroege bronslijd?).
Zo behoort dit lijk tot de oudste groep
veenlijken.

Veenlijk gevonden in de put van
de familie Moesker aan de
Schutsweg 34 te Midlaren
De fam. Moesker had een veenput gegraven,
door een uitgespaard dammefje gescheiden
van het water van de poel. Deze put lag
naast een eerder gegraven put, die vol water
stond, eveneens afgescheiden door een
dammetje.

De meeste veenlijken dateren uit de eerste
eeuwen van onze jaartelling.
Veenlijken waren vaak mensen die
terechtgesteld waren voor een gepleegd
vergrijp of werden als offer gedood aan de
rand van hel veen of erin gelegd.

Tijdens W.O.II heeft Joh.Moesker bij hei
af spillen van de turf per ongeluk een voet
afgestoken van een lijk. De voet hebben ze
op het dammetje lussen de eerste en tweede
put gezel en niel gemeld aan de politie, want
als men zijn eigen turf stak moest men
brandstofbonnen inleveren.
Kort na de vondst is het dammetje bezweken
en zou de voet en de rest van het lijk met de
dam in de eerste pul zijn gespoeld.

Waar de menselijke resten van hel veenlijk
uit Midlaren zijn gebleven is onduidelijk
Volgens de heer Seidel, die bij het onderzoek
aanwezig was, is het geheel achterop een
fiets naar Groningen ven>oerd. In 1988 bleek
niets van deze vondst aanwezig Ie zijn en
wordt het lijk als vermist beschouwd.

Na de oorlog heeft de wachtmeester der
Rijkspolitie van Midlaren, dhr. Seidel, het
biologisch-archeologisch instituut van
Groningen op de hoogte gesteld.

Op dit zelfde terrein, vlak naast de bestaande
poel, is bij het uitgraven van een kleine poel
in april 1997, een vuurstenen bijltje
gevonden door de fam. Meissner.

Dhr. Ha/bertsma heeft in de week van 19-23
oktober 1949 naar het lijk gezocht.
Zijn eerste contact me de vinder en eigenaar
van het terrein. Jan Moesker, was hiel al te
opbeurend. Moesker dacht dat het lijk in de
put was gespoeld. Op zoek naar het lijk had
hij in het gat met een hark gevist en
verscheidene botten gevonden.

Volgens archeoloog, dhr.Groenendijk uit
Noordlaren, dateert dit bijltje van ca. 4000
v.Chr., de tijd van de hunebedbouwers en de
trechterbekercultuur, genoemd naar de voor
deze cultuur kenmerkende aatdewerkvorm de trechterbeker. Deze tijd wordt ook wel
aangeduid met de term neolithicum of
sleentijd.

Halbertsma vond de oude put terug en bij het
uitgraven vond hij een kuitbeen, dijbeen en
restanten van pezen en huid. Deze leken te
wijzen op een volgroeide manspersoon. Het
onderlijf werd teniggevonden in het vaste
veen 1er hoogte van het breukvlak tussen het
losgeraakte en het vast gebleven deel.

De trechterbekermens was boer en woonde
in kleine gemeenschappen in de uitgestrekte
bossen. Ze woonden in houten huizen en
brachten rondom hun nederzettingen de
grond in cultuur, door het bos mei
vuurstenen bijlen Ie kappen. Op de zo
verkregen akkertjes werd koren verbouwd
(vermoedelijk eenkoorn, emmer en naakte
gerst) en na de oogst werd het vee geweid.

Er werd een monster gespit, waarin resten
van het lijk nog in het veen bekneld zaten en
er werd een veenmonster genomen en op
stuifmeel onderzocht.

-27.

Het gevonden bijltje is 8 cm lang en heeft
een snede van 4 cm. Er zit een insluitsel van
een fossiel in en het is geslepen en
oorspronkelijk geschacht geweest, (zie foto)
Door ontstane krasjes, 'retouches', en glans
kan je zien dat het hier gaat om een gebruikt
bijltje.
Net als veenlijken werden ook vuurstenen
bijltjes begraven als offer aan het veen, of
aan goden en geesten die men daar aanwezig
achtte.

viel.
Het gaat hier waarschijnlijk om een bijltje
van noordelijk vuursteen, afkomstig uit
Noord-Scandinavië. Hoe de handel in
vuursteen verliep is niet bekend
In Midlaren is ook een onafgewerkt houten
wiel gevonden. Om wielen uit één stuk hout
te kunnen maken moesten bomen worden
gekapt met een diameter van 1.10 m. Op het
wiel van Midlaren zijn duidelijke kapsporen
gevonden van een soortgelijk bijltje mei
dezelfde snede van 4 cm.

Vuursteen was het staal van de steentijd Niet
alleen bijlen, maar ook tal van andere
werktuigen werden van vuursteen gemaakt:
dolken, messen, beitels, boren, pijlpunten
enz.
Het vuursteen werd uit de vuursteen mijnen
gehaald en werd ter plekke tot halffabrikaat
verwerkt. Er werden vooral bijlen en klingen
van gemaakt.

De bijlen werden waarschijnlijk door de
gebniiker zelfgeslepen.
Omstreeks 4000 v Chr. had men geleerd
vuursteen tot bijlen te slijpen. Hel gebeurde
op een afgeplat stuk zandsteen onder
toevoeging van water. Onder dnik werd het
voorbewerkte werktuig over de steen heen en
weer bewogen. Het slijpen van een 10 cm
lang bijltje duurde ongeveer 10 uur.
De kwaliteit van vuursteen in NoordNederland was dusdanig slecht dat het vaak
bij de eerste klap al in vele stukjes uiteen
-28-
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Winkeliers en ambachtslieden van voor 1930 tot 1940.
De namen tussen haakjes zijn de huidige bewoners.
H.H arms
Bakker en winkelier
Z.Kanon
Timmerman
J. de Jonge
Poelier
Groenhof
Garagebedrijf
Glas
Petroleumhandel
Gunter
Meerzicht
v.d. Zijl
Plankensloot
P.v.d.Zwaag
Rijwielhersteller
RNijhof
Café en winkelier
J. Hovenkamp
Timmerman
Jan Spiegelaar
Tegelzetter
Alb. Kuipers
Klompenmaker
Gebr. Bruining
Jachtbouw
Mevr. Bruining
Manufacturen
Natuurbad Midlaren
Tolhek, sigaretten enChocolade
Gebr. Kroese
De Bloemert (pav.)
Jan Koers
Slager
Kleermaker
Posthumus
Winkelier
G.Luiken
Winkelier
H.Ruigers
Transportbedrijf
Gez. Wolters
Snoep en alcolholPereboom
vrije dranken
Kleermaker
Nijhof
Waarzegger en Boer
Jan Prins

(garage Hollander)
(Wietse Scheper)
(Graalman)
(fam. Den Hengst)
(Eschhoeve)
(pav. Meerzicht)
(Het Ei van Columbus)
(schuur café De Hunebedden)
(rest. De Hunebedden)
(mevr. Hovenkamp/fam. Stel)
(Berend Spiegelaar)
(makelaar Huis)
(Venema)
(Venema)
(Meerwijk)
(openl.Musenm Arnhem)
(Jaap Bosch)
(GP. Koers Slagerij)
(Vlot)
(T Oosting)
(Darneviel)
(J.K.Hamming)
(Haasakkers)
(Snider Wupp)
(Alb. Schimmer)

.:, op Mefrwijk. — Bloemert.
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Dat is zo gebleven tot Jacob op bijna 92
jarige leeftijd overleed.
Zelf kwam ik in 1943 ter wereld en toen
werd er nog geslapen in bedsteden, was er
geen elektriciteit, geen centrale
verwarming en geen waterleiding. (Dusniet douchen, geen wasmachine en
stofzuiger) Later sliep ik op een
slaapkamertje met één van mijn broers en
toen deze het huis hadden verlaten sliep ik
altijd in één slaapkamer met mijn
grootvader, tot ik het huis uitging.
Ondertussen waren de bedsteden in kasten
veranderd.
Mijn grootvader was altijd bang, dat ik te
laat op school kwam en zo maakte hij mij
steevast minimaal een halfuur te vroeg
wakker. (Hé, jong most d'rnog nait oet?
Domniet komst te loat!)
In de winter zaten er dikke ijsbloemen op
de ramen en 's morgens warende
condensdruppels aan hetplavond
bevroren.

Vroeger...was het heel anders
Mijn grootvader, Jacob de Swart werd
geboren op 2 juli 1874. Hij was één van de
6 kinderen van de schrijnwerker Johannes
de Swart, die zijn geboorteplaats Den
Haag had verlaten en trekkend naar het
noorden uiteindelijk in deze omgeving is
blijven wonen. Jacob trouwde met
Everdina Lokhorst, aan wie ik mijn mooie
voornaam te danken heb, en liet in 1905
een boerenwoninkje op een stuk glooiend
heideveld bouwen voor f 1.500,—.
Op de vlakke stukken in hel heideveld
werden akkertjes gemaakt en bij toeval kon
Jacob het heuvelachtigste stuk verkopen
voor j500,— en dat verlaagde zijn
hypotheeklasten enorm.
Er werden twee meisjes geboren, Hennie
en Aaltje. Jacob verdiende zijn boterham
als arbeider en had wat inkomsten uit zijn
eigen boerendoeninkje. Zo ging hij
grasmaaien in Friesland; (te voet!) veen
baggeren en werkte een tijdlang voor een
boer in Vries. (Om 4 uur 's morgens op,
twee uur lopen naar Vries, 6 uur beginnen
en om acht uur 's avonds weer thuis)

In 1955 kocht mijn vader de boerderij van
mijn grootvader, met instemming van tante
Hennie, voor j 5.000,—.

I

i

»
í

Er waren twee waterpompen, één voor
huishoudelijk gebruik en één voor de stal.
's Avonds heb ik vaak emmers volgepompt
voor de koeien. De put is er nu nog steeds;
er is ook weer een pomp op aangesloten,

Everdina werd niet zo oud en toen Aaltje
trouwde, werd er een stukje bij het huis
aangebouwd en ging het jonge paar bij
Jacob inwonen.
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maar het water is ondrinkbaar geworden.
Vroeger bevond zich het grondwater in de
winter op ongeveer 2 à 3 meter onder de
grond; tegenwoordig is dat altijd minimaal
5 meter. Sinds de ruilverkaveling zo'n 35
jaar geleden is de afwatering dusdanig
verbeterd, dal het water niet meer in de
grond trekt, maar snel afgevoerd wordt
naar de Drentse Aa. Maar of dat nou zo
slim bedacht is??? In ieder geval stromen
de sloten in hel Heiveen nooit meer over en
kan er nooit meer geschaatst worden op
het ondergelopen land ten westen van de
Veenhorst.

verwarmd door kolenkachels, die in hel
midden stonden. De ramen waren zo hoog,
datje er niet door naar buiten kon kijken.
Toen ik in de tweede klas zat, werd de
school verbouwd en moesten we een half
jaar naar Zuidlaren, waar we
ondergebracht werden in twee lokalen van
de oude school, die op de Kerkbrink stond.
Meester Hof was al op leeftijd, toen ik bij
hem in de klas kwam, hij was al bijna net
zo oud als ik nu ben. Hij kon prachtig
vertellen, hield van sport, gaf zangles en
tekenen en schilderen en we gingen planten
zoeken en bekijken in de natuur; hij was
voor zijn tijd een uitstekend onderwijzer.
Toen ik van school afwas, heb ik nog lang
heimwee gehad naar de school en ging nu
en dan nog even te mg in de klas.
Misschien ben ik daarom wel later zelf
onderwijzer geworden.

Het heideveldje ten noorden van het huis
veranderde in een bosje. Hier bouwde ik
met mijn leeftijdgenoten hutten, legde
paden aan om er op de fiets over te
crossen, speelde er cowboy en indiaan/je
en ridder mei speren, zwaarden en schilden
en leverde veldslagen tegen de
Noordlaarder leeftijdgenoten. Niet dat we
een hekel aan die jongens hadden; ik was
in die lijd vaak in Noordlaren en ging
vriendschappelijk met een ieder om. Als
eenling was dat normaal, maar mei een
groep hoorde je nu eenmaal een veldslag
te leveren.

Het sportveld lag een aantal meters hoger
en de Midlaarder handbalvereniging
'Blauw-wit' speelde er zondags haar
wedstrijden. Door de week was het ons
voetbalveld en voetballen deden we in die
lijd veel. Ik ging altijd extra vroeg naaischool, want we speelden voor schooltijd,
tussen de middag en na schooltijd en in de
zomer ook wel 's avonds. Meestal speelden
we op één doel, soms individueel soms in
twee partijen. Zo nu en dan hielden we een
"officie/e " wedstrijd tussen 'Veuroet' en
'Achteroet' (ten oosten van de school en ten
westen van de school). Lucas Nijveen (huis
van Tine) was al op voetbal en had echte
voetbalschoenen. Wij speelden normaal op
klompen, waarbij de oude en bijna
versleten klompen het beste bevielen; je
kon er harder op lopen - ze waren lichter en veel beter op glijden. Regelmatig brak
er een kap van de klomp; mijn ouders
waren daar niet blij mee en m'n vader
verkondigde dat ik een paar ijzeren
klompen zou krijgen, terwijl hij de kap
weer bevestigde met een speciaal daarvoor
bestemde ijzeren band met punten.
Heel soms speelden we een wedstrijd tegen
een junioren team uit Zuidlaren. Als

De weg naar school was een stuk korter
dan tegenwoordig. Voor het huis van Van
Burg ging het schuin richting de boerderij
van Lokhorst Je kon ook wel via Van der
Zwaag (huis Boucher) en tussen de schuur
en de boerderij van Arend Vos (huis Otto)
door over het Heiveen, (oen nog
onverhard. Verder waren er in die tijd een
soort illegale fiets-en wandelpaadjes, die
gewoon via de kortste route over de akkers
gingen. Als de boer ging ploegen waren de
paadjes verdwenen, maar na korte tijd
waren de paden er weer ingelopen.
Grappig, dat in Engeland dit soort 'Public
Footpath' nog steeds bestaai.
De oude school had nog een kolenhok.
Daar dreigde meester je in op te sluiten als
je ondeugend was. De lokalen werden
-31-

een emmer werd opgevangen, het varken
aan een ladder werd geknoopt, geschoren
en in stukken verdeeld. Verder was het wel
weer gezellig met verhalen bij de koffie en
na afloop de borrel. Alberdien kreeg altijd
een "soepie' en juf ook. In die tijd was ik
gek op bloedworst.
Zo nu en dan werden ook de oude kippen
geslacht. Die werden dan eerst opgehangen. Ik herinner me nog dat de dieren
nog wel heel lang met de poten bleven
trappelen. (Wat is het dierenleven in de
bio-industrie toch veel gruwelijker
geworden.)

begeleider kwam dan meester Huisman, de
secretaris van de voetbalvereniging, mee.
We verloren natuurlijk altijd dik, maar
meester Huisman probeerde Midlaarder
talenten lid van de voetbalvereniging te
laten worden. Toen ik 15 jaar geworden
was, mocht ik eindelijk na heel lang
'zeuren' van mijn ouders op voetbal. (Mijn
vader was niet zo voor voetbal: "zie
schuppen die de bainen kapot") Toen ik
later ging schaatsen en wielrennen was hij
daar dan ook heel wat beter over te
spreken.
't Boerenwerk was in die tijd nog bijna
helemaal handwerk. Mijn vader stond
dagenlang met de zeis koren te maaien. Na
schooltijd moest ik dan 'binden' en de
schoven in 'hokken' zetten.
Een 'roggenhok' bestond uit 18 schoven.
Later werd het koren met andere boeren
gezamenlijk op een stuk akker in 'bulten'
gezet. Dat was niet zo'n gemakkelijk
karwei. Niet iedere boer had een goed
gevoel voor het bultenbouwen en maar te
vaak moesten palen en ladders als
ondersteuning dienen bij een scheefgezakte
bult. Bij het buitzetten bestond mijn taak
meestal uit het 'gaarmsmieten' (Je was dan
de tussenpersoon tussen wagen en bult)
In de herfst kwam dan de dorsmachine en
gooiden wij elkaar met het kaf.
Aardappelrooien heb ik altijd wel leuk
werk gevonden. We hadden in die tijd van
die kleine ijzeren puntige
vingertopbeschermers en nog gevlochten
korven.

Eind vijftiger jaren werd het oude
schuurtje bij het huis afgebroken en liet
mijn vader door aannemer Wolters uit
Noordlaren een grote nieuwe schuur
bouwen voor zo'n ƒ 5.000,—.
Een groot en degelijk bouwwerk. Zo
degelijk, dat het mij later heel veel moeite
kostte een deel af te breken, ten einde de
schuur een beter op het huis afgestemd
uiterlijk te geven.
Met buurjongen Hommo (huis Boucher)
ging ik wel eens naar de schietbaan om in
de kogelvanger kogels te zoeken. (Dat
mocht natuurlijk niet) Thuis smolten we in
een schoensmeerdekseltje het lood uit de
puntige omhulsels op een petroleumstelletje.
De jongens waar ik het meest mee gespeeld
heb, waren Bert Hartman, Hommo van der
Zwaag (aangenomen zoon van de
fietsenmaker), Geert Bovenhuis en
Aalderik Lokhorst
Geert Bovenhuis woonde eerst aan de
oostkant in het huis van Julius en later in
de boerderij aan de zuidkant van de
ingang naar De Bloemert. Geert kon iets
beter leren dan ik, vooral rekenen en ging
naar de H.B.S., maar omdat zijn vader
overleed en zijn moeder ging hertrouwen,
verhuisde Geert al gauw naar Lieveren.
Sindsdien heb ik hem twee keer weer
ontmoet. De eerste keer was 15 jaar

Toen ik ouder werd, mocht ik graag met de
vork de hooipakjes omhoog steken. Dat
was een prima krachttraining. Maar in de
herfst knollen plukken heeft me nooit
mogen bekoren.
In het najaar werd ons varken geslacht.
Het beest werd gierend uit z'n hok gehaald
en alhoewel ik het akelig vond, dreef
nieuwsgierigheid mij er toe toch toe te
kijken hoe de oude slager Koers met een
soort proppeschieter het beest doodschoot
en de keel doorsneed, waarna het bloed in
-32

geleden op de schoolreünie (Dorpsfeest) en
drie week geleden, toen hij zomaar
toevallig langs kwam na een familiereunie.
(Geert woont in Utrecht, is getrouwd, maar
heeft geen kinderen en handelt in oude
boeken.)
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In 1968 werd ik onderwijzer aan de
Emmalaanschool in Zuidlaren. We kochten
het fnusje aan de Schutsweg, dat we
huurden van de Woningstichting.
In 1975 kocht ik het huis van mijn vader,
met goedvinden van mijn broers en zus,
voor een bedrag van ƒ 65.000,—plus het
erfdeel van de woning in Zuidlaren, die op
naam van mijn broers en zus kwam.
Veel, heel veel is er anders geworden bij
Haasakkers no. 2, misschien heb ik iets
overgeërfd van de oude schrijnwerker
Johannes. Eén ding is zeker: Ik ben de
oude Jacob (door sommigen "OalJob"
genoemd) heel erg dankbaar, dat hij ooit
op die schitterende plek in 1905 een
boerderijtje ¡iet bouwen.
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Interview met de heer Joh.
Moesker, Telefoonstraat 7 Fr
Zuidlaren.

je 14de leerplichtig.

Waar bent u geboren?
In 't moeras van Anloo. Mijn vader was
molenaar en landarbeider en moest 't land
droog houden. Op 't land werd verbouwd.
Met 2 jaar ben ik naar het Zuidlaarder
moeras verhuisd Mijn grootvader had daar
al een huisje.
Met 7 jaar in 1924 ben ik verhuisd naar de
Schutsweg 34. Daar zat toen ca 2 1/2 hectare
land bij.

t

i

Hoe zag het er toen uit op de Schutsweg?
Het huis van Everts (nr. 21) stond er nog niet.
Van Huis (nr. 36) wel. Dat was een beetje
een boerderij. Daar woonde Job en Antje
Smit. Hij werkte bij Jonkheer van Swinderen
op de
burcht. Piet Kanon zijn vader heeft land van
de fam. Smit gekocht en de 2 huizen er recht
tegenover gebouwd, nr. 21 en nr. 23. Kruims
was er al. Daar woonden oude Jan en
Wubbegin Kruims met hun zoon Jan en zijn
vrouw Sientje. Spiegelaar en Ellens waren er
ook al.
Wat voor bedrijf hadden jullie?
Een gemengd bedrijf met 6 à 7 melkkoeien
en ca. 3 varkens. Eerst hadden we geen
paard. Later één hit en daar kwam nog een
hit bij toen mijn vader de melkrit deed
Beetje bij beetje kocht mijn vader land erbij.
U bent in Midlaren naar school gegaan?
Ja, bij juffrouw Huizinga en meester Clason.
Na de lagere school ben ik nog bijna 1 jaar
naar de ULO gegaan.
De toenmalige burgemeester Jonkheer van
Kinschot ging de buitendorpen af en zei dat
je veel beter naar de ULO kon gaan aan de
laatste klas over te doen. Dan leerde je er
tenminste nog wat nieuws bij. Je was n.l. tot

<*&,

Meester Clason
Op mijn 14de verjaardag zei de meester van
de ULO:" Johan, ga jij maar naar huis". En
dat deed ik Maar 's avonds kwam de
burgemeester en zei: "Ja Moesker, je zoon is
nu wel niet meer leerplichtig, maar ik zou
toch graag hebben dat hij nog terug naar
school gaat". De 17de maart zou er n.l. een
telling plaatsvinden en als er genoeg
leerlingen waren dan kon hij een aanvraag
indienen voor een nieuwe ULO. En toen ben
ik nog 14 dagen temg gegaan. De nieuwe
ULO is er ook gekomen.
Vanaf mijn 14de jaar heb ik op de boerderij
gewerkt. Het was toen crisistijd. Ik deed er
wel
avondcursussen
bij
op
de
landbouwschool (mevr. Moesker toont mij
een mooi getiágschrift met de tekst dat
Johannes Moesker de landbouw cursus
getrouw en met goeden uitslag heeft
gevolgd) en voorbrengen en toiletteren van
paarden en ik heb ook het melkdiploma
behaald Ik was voormelker en gaf les in
melken via de boterfabriek m de Groeve.
Hoe was het sociale leven, was het gezellig?

Nou vanaf 14 jaar moest ik om 4 uur of half
5 van bed af en werkte tot 's avonds een uur
of 6. En centen hadden we ook niet, dus
konden we ook niets uitgeven. Er woonden
toen weinig mensen in Midlaren. Op de
Tolhuisweg had je Schuiling en dan het witte
huisje waar Posthumus, de stoomsnijder
(vlugge snijder), of kleermaker woonde en
daarna had je niks meer. Vroeger werd een
pak ook wel gekeerd. D.w.z. de binnenkant
als buitenkant vermaakt. Dat kun je zien aan
het borstzakje dat dan aan de andere kant
zat.
We hadden vroeger veel ondernemers hier.
Op de Groningerstraat 25, dal oude
boerderijtje in de bocht met die dikke
lindeboom, daar woonde Jans Hunt. Hij was
machinist van de dorsmachine. Dat was een
stoommachine en bezit van de dorsmachinevereniging van Zuidlaren.
Waar mi café Plankensloot is stond vroeger
een oliemolen maar die is opgebrand en
café de Hunebedden hadden een
kruidenierswinkel erbij . Op de rand van de
toonbank stond een koffiemaler. Dan kon je
zelf je koffie malen. Café Nijhof had ook een
winkel erbij.
Verder was er nog een kniidenier op de
Schutsweg in het huis van de fam. Davids.
Dat platte gedeelte was de winkel. En er was
nog een kruidenier, Luiken, een heel klein
winkeltje in het huis, waar mi mevr. Oosling
woont aan de Tolhuisweg. Die had een
karretje op 2 wielen met een paardje ervoor.
De vroiiH' ging iedere week met 2 grote
klapkorven met eieren naar Groningen.
Er zat een schoenmaker ,de gebroeders
Venema, op 't Heiveen, waar mi mevr.
Heringa woont.
We hadden een
textielwinkeltje van mevrouw Bntining aan
de Groningerstraat en haar zoon was boten
bouwer in Midlaren, JHovenkamp was
timmerman evenals Z.Kanon en zo was er
bakker Harms met zijn winkel ,v .d. Zwaag
fietsen-automonteur die ook rijles gaf, Jan
Koers had een slagerij en W.Nijhof was
kleermaker. Verder was er nog een
petroleumboer, Fokko Glas, beter bekend als
pijpje drop. Hij reed door het dorp met een

karretje met een tank erop en het paard
ervoor. Hij verkocht de ¡petroleum per liter.
Hij werkle voor de firma Automaat. Deze gaf
een krantje uit waar een stripverhaal over
pijpje drop in stond en dal eindigde altijd
met: "Hoe het pijpje drop vergaal, staat in
de volgende automaat ".
Pijpje drop was ook muzikant, hij speelde
viool. Er was eigenlijk maar één echte boer,
W.Karsens, in het huis van Greydanus aan
de Groningerstraat 40.
Waarom noemt u die alleen een echte
boer?
Nou, die hadden een vaste knecht in dienst
en een dienstmeid en een arbeider.
Wat is het verschil tussen een knecht en een
arbeider?
De knecht is niet getrouwd, die woonde dag
en nacht bij de boer in huis. De arbeider
woonde in het arbeidershns, wat bij de
boerderij hoorde.
In het huis aan de Haasakkers waar mi van
Burg woont, woonde malle Katrientje met
haar zoon, die niet helemaal goed was. Dal
huisje was niets meer, helemaal verzakt.
Later kwamen daar Geert en Hendrika
Nijborg wonen. Geert kon niet praten, die
had geen verhemelte. Daw liep alles door
elkaar heen, kippen, ganzen en wat er maar
zat. Ik geloof dai ze zelf ook op het stro
sliepen.
In het huis van Schimmer aan de Hultenweg
woonde Jan Prins. Die had een kettinkje met
een bommeltje. Daar ging je met je vragen
heen. Als het bommeltje stil hing dan was het
goed, maai- als het heen en weer ging was
het niet in orde.
Geloofden de mensen daarin?
Welnee, maarje ging erheen voor de lol.
Hoe heeft u uw vrouw leren kennen ?
In de oorlog op een concours hippique op
2de Pinksterdag. Trijntje Wollerich (mevr.

Moesker) zat aan een tafel met haar
vriendinnen in de tent. Johan Moesker ging
boven op de tafel zitten en maakte wel inaruk
op Trijntje. In 1949 zijn ze getrouwd.
Daarvoor is het veel aan en uit geweest. De
ouders van Johan maakten zich een beetje
zorgen. Trijntje was apothekersassistente en
kwam weliswaar van een boerderij in
Veendam, maar wist niets van melken. Dat
wordt niks met dat wicht. We hebben 2 jaar
samengewoond met Jan (Johan's 11 jaar
jongere broer) en zijn vrouw. Het ene stel in
de kamer met de bedsteden en de anderen in
de achterkamer.
In de zomer woonden we in het stookhok.
Daar stond een kookkachel waar de was op
werd gedaan in een grote zinken wasaker.
Later ging de was over in een zinken teil en
werd dan weer gekookt met sunlight zeep en
dan op de bleek. Het was prachtig om in het
stookhok te wonen, dan bleef het huis mooi
schoon. Daar sliepen we alleen. We konden
dan 's avonds spelletjes doen of je kon lezen.
Mevr. Moesker: "Welnee, er werden geen
spelletjes gedaan, er werd heel lang
gewerkt".
We woonden in het stookhok tot het ie koud
werd Tot aan de Zuidlaardermarkt bleef de
kachel uit. 's Winters brachten we ook de
kookkachel naar binnen.
Waar werd het stookhok voor gebruikt?
Daar werd de varkenspot gekookt in een 100
l. pot. Heel veel aardappelen en wat meel er
doorheen gestampt.

In 1949 werd er bijjullie in het gat naar het
Veenhjk gezocht?
Ja, ik weet dat mijn vader het maar raar
vond, zoveel aandacht voor dat lijk In de
oorlog had ik bij het turfsteken een voet
afgestoken, een hele voet, met alles erop en
eraan, nagels en alles. Maar we gaven dat
niet aan bij de politie. In de oorlog ging alles
op de bon, ook brandstof. En als-je je-eigen
turf stak, moest je brandstqßonnen
inleveren. Dat wilden we natuurlijk niet.
Hadden jullie veel contact met de buurt?
's Winters hadden de mannen een kaartclub.
De vrouwen gingen naar elkaar toe~ om te
praten en te breien. Mevr. Moesker: "Dan
deed je een schoon schort voor".
Waarom deed u een schort voor als u ging
breien?
Nou, het werd niet echt als visite beschouwd
En met nieuwjaar kwamen de mannen
nieuwjaar wensen. Dan waren er kniepertjès,
rolletjes, koek en oude wijven-eneen-borre ltje. Kinderen gingen door het dorp en kregen
een paar centen. De vrouwen bleven thuis
om de mannen te ontvangen.
Waren er ook feesten in het dorp?
Toen Trijntje in Midlaren kwam wonen was
er zomerkermis.
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Witte huisje
Jannie Vlot

Dan waren er wat kraampjes en overdag een
draaimolen en 's avonds een zweefmolen.
Dat was feest, een beetje dansen en je ging
ook hel café in. En dan was er 's winters een
toneeluitvoering.
De kermis werd gehouden voor hel café de
Hunebedden.
Was er vroeger ook een tolhek op de
Tolhuisweg tijdens de paardenmarkt?
Ja, bij het witte huisje van Jannie Vlot.
De boeren uit Zuidlaren gingen altijd over
de Schutsweg en in Noordlaren over de
Lageweg naar Groningen, zodat ze geen tol
hoefden te betalen. Maar met hun centen
gingen ze wel naar het café van Cornells
Kloots, waar nu loonbedrijf Kok zit.
Wanneer z'n moeder thuis was kreeg je van
haar eerst gratis koffie. Niet gelijk een
borrel.
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Wat vindt u jammer dat verloren is gegaan
in Midlaren?
Toen de fam. Nijhof wegging van het café de
Hunebedden. Dal was heel jammer. Het was
altijd heel gezellig en daar hadden we ook
toneeluitvoeringen en repetities. Toen
anderen hei overnamen werd het zakelijker.
Toen kwamen er kopjes op tafel.

:
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Wat vindt u van Midlaren nu?
Oh, ik heb eigenlijk weinig meer met
Midlaren. Ik ken er bijna niemand meer.
Alleen Jan Ellens, Berend Spiegelaar,
Marcus Lokhorst en nog een paar.
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HEIVEEN,
BOLLEVEEN
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In dit verhaal wil ik iels vertellen over de
geschiedenis van onze wijk, de wijk
HEIVEEN HAASAKKERS, inde volksmond
ook wel "Heihazen" genoemd. Om daarover
iets aan de weet te komen, heb ik de "oudste "
bewoners van de wijk, en sommige van hun
verwanten geïnterviewd. Ik heb oude kaarten
opgescharreld en oude foto's. Ik heb
stambomen van families opgesteld en lijsten
van de bewoners van huizen. En daarbij kon
hel niet anders of ik kwam zo af en loe builen
hel kleine hoekje van onze eigen wijk terecht.
Maar in feite gaat het hele verhaal loch over
de mensen en het land rondom een klein
hartvormig stukje grond, dat de "kern" vormt
van onze wijk, "Heiveen", of (in oude
spel/ing) "Heijveen" geheten. Om verwarring
te voorkomen zal ik steeds als het over de
weg Heiveen gaat, de moderne spelling
gebruiken, bedoel ik het stuk land dat
diezelfde naam draagt, dan gebruik ik de
oude spelling Heijveen. Naast het "Heijveen"
lag een grote zandheuvel, "De Hei ¡berg", en
daarachter een ander veen, het "Bol/eveentje", of "Bulveen". (Bul of Bol - stier.)
De huizen die in deze buurt staan, zijn voor

een groot deel gebouwd en of bewoond door
een drietal families, de families Lokhorst,
San Is en de Swart. Van hen zijn dan ook de
gegevens en verhalen afkomstig die ik heb
verzameld. Al schrijvende bleek echter dat
hel verhaal zo omvangrijk werd, dat het niel
meer zou passen in het kader van dil
"Dorpsfeestboekje". Daarom zijn in het stuk
dal ¡i nu lee si alle verhalen over de
verschillende bewoners van het Heiveen
weggelaten en heb ik mij beperkt tol een
schildering van het landschap vanaf 1850 en
het verhaal over enkele vondsten uil de
prehistorie. Wie geïnteresseerd is in het hele
verhaal kan het bij mij bestellen... Hel beval
een nagenoeg compleet overzicht van door
wie en wanneer de huizen in onze wijk zijn
gebouwd, wie er in de loop der tijd hebben
gewoond, en er zijn allerlei anekdotes in
verwerkt, die nu nog konden worden

opgetekend uit de mond van degenen die ze
hebben meegemaakt, of hebben gehoord van
hun vaders of grootvaders, en waarvan straks
niemand meer iets zal weten...
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TERUG IN DE GESCHIEDENIS: 50 TOT
75 JAAR GELEDEN...
Als je tegenwoordig vanaf de Tolhuisweg
rechtsaf slaat, het Heiveen in, zie je na de
bocht een rechte asfaltweg voor je. Aan de
linkerkant wordt de weg begrensd, door een
smalle bossingel, aan de rechterkant heb je
over het lager gelegen weiland een weids
uitzicht tol aan de molen van Noordlaren en
iemand die niel verder kijkt dan zijn neus
lang is, zal misschien denken, dat hel er hier
altijd al zo heeft uitgezien. Maar dat is niet
het geval.
Je hoeft niet eens zo ver terug te gaan om een
totaal ander beeld van dit weggetje Ie
krijgen. Op de eerste foto, waarschijnlijk
genomen rond 1955, krijg je een aardig idee
hoe die weg er tot aan de ruilverkaveling in
1970, heeft uitgezien. Geen bosjes aan de
linkerkant (daar liep een fietspaadje) en geen
asfalt, maar een blubberige zandweg, die een
groot deel van hei jaar onbegaanbaar was.
Op de foto fietst Hi elke Ellens (die de krant
rondbracht) net langs hel schuurtje van
Gezinus Wolters, die op Heiveen 1 woonde.
Nu woont Jan Klaasz Hamming daar. Maar
het schuurtje mei de beukeboom ernaast slaat
er nog. Wat deze foto niet goed laat zien is,
dal het land rechts het Heiveen nog niet was
afgegraven. In die tijd stonden er aan de Tolhuisweg nog niet zoveel huizen, en tussen het
pad dat langs de ijsbaan naar achteren loopt,
en het boerderijtje waar nu Berend Wolters
woont (Tolhuisweg 37), liep een brede strook
bouwland omhoog helemaal tot aan hel eind
van het Heiveen

De tweede foto geeft een indruk van de
Tolhuisweg rond 1920, gezien vanaf de
school, richting Noordlaarderbos. Ook de
Tolhuisweg was toen nog een zandweg. Links
van de weg stonden alleen de eerste drie
huisjes na de school (de nummers 6, 8 en
10), voor de rest waren er zandheuvelljes,
waar de kinderen uit die lijd speelden.
Heel in de verte, links, zie je hei huisje waar
nu Dinie Oosting woont (Tolhuisweg 26).
Aan de rechterkant was bouwland, datglooiend omhoog liep tot aan de plek waar
nu de voormalige kaasboerderij van Marlen
de Swart staat (Heiveen 5). Achter de boerderij van de Swart verhief zich een hoge
zandheuvel, die ook op oude kaarten nog
terug ie vinden is als "de He ijberg". Hoe
hoog het land daar geweest is, kun je je nog
een beetje voorstellen, wanneer je aan het
eind van het tegenwoordige "Heiveen" naar
rechts kijkt, waar het huisje van mevrouw
Heringa ("Oud He i berg" geheten) op een
kleine heuvel in het landschap ligt (Heiveen
3). Ook het huis van de familie Aeilkema
(Tolhuisweg 21) en het pad langs de ijsbaan
liggen nog op de oorspronkelijke hoogte.
Aan de rechterkant van de To/huisweg is het
op deze foto nog helemaal leeg. In de verte
rechts, zijn nog twee boerderijen te zien, dat
zijn waarschijnlijk het huis van Ton Kolkman
en Jet Aalders (Witzanden, nr. 33) en het
boerderijtje van Berend Wolters (nr. 37). Nu
staat er langs de hele weg een rij huizen, en
is het land achter die huizen afgegrcn'en.

150 JAAR GELEDEN: MIDLAREN TEN
WESTEN VAN DE GRONINGERSTRAA T..
Eigen/ijk omval de geschiedenis van de
recente menselijke bewoning van heel het
stuk van Midlaren ten westen van de
Groningerstraat slechts een periode van 125
jaar. De oudste topografische kaart stamt uit
1850 (net herdrukt en opnieuw te verkrijgen
bij de topografische dienst in Emmen). Op
die kaart is er in dat deel van Midlaren geen
huis te bekennen. Het Heiveen als weg
bestond nog niel, evenmin als de Haasakkers.
Ook het Midlaarderbos staat nog niet
getekend. De enige belangrijke weg was de
"Hoge weg", ook wel "Oude Coevorderweg"
gehelen, die vanaf Noordlaren over de es
naar Midlaren liep, daar de Tolhuisweg
kruiste (die in die tijd natuurlijk nog niet zo
heette) en verder door liep naar Zuidlaren.
De Tolhnisweg zelf was in die tijd niet meer
dan een zandpad, dat de wildernis in liep en
toegang gaf tot de "Wester Landen" bij de
Drentsche Aa.

HOE MIDLAREN ER ANNO 1850 MOET
HEBBEN UITGEZIEN...
Om je een beeld te vormen van Midlaren ten
westen van de Groningerstraat anno 1850,
moet je je het volgende voorstellen:
Als je vanaf de Groningerstraat de
Tolhuisweg volgde, waren er aan je rechterhand akkers, die zich uitstrekten tot aan
Noordlaren. Ongeveer lot aan de plaats waar
mi het tegenwoordige "Heiveen" rechtsaf
slaat, stond geen enkel huis en was alles
akkerland. Links van de weg lag een reep
onontgonnen terrein met zandheuvelljes,
bosjes en hei, met daarachter de
"Steenakkers". Marcus Lokhorst weet nog dat
hij als kind op die zandheuvelljes speelde, en
dat daar altijd het Paasvuur werd gebrand.
Dat moet begin jaren vijftig zijn geweest, dus
abi'eer 100 jaar later dan die kaart uil 1850.
In die tijd was de schoof er inmiddels wel en
stonden er ook wal huizen aan die kant van
de weg, maar er waren nog steeds stukken

onbebouwd.
Vanaf de flauwe bocht in de Tolhuisweg, 1er
hoogte van de boerderij van Van der Sterren
(nr.45), tot aan het huisje van Jans de Swart
(Tolhuisweg 47), lag rechts van de weg weer
een stuk ontgonnen land, dat zich uitstrekte
tot aan het Heijveen. Ook aan de linkerkant
van de weg was een stuk land ontgonnen.
Maar dal perceel was niet zo diep; het strekte
zich tenminste nog niet uit tot aan de
Huttenweg, zoals tegenwoordig. Na hel
huisje van Jans de Swart was er aan beide
kanten van de Tolhuisweg alleen nog maar
"woeste grond", tol aan de Westert. Ook het
stuk Duinweg dat vanaf de Tolhnisweg naar
de Veenhorst loopt, was er in die lijd nog
niet.
Het terrein rechts van de weg heette het
"Diepenveen", een naam die nog lenig te
vinden is op de boerderij van Schoenmaker
(TolhuisM'eg 49). Ook dit Diepenveen is later
ontgonnen en ven>olgens afgegraven tot aan
de rand van het Noord/aarder bos. Het
eigenlijke Diepenveen was een laag gelegen
moerassig
stuk
gelegen
tussen
de
tegenwoordige "Veenhorst" en de schietbaan.
DE T0P0GP4FISCHE KAART UIT 1850:
Bij de O van "Hondsrug" ligt de "Heijberg",
rechts daarvan, bij hel linkerbovenhoekje van
de M van Midlaren, het "Bnlveen".
Waar nu linksaf het zandpad langs de Vijftig
Bunder loopt, was in 1850 al wel een weg, en
aan het eind daar\>an slaat op de kaart
zowaar een huis getekend, zo te zien precies
op de plek van dat van Rias Kanon
(Huttenweg 10). "Nijen esch" staat er bij geschreven. Het huis keek uit over de es van
Zuidlaren. Dat was in 1850 dus de enige
boerderij aan de westkant van de Groningerstraat! Hoewel, toch niet de enige...
De Tolhuisweg liep nog verder richting
"Wester Landen". Niet kaarsrecht, zoals nu,
maar vanaf de kruising met de Vijftig Bunder
schuin naar rechts, richting Westertse weg,
en kwam uit ongeveer op het punt waar de
eikenhakhoutwal
met
greppel,
die
tegenwoordig nog het geasfalteerde stuk van
de Wesfertseweg van de "Wester Landen"
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scheidt, ophoudt. En even verderop, waar nu
nog een piepklein wil boerderijtje staat op de
hoek bij het Noordlaarderbos, is op de kaart
uit 1850 ook een huisje getekend. De
Westertse weg liep vanaf daar, net als
tegenwoordig, door tot aan de kruising met
de Pollseweg in Noordlaren.
Dat was dus alles... Twee huizen ten westen
van de Groningerstraat. Aansluitend aan de
es van respectievelijk Noord- en Zuidlaren
wat akkers, een klein stuk ontgonnen land
tussen het tegenwoordige Heiveen en de
Duinweg, en voor de rest "woeste grond";
hei, heuveltjes, vennetjes en bos. De Didnweg
liep vanaf Noordlaren langs het bos tot aan
Midlaren, eindigde daar in de bocht waar nu
ongeveer de Haasakkers begint, en liep uit in
een stuk onontgonnen terrein, dat als
"Heijveen" staat aangeduid. Aan de oostkant
van het Heijveen lag een hoge zandheuvel, de
Heijberg genaamd, nog 100 meter verder
oostelijk lag een stukje veengrond, het
Bulveen. En zo'n 300 meter ten noorden van
de Heijberg lag het hunebed van Noordlaren.
Over dat slreekje en zijn bewoners wil ik het
nu verder hebben.
100 JAAR GELEDEN:
HUIZEN VERRIJZEN...

DE

EERSTE

Precieze jaartallen zijn uit deze tijd niet
bekend, maar aangenomen kan worden, dat
er vanaf 1870 meer leven kwam in dit deel
van Midlaren. Op de topografische kaart uit
1899, die hier is afgebeeld is hel volgende te
zien:
In het midden het "Heijveen", een hartvormig
stuk natte heide. Rechts daarvan een kleine
ronde berg: De Heijberg, met aan de
zuidkant een zwart stipje: het huisje van
mevrouw Heringa (Oud Heiberg, Heiveen 3).
Aan de andere kant van "de Heijberg", waar
nu de boerderij van Marten de Swart staat,
stond in die tijd ook een klein huisje. Dat was
niet het zelfde huis als de tegenwoordige
boerderij; het stond veel meer naar voren,
vlak bij de weg, en was veel kleiner. Als je bij
deze huisjes wilde komen, kon dat niet zoals
nu, door vanaf Lokhorst recht naar achteren
te gaan. Nee, je moest eerst met een grote
boog naar links tot halverwege de
Haasakkers en dan weer om het "Heijveen"
heen naar rechts tot aan de zandheuvel "de
Heijberg", waar ze gelegen waren.
Rechts van de Heijberg is het "Bulveen" of
Bolleveen te zien. Uit de hoekige vorm ervan
valt op te maken dat er in die tijd al veen
werd uitgegraven. De Tolhuisweg is nog
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een huisje getekend (nu het huis van de
familie Aeilkema, Tolhuisweg 21). En op de
plek waar nu de weg "Heiveen" afslaat van
de Tolhnisweg, staan drie huizen: hei huis
waar nu Marian Kooiman woont (Tolhuisweg
41). Vlak daarnaast, ongeveer op de plek
waar Hamming zijn kerstbomen verbouwt
(links in de bocht aan het begin van hel
Heiveen) stond een tweede huis, dat inmiddels verdwenen is. En het derde huis stond op
de plek van de boerderij van Marcus
Lokhorst (Heiveen 2).
Vanaf de boerderij van Lokhorst liep de weg
dus niet, zoals tegenwoordig rechtuit naar
achteren, maar ging met een bocht naar
links, boog een eindje verderop weer naar
rechts en kwam Uit aan de zuid-westkant van
het Heijveen. Ook daar, bijna in de hoek van
wat tegenwoordig de Haasakkers heet, stond
een boerderij die inmiddels verdwenen is.
Een paar hoge eiken herinneren nog aan de
plaats waar dat huis heeft gestaan. Titie
Tinge (geboren Sants) kan zich dal weggetje
nog levendig voor de geest halen. Het was
haar "bramenweggetje". Er groeide een
overvloed aan bramen; nergens vond je ze in
zulke hoeveelheden en zo groot als daar.
Midden in het land tussen de Tolhuisweg en
het Heijveen lag een klein veenplasje,
waarop iedereen uit de buurt ooit schaatsen
heeft geleerd, maar dat bij de ruilverkaveling
van 1970 is opgeruimd.

ongeveer op de plek van hel huis van
Meerhof (Tolhuisweg 43), maar dan wat
verder van de weg afgelegen. Maar dat was
het dan wel zo ongeveer. In vijftig jaar tijd
zijn er zo'n 20 huizen bij gekomen.
DE AFGRAVING
Tot 1955 was het landschap slechts
geleidelijk aan veranderd: er werd hei
af geplagd, land ontgonnen, er verschenen
nieuwe huizen, er werd een nieuwe zandweg
aangelegd, en op sommige venige plekken,
zoals het Bolleveen (of Bulveen) werd in de
periode lof aan 1930 turf gewonnen,
waardoor er veenplasjes ontstonden. Maar
daaromheen bleef alles hetzelfde. In 1956
echter werd er door de firma MeisnerE/eve/d begonnen met een grootscheepse
zandwinning op een aantal akkers in Midlaren. De bovenlaag van de akkers werd eraf
gehaald en zolang opzij geschoven, de dikke
laag geel zand die daaronder lag, werd
weggegraven en afgevoerd naar de gemeente
Groningen voor de aanleg van wegen. Zo is
het land op een aantal plaatsen wel twee
meier of meer omlaag gebracht.
Het eerste sink dat zo onder handen genomen
werd, was het land direct ten westen van de
Duinweg, van de Tolhuisweg tot aan de
Veenhorst, en het stuk tussen de Veenhorst en
het Noordlaarderbos. Dat gebeurde in 1956.
In 1957 werd de hele strook land langs het
Heiveen weggegra\>en. Men begon bij de
grens met Noordlaren, (dat is ongeveer waar
nu de persbullen van Tinge liggen) en werkte
geleidelijk aan door tot aan de Tolhuisweg.
Ook de Heijberg werd daarbij niet gespaard.
"Oud Heiberg", het huisje waar nu mevrouw
Heringa woont, kwam daarbij op een heuvel
hoog boven de rest van hel landschap te
liggen, aan alle kanten rondom het huis is er
sindsdien niet meer dan vijf meter grond
horizontaal, daarna loopt het terrein steil af
naar
beneden.
Het
lager
gelegen
schapenkampje in de hoek voor de oprit naar
"Oud Heiberg" is ook bij die gelegenheid
ontstaan. Voor die tijd liep hel land glooiend
op..

De afstand van de Tolhuisweg tot aan het
huis van de familie Van Burg was in die tijd
korter dan nu, de weg liep vrijwel recht in de
richting van hun huis. Ook dat huis
(Haasakkers 4) stond al op de kaart. Net als
het huisje van Klaas Kuipers (Haasakkers 1,
de kaarsenmakerij), en het huis van de
familie Posthuma (Duinweg 7).
De Duinweg is in 1899 inmiddels
doorgetrokken tot aan de Tolhuisweg, en op
de hoek daarvan staat ook een huis getekend,
nu het huis van de familie Van Dop
(Duinweg 1). Verder terug richting
Groningerstraat zijn op de kaart nog twee
huizen te onderscheiden: een klein stipje op
de plek van de boerderij van Van der Sterren
(Tolhuisweg 45) en een grotere boerderij
-43-

Ook langs het Heiveen is nog niet te zien dat
het land lager ligt dan de weg zelf. Wel is er
tussen de boerderij van Marien de Swart en
het Bolleveen een verlaagd stuk weiland
aangegeven, en van de Heijberg is ook niets
meer terug te vinden. Maar de steile helling
rond het huisje van Mevrouw Heringa staat
niet getekend. Ook de lage ligging van het
sportveld staat niet aangegeven. Het lijkt het
meest waarschijnlijk dat de metingen voor
deze kaart net vlak voor of in het begin van
de afgraving zijn verricht. Het bramenweggetje en hei veenplasje in het land links
van het Heiveen staan er nog wel op. Die zijn
pas bij de nulverkaveling in 1970 verdwenen.

In 1958 volgde het stuk grond waar nu het
sportveld gelegen is, en daarna nog een
laatste stuk evenwijdig aan de schietbaan. Bij
deze hele operatie gingen heel wat bijzondere
landschapselementen
verloren:
het
Diepenveen en de grote zandheuvel die in de
bocht van de Duinweg, bij de kruising met de
Haasakkers lag. Uit die zandheuvel kwamen
de inwoners van Midlaren zelf hun karretje
zand scheppen, als ze wat geel zand nodig
hadden. De Heijberg verdween, en daarmee
de oeverzwaluwen, en de zandduintjes langs
de Tolhuisweg, waar Marcus Lokhorst als
kind speelde en waar altijd het Paasvuur
werd opgebouwd. In die tijd protesteerde
men niet tegen zulke ingrepen, maar
tegenwoordig zou het ondenkbaar zijn dat
een dergelijke aantasting van het landschap
zomaar plaats zou kunnen vinden.
Hetzelfde geldt voor de ruilverkaveling, die
daarna volgde: In 1970 werd al het land
heringedeeld. Er werden diepe sloten gegraven om de afwatering te verbeteren. (Het
commentaar van Marcus Lokhorst: "De
sloten waren zo diep... Als je er water in
wilde hebben moest je het er zelf
ingooien...") Poe lijes werden gedempt, grote
oude eiken omgezaagd, en oude weggetjes
weggeruimd om grotere percelen weiland te
laten ontstaan.
Achteraf blijkt, dat door al die ontwatering
het grondwater steeds verder daalt, en het
land neiging heeft te verdrogen. Alleen het
Heijveen zelf blijft zelfs in heel droge zomers
voldoende vochtig.

Toen de afgraving achter de Heijberg
halverwege was, en er daar dwars over het
land tot aan het Bolleveen een soort zandrug
lag, kwamen er allerlei potscherven en
vuursteensplinters uit het zand van de half
afgegraven Heijberg tevoorschijn. Marien de
Swart (ongeveer 24 jaar oud toen), die met
zijn ouders op Heiveen 5 woonde, vond het
interessant; hij verzamelde en bewaarde ze,
zonder dat hij precies wist hoe bijzonder en
hoe oud die vondsten wel waren.

Hieronder een stukje uit de topografische
kaart van 1958. Het is op deze kaart niet
helemaal duidelijk hoever de afgraving
gevorderd is. In de hoek bij de Veenhorst
staan streepjes getekend, die aangeven dat
het ¡and daar al was afgegraven, maar langs
de Duinweg zelf staat niets wat laat zien dat
het land daar lager is, zoals nu. Wel is
duidelijk dat het hele gebied tussen de
Tolhuisweg en
het
Noordlaarderbos
inmiddels is ontgonnen en in cultuur
gebracht. In 1899 stond er daar aan
weerszijden van de schietbaan nog bos
getekend.
-44-
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HET UITDIEPEN VAN HET BOLLEVEEN

J?// Äe/ uitdiepen van het Bolleveen achter de
boerderij van de familie de Swart, door een
graafmachine, kwam er behalve veel
kienhout, ook een stel merkwaardige houten
schijven naar boven, met verdikkingen in hel
midden. Marien de Swart merkte ze op tussen
de rotzooi, en nam ze mee naar huis. Hij
legde ze ergens achter de boerderij onder een
afdak en daar bleven ze liggen tot de volgende zomer. Dat wil zeggen... een van de
twee, de ander was in de loop van de winter
voor het grootste deel opgestookt in de
kachel waarop Mariens moeder, Marie de
Swart, haar "varkenspot"kookte...
In juli 1962 bracht Marien een bezoek aan
het Provinciaal Museum in Assen, en daar
ontdekte hij tot zijn verbazing, dat er in een
vitrine net zo'n ronde schijf stond
tentoongesteld, als er nog ergens achter zijn
boerderij moest liggen... Hij stuurde een
berichtje naar het museum dat hij mogelijk
enige interessante voorwerpen in zijn bezit

Enige jaren later, in november 1962, besloot
men het Bolleveen uit te diepen om er een
waterreservoir van te maken voor de ijsbaan,
zodat men daar in de winter water uit kon
pompen om hel sportveld onder te laten
lopen. In die tijd bevatte het Heijveen 's
winters nog erg veel water (de ruilverkaveling met zijn diepe sloten had nog niet
plaatsgevonden), dat via een sloot met duiker
onder de boerderij van de gebroeders van
Dijken (nu Meerhof Tolhuisweg 43) door
liep en daar werd afgevoerd naar een andere
sloot. Bij de boerderij van de gebroeders van
Dijken kon men een schuif voor de doorgang
zetten om het water vast te houden. Bij het
Bolleveen (in de volksmond "De Koel"
geheten) was in de toevoersloot ook zo'n
schuif gemaakt, zodat men het water vanuit
de achterliggende sloot in de Koel kon
pompen en daar opslaan.
-45-

Het ene goed bewaarde wagenwiel uit het Bolleveen in Midlaren,
gefotografeerd van voor- en achterkant, kort nadat Marten de
Swart zijn vondst aan het museum in Assen had gemeld.

1
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Boven schetsjes van enige van de vuurstenen werktuigen die tijdens de afgraving uit het zand naar boven kwamen.
Onder tekeningen van enkele potscherven.
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had. En al snel kreeg hij bezoek van twee
wetenschappers
van
het
Biologisch
Archeologisch
Instituut
van
de
Rijksuniversiteit
Groningen,
Professor
Waterbolk en de conservator van de afdeling
prae- en protohistorie, heer J.D. van der
Waals. Zowel de scherven die Marien tijdens
de zandafgraving gevonden had, als de
houten schijven (waar bij een alleen nog het
verdikte middenstuk over was), bleken zeer
bijzondere vondsten te zijn.

Van het kapotte wiel hebben wij een groot
stuk afgegeven voor bepaling van de absolute
ouderdom door C14-onderzoek op het
Natuurkundig Laboratorium. Dit onderzoek
is nog in gang. Wij zullen u de uitslag laten
weten. "

Op 25 november 1963 is de uitslag van het
C14-onderzoek bekend:
"Sinds kort is het resultaat van de^ C14
meting die verricht is aan hout van het
slechtst bewaarde wiel van het Bolleveen
bekend: deze geeft een ouderdom van 2100 ±
80 v. Chr. Deze geheel onafhankelijk
verkregen datering klopt prachtig met die
waarover ik u al schreef, die d.m.v.
stuifmeelonderzoek was verkregen. "

Een citaat uit een brief van v.d. Waals van 2
augustus 1963:
"Naar aanleiding van de wielen uit het
Bolleveen en de scherven uit de afgegraven
zandkop ernaast, wilden Professor Waterbolk
en ik graag a.s. dinsdagmiddag nog even bij
u komen kijken en de omgeving en
terreingesteldheid rond het veen opnemen.
De scherven wijzen erop, dat er aan de oever
van dat veentje een nederzetting heeft
gelegen van de hunebedbouwers, en wel uit
een vrij vroege periode
van hun
aanwezigheid hier - omstreeks of nog voor
2500 v. Chr. Het zijn, met de wielen,
interessante vondsten. "

De wielen die in Midlaren gevonden zijn,
waren uit één stuk hout gemaakt, in
tegenstelling tot wielen uit een latere
periode, die uit twee of meer stukken
bestonden, en door houtverbindingen aan
elkaar waren gemaakt. In totaal zijn er
dertien van dergelijke wielen uit één stuk
gevonden. Allemaal zijn ze afkomstig uit
Noord-Nederland, uit hel veen, en gevonden
tijdens het turfsteken. En meestal lagen ze
zo'n 1,5 tot 2 meter onder de oppervlakte.
Ook het wiel uit het Bolleveen, lag ongeveer
op die diepte, want in 1930 is er 2 meter veen
uit het Bolleveen gegraven, en het wiel is
omhoog gehaald in 1962, toen men het
veentje verder begon uit te diepen. In de
tussentijd was er niets aan de bodem veranderd. Dus de wielen hebben waarschijnlijk
net iets dieper dan 2 meter onder de
oppervlakte van het veen gelegen.

Een latere brief van 31 oktober 1963
vermeldt:
"Intussen zijn veenresten die in spleten van
het wiel bewaard waren, onderzocht op het
erin bewaarde stuifmeel. Op grond van de
vertegenwoordigde,
in
het
stuifmeel
herkenbare planten- en bomensoorten, staat
wel vast, dat ook deze wielen nog in de Jonge
Steentijd
gedateerd
moeten
worden,
omstreeks 2000 v. Chr. Zij zul/en niet
behoord hebben aan de mensen die de
hunebedden botrwden (waarvan ook de
nederzetting van de door u gevonden
scherven was), maar aan mensen die hier iets
later leefden en die vooral vee hielden ten
koste van het bos - dat blijkt uit de aanwezigheid van veel stuifmeel van onkndden, die
vooral in pas gerooid bos voorkomen.

De eerste wielen die ooit in Nederland
gevonden werden, zijn in 1838 omhoog
gekomen
tijdens
het
turfsteken
in
Gasselterboerveen. Men dacht toen dat het
wielen uit de Romeinse tijd waren. Pas veel
later is men tot de conclusie gekomen dal het
om wielen uit de Steentijd ging. Van die
eerste twee wielen is er ook maar één
overgebleven, het tweede is in stukken
-48-

gehakt, omdat het de turfstekers hinderde bij
de voortgang van het werk.
Dat er op die manier wielen verloren gingen,
kwam dus meer voor. Marie de Swart was
niet de enige die een stuk wiel heeft opgestookt in de kachel. In Exloërveen vond men
een wiel waar in het midden, in de naaf, nog
een sluk hout stak. Dat was natuurlijk een
heel interessante vondst. Alleen jammer
genoeg trokken de turfgravers dat stuk hout
er uit en gooiden het als brandstof in de
stoommachine die daar gebruikt werd om de
turf in stukken te snijden... Het wiel zelf zal
misschien te groot geweest zijn; daardoor is
hel bewaard gebleven.
Hel bijzondere aan de in Midlaren gevonden
wielen is, dat de verdikking in het midden,
waar de as doorheen moet, nog niet
doorboord was. Daaruit valt te concluderen
dat de wielen ongebruikt zijn, en dat er
ergens in die buurt een wagenmaker moet
hebben gewoond. Alle andere wielen die in
het noorden van Nederland zijn gevonden
hadden wel een gal in het midden.
Een andere bijzonderheid is, dat het wiel was
gemaakt van elzenhout. Dit in tegenstelling
tot andere gevonden wielen, die van eikenhout waren. Het wiel was ongeveer 55 cm in
doorsnee en 6,5 cm dik; in het midden, bij de
naaf, nog iets dikker. De breedte van het
loopvlak was 6 cm.
Aan de kapsporen op het hout was te zien dat
het met een stenen bijl gemaakt is. Het wiel is
niet uitgehakt uit de breedte van de boom
(geen boomschijf), dan zou het te snel
splijten tijdens het gebntik. Dit kon men
opmaken int de richting waarin de
houtnerven liepen. Het is in de lengterichting
uit de boom gekapt, niet uit het midden van
de stam, want dat hout is ook niet sterk
genoeg, maar uit de zijkant. Dat weet men
omdat in een spleet aan een van de naven
nog een stukje bast zat.

waarop men allerlei ingewikkelde conserveringsmethoden heeft toegepast, zijn veel
minder goed bewaard gebleven.
Welke mensen precies gebruik hebben
gemaakt van deze wielen, durft men niet mei
zekerheid te zeggen. Maar de periode in de
Steentijd waaniit ze stammen, valt samen met
de tijd waarin de "Standvoetbekercultuur"
hier aanwezig was.
De vondst van de scherven die Marlen de
Swart deed in het zand van de afgrasñng:
scher f jes van gebakken potten en vuurstenen
werktuigen, zijn afkomstig van wat men
noemt, de Trechterbekercultuur. Dit waren
de mensen waarvan men de grafgiften in de
vorm van aardewerk e.d. in de hunebedden
heeft gevonden. Dit was de oorspronkelijke
inheemse bevolking van deze streken. Hun
aardewerken potten en schalen waren vaak
trechtervormig; van onderen smal, van boven
wijd,
vandaar
de
naam
"Trechterbekercultuur ".

i
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Aardewerk van de Trechtei bckei cultuur, ongeveer -jjoo voor Chr. Gevonden in hunebed bij Drouwen.
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Het overgebleven wiel uit Midlaren bleek
zich bijzonder goed gehouden te hebben,
ondanks het feit dat het een hele winter en
een halve zomer bij Marien de Swart onder
een afdak had gelegen. Andere wielen,

Later zijn er stammen in onze streken
doorgedrongen die uit het oosten kwamen en
die vermoedelijk contact hebben gehad met
culturen uit het Midden Oosten. Deze mensen
-49-

maakten potten met een vrij stevige voet, een
wat bolvormige buik, een lichte insnoering in
de hals en daarna weer wijd uitlopend naar
boven toe. Ze waren versierd met groef jes en
kerf jes, die soms deden denken aan de afdruk
van touw in de klei. Ze bezaten ook stenen
strijdbijlen
die kunstig geslepen waren en waarin zelfs
een soort gietnaad, zoals bij brons of koper
was nagebootst. Hiemit maakt men op dat
deze mensen bekend waren met de koperen
bijlen zoals die al in 4000 v. in de
Donaulanden
werden gegoten,
maar
kennelijk niet in staat waren om ze zelf te
maken.
Uit stuifmeelonderzoek weet men, dat het
stammen waren, die vee hielden en in ons
land flinke stukken bos kapten voor weiland.
Het is waarschijnlijk, dat deze stammen ook
bekend waren met het wagenwiel, dat al veel
eerder, in Mésopotamie was uitgevonden.
Omdat ze echter niet zulk fijn gereedschap
tol hun beschikking hadden, en de techniek
van het maken van een wiel nog niet zo goed
beheersten, waren ze niet in staat
ingewikkelder vormen van het wiel te
produceren, en brachten het niet verder dan
de oervorm: het wiel uit één stuk, zonder
apart ingezette naaf
zoals dat bij
latere,meer. geperfectioneerde vormen van
het wiel voorkomt.
Bij een wiel uit één stuk, met een vaste naaf
ligt de draad van het hout zo, dat door de
krachten die de as op de naaf uitoefent, die
vaste naaf veel eerder breekt, dan een apart
ingezette naaf, waarbij de draad van het hout
in dezelfde richting als de wagenas loopt en
dus veel taaier is en meer kracht kan
verduren.
Hoe de wielen in het veen terecht zijn
gekomen, weet men niet. Het is mogelijk dat
ze bij een offerplechtigheid in het moeras zijn
gedeponeerd. Dat er vaak bijzondere
vondsten uit het veen komen, vindt zijn
oorzaak in de eerste plaats in het feit, dat
houten voorwerpen, en ook mensen of dieren
onder water, in de zure omgeving van het
natte veen, beter worden geconserveerd dan
in zand.

_

Zo eindigt de geschiedenis van "Het
Heiveen", die eerst alleen maar een periode
van 150 jaar leek te beslaan, toch nog meer
dan 4000 jaar geleden. Veel weten we er niet
van: Een paar Hunebedbouwers die een
nederzetting hadden aan de rand van het
Bolleveen, waarvan wat potscherven en
werktuigen in het zand van de Heijberg zijn
achtergebleven. Daarna een stam, afkomstig
uit hel oosten, die met kunstig geslepen
strijdbijlen het bos omhakte om er zijn vee te
laten weiden, en die wagens maakte, met het
beperkte gereedschap dat ze hadden. Twee
van die wielen belandden in het Bolleveen,
en werden gevonden, nadat 4000 jaar later
de toenmalige bewoners het in hel moeras
gevormde veen hadden afgestoken, en het
daarna uitdiepten om een waterresvoir te
maken voor hun ijsbaan. Daartussen wat
geschiedenissen van de bewoners tussen 1875
en nu, die er grond ontgonnen hebben en
huizen gebouwd. Dat is de geschiedenis van
"Het Heiveen"...

