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Voorwoord ¡ 

Beste Mid laarder, 
Beste Mid laarder vrienden, 

Op 23 maart is op een openbare ledenvergadering 
van "Dorpsbelangen", het idee geboren een 
DORPSFEEST te organiseren. 
De vele verbeteringen in ons dorp waren hiervoor 
een uitstekende aanleiding. 
A l le 7 Midlaarder verenigingen z i jn hierbi j be 
trokken, de feestcommissie is hieruit samengesteld. 
De animo,zo is reeds gebleken, Is erg groot, 
enorm voor zo'n klein dorp als het onze ! 
Op 19 augustus is de "grote dag" , mei allerhande 
fest iv i te i ten. 
Laten we al len met elkaar die dag doen slagen; 
en er een hele goede herinnering aan over houden. 

Tot Ziens, 

de Feestcommissie. 

Mevr. J.Schui l ing -Vrouwenverenig ing 
Mevr, G . M . v . d . Pauvort - Toneelvereniging "Tomi" 
Hr. W. Schans - Jachtveld 
Hr. J . Moesker - V . V . V . 
Hr. G . Lamberts - Dorpsbe langen 
Hr. J.U.Hamming - Oudercommissie 
Hr. B. Hollander - IJsvereniging. 



/ 

\ Wij kleden 
u persoonlijk 

FOI 
ld—AuWtqd —o M M — bjjgj 

K U I P E R S 

KLEDING 

Uw 

k l e d i n g h u i s 

* 

K e r k b r i n k 4 

T e l e 1. 15 97 

«DE 
PLANKEN8LOOT" 

Café annex Slijterij 

JOHAN KORRINGA 
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MIDLARENS VER VERLEDEN 

Eeuwen lang is de omgeving van Midlaren, 
-de middelste ontginning - bewoond ge
bied geweest. Hoeveel geslachten zijn ons 
voor gegaan, hebben er gewoond, geleefd, 
gewerkt en misschien ook wel hun dorns-
feest gevierd? 
Onwillekeurig denken we hierbij in de 
eerste plaats aan de hunebedbouwers, die 
een 5000 j.v.Chr. ook hier één van hun 
kenmerkende monumenten oprichtten. Zij 
trokken weer weg omdat hun wijze van land
bouw bedrijven niet toeliet er een vaste 
woonplaats op na te houden. Zij brandden 
stukken bos af en verbouwden in de asres-
ten hun graan. Doordat kunstmest onbekend 
was, waren steeds weer nieuwe stukken bos 
nodig om het voedsel te verbouwen dat zij 
voor hun levensonderhoud behoefden. 
Een vaste bewoning in onze streken is mo
gelijk rond het begin van onze jaartel
ling begonnen. Het uitvinden van een 
nieuw soort ploeg speelde hierin een rol. 
In 1969 werden opgravingen verricht op 
een terrein grenzend aan het basin van de 
nieuwe jachthaven bij Bloemert. Hierbij 
kwamen sporen van oude cultivatie, grep
pels of ondiepe sloten, waarschijnlijk 
samenhangend met de afwatering van het 
nederzettingsterrein, waarin vroeg mid
deleeuws aardewerk, voor de dag. Er wer
den enkele huisplattegronden blootgelegd, 
een waterput en talrijke korte gedeelten 
van omheiningen. Naast de vroeg middel
eeuwse keramiek (ca. 9e eeuw ) kwam ook 
kogelpottenaardewerk voor. 
Van de vroegste bewoning op het terrein 
kwamen scherven voor de daa uit de laat-
romeinse tijd. Tastbare bewijzen van een 
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zeer vroege, van toen aan vaste bewoning 
van de streek die men eeuwen later Midla
ren zou gaan noemen. Met welke naam men 
zich onderscheidde van de twee andere laar
dorpen. Wat de reden was dat men er bleef 
wonen? De Midlaarders weten het, evenals 
de vele recreanten die er langer of korter 
verblijven. 

Vroegere ingang paviljoen Bloemert. 
Links van de weg het opgravingsterrein, 
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VAN GESLACHT TOT GESLACHT 

Midiaren kende vanouds een landbouwende 
bevolking. Het aantal boeren is echter al
tijd gering geweest. In 1630 zijn dat: 
Coert Muntinghe en zijn broer Roelof, 
Berent Sickens, pachter van Raadsheer Valcke 
Hindrick Jansen, pachter van Lutjen Abbringe 
Willem Hovinghe, pachter van Domijnen, 
Boele Huysinghe de molen 
Jan Jansen (Mackinghe). 
We kunnen aannemen dat Willem Hovinghe de 
oude hof bewoonde die later uitgroeide tot 
de buitenplaats Meerwijk.Hoewel deze oude 
hoeve zeer zeker verder westwaarts op ho
ger gelegen land zal hebben gelegen. 
Een ander oud erf was gelegen in het 
tegenwoordige bos van REVO, in de zuid
west hoek er van. Dit was het Woldringhe-
erf. Ook uit deze hoeve groeide een bui
tenplaats; hier werd ongeveer 1705-1715 
ten noorden van deze boerderij het huis 
gebouwd dat later de naam Bloemert zou 
krijgen. Steeds waren het Groningers die 
deze boerderijen in bezit hadden; die hun 
invloed in Midlaren trachtten te vergroten 
door de aankoop van steeds meer boerde
rijen. Bezit was macht en gaf stemrecht 
in kerk en marke. 
Zelfs werd in 1594 Midlaren reeds een 
keer door Groningen geannexeerd door het 
dorp kerkelijk bij Noordlaren te voegen. 
Maar deze vlieger ging niet OP en de fout 
werd hersteld. 
Een honderd jaar later(1743) zijn er onder
tussen verschillende nieuwelingen in het 
dorp gekomen. In Midlaren wonen dan: 
Helprich Westerbrink, Hindrik Luigies, 
Jacob Pieters, Jan Hoytinghe, Jan Ansing, 
Jacob Bruininck en Jan Hendriks. 
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Burgemeester De Drews op Meerwijk en Lucas 
Sijpers op het latere Bioemert. Op Planken
sloot wonen dan: Jan Geerts Bloem, die 
zijn achternaam te danken heeft aan de 
bloem die hij als molenaar produceerde. 
Overigens was hij er ook nog winkelier 
bij . 
De weduwe van Evert Hindriks had de an
dere molen op Plankensloot en een keuterij 
en verder woonde er nog Jan Okkes de Vrie-
ze. 
Een herberg op Plankensloot komt voor sinds 
1754 en tien jaar later zijn er zelfs 
twee herbergen. Het was er ook een drukte 
van belang. Twee molens stonden er en ook 
het dorp Zuidlaren had er los- en laad
plaats voor de beurtschipper. 
In 1850 bestond Midlaren nog slechts uit 
10 huizen en waren er 80 inwoners. Nu zijn 
het ruim 100 huizen en 348 inwoners. 
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DRENTS DORP, FRIESE SCHAPEN 

Vroeger hadden alle Drentse dorpen hun 
schaapherder. In Midlaren herinnert zich 
niemand dat er ooit een schaapskudde in 
het dorp is geweest. Nu zal de schapen-
teelt, althans van het Drentse heideschaap 
evenals in andere noord-Drentse plaatsen 
niet veel hebben betekend. In een rapport 
aan de landdrost in 1810 wordt geconsta
teerd dat de woeste gronden in de Midlaar-
der marke reeds lang waren gescheiden. De 
woeste gronden die er toen nog waren be
hoorden voor het grootste deel bij het 
huis Meerwijk en in mindere mate bij het 
huis Bloemert en werden gebruikt als 
jachtgebied van de Groninger regenten die 
deze buitenplaatsen, vooral 's zomers be
woonden. Van schaapherders in Midlaren is 
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OCHTENDPROGRAMMA zaterdag 19 aug. 

8.00 uur Vlaghijsen bij de school met 
toespraak van de voorzitter 
van het commite. 

8.15 Rondgang herauten. 

9.00 Muziekauto door het dorp. 

9.30 Aanvang kinderspelen op het 
feestterrein (naast de schuur 
van de Hr. K.Meisner) 

11.15 Balonnen oplaten. 

11.30 Prijsuitreiking kinderspelen. 

11.30-12.30 Muziekauto door de buiten
dorpen. 

* * * 

MIDDAGPROGRAMMA zaterdag 19 aug. 

12.30 uur Opstellen folkloristische 
optocht aan de Huttenweg 
bij de Hr. P.Kanon. 

13.15 Vertrek optocht. Route op 
pagina 11. 

16.00 Einde optocht feestterrein. 

16.15 Stoelendans.minimum leeftijd 1 

17.00 Sluiting middagprogramma. 

* * * 
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AVONDPROGRAMMA zaterdag 19 aug. 

18.30 uur "Zeskamp" voor alle wijken op 
het feestterrein. 

FEESTAVOND, 
in de schuur van de Hr.K.Meisner 
a.d. Tolhuisweg. 

20.00 uur Zaal open. 

20.30 uur Officiële opening van de feestavond. 
Het verdere avondprogramma geschiedt 
met medewerking van o.a; 

Die Ekelmannkapelle, 

Toneelvereniging TOMI, 

De vrouwenvereniging, 

Dansorkest Espada 

En natuurlijk zal de prijsuit
reiking plaats vinden van de 
folkloristische optocht, 
enz. enz. 

ATTENTIE ! 

De feestavond is uitsluitend toegankelijk 
voor mensen met een toegangsbewijs 

inlichtingen hierover bij 
G.M.van der Pauvort-Boerma Mevr 
Huttenweg 2 tel. 2113 
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nauwelijks sprake. In 1672 overleed in 
Midlaren de schaapherder Jan Berents de 
Joedt en in 1811 vinden we een zekere Jan 
Roelofs als scheper. Ook Rabbe Aalders, de 
vroegere scheper van Zuidlaren, brengt 
zijn laatste levensdagen in Midlaren door. 
Dit is alles wat een uitgebreid onderzoek 
opleverde. 
Het Friese schaap daarentegen was ruim 
vertegenwoordigd en wanneer men met een 
schaap naar de ram moest, ging men naar 
Plankensloot. Daar stond namelijk in 1898 
bij G.Hoving een prachtige Engelse dekram 
van het Lincoln-ras, afkomstig uit de be
kende schapenfokkerij van R.K.Rispens te 
Aduard. Het dekgeld was voor landbouwers 
ƒ 1,- en voor arbeiders ƒ 0,50. Ook kon 
men er een schaap in de weide doen, het
geen ƒ 0,30 per week kostte. 
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ROUTE VAN DE OPTOCHT 

Huttenweg 
Schutsweg 
Hunnebedpad 
Groningerstraat 
Esweg 
Zandpad 
Groningerstraat 
Noordlaarderweg 
Bloemert 
Noordlaarderweg 
Tolhuisweg 
Duinweg 
Haasakkers 
Heiveen 
Tolhuisweg 
Feestterrein. 

DEELNEMENDE WAGENS 

Wijk; 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Zuidlaren ; 
20 
21 

Zoals het vroeger was. 
De laatste halve cent. 
Vergane Glorie. 
De Haven. 
Waar de tol was begint de weg. 
Old Midloaren. 
Onder ,t fluus is ,t nait pluus. 
Tweten wordt weer vergeten. 
Wie niet sterk is moet slim zijn, 
Turf,jenever en achterdocht. 
e. a. 

De emigranten keren terug. 
De ooievaar. 
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HET TOLHUIS VAN MIDLAREN. 

Tolhuisweg; de naam zegt het al, hier heeft 
vroeger een tolhuis gestaan. 
Vele oudere inwoners van ons dorp zullen zich 
dit fraaie huisje nog heel goed herinneren. 
Het was eigendom van de "Straatweg Mij.Zuid
laren-de Punt",dit was een particuliere maat
schappij waarvan de heer Wiemand uit Glimmen 
voorzitter was. 
De opbrengsten van de tol werden gebruikt voor 
het onderhoud van deze weg. De tolgelden werden 
geheven vanaf de tijd van Thorbecke,(helft van 
de vorige eeuw) tot kort na de oorlog. 
Het tolhuisje is hierna afgebroken en over
gebracht naar het Openluchtmuseum te Arnhem. 
Hier kan men het nu dan ook nog steeds bezich
tigen. 
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TOLTARIEVEN. 

De tol waarin begrepen de woning, werd steeds 
verpacht. De tolmeesters van de laatste jaren 
waren Jan Nijdam, Stubbe en Uffen. 
Enkele van de te noemen tarieven; 
fiets 2 cent, motorfiets 1 stuiver, los paard 
2-̂- cent, aangespannen paard 7-J cent. jan ple
zier 30 cent. De bewoners tussen de tolhekken 
van Noordlaren en Midlaren betaalden "halve 
tol". Sommige mensen die geregeld gebruik 
maakten van de tol, zoals b.v. boderijders, 
betaalden de tolgelden per week. Dit werd ook 
wel op de paal bijgehouden. 
In oudere akten uit vroegere tijden stond een 
zeker recht vermeld; De tolmeester mocht n.l. 
rustig in huis zitten, en dan moest de voor
bijganger vragen of hij de tol voor hem wilde 
openen. 
Later verviel dit door het steeds toenemende 
verkeer. 
Vaak was de tolmeester ook boodschappenjongen 
want dan werden er briefjes en andere zaken 
achtergelaten voor latere voorbijgangers. 

JAN PLEZIER 

Als tolmeester leerde je de mensen kennen,je 
kwam met goede en met slechte mensen in aan
raking. Want het is zelfs gebeurd dat hij op 
de treeplank van de auto moest springen en 
al roepende het dubbeltje moest innen. 
Ook gebeurde het dat hij een \ cent in plaats 
van een dubbeltje in de handen gedrukt kreeg. 
In de ontgroeningstijd passeerden de studen
ten uit Groningen op weg naar Zuidlaren, en 
natuurlijk in een jan plezier! 
Gelijk werd er het tolgeld voor de terugreis 
betaald, want ,s nachts kwamen zij goed dron
ken en luidkeels zingend weer voorbij. 
Tijdens de Zuidlaardermarkt bleef de tol de 
gehele nacht geopend. 
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VEUR DREI STUVERS. 

De laatste jaren kon men er verschillende arti
kelen kopen zoals; ansichten,worst,"Prijt" 
chocolade,J.G.pruimtabak,Lieftincks Blanke 
Baai en Fifty Fifty veur drei stuvers... 
De jongelui in die tijd, die toen tussen 
"mot en big" waren,hebben hieraan dan ook fijne 
herinneringen overgehouden. 
In de veertiger jaren verdwenen de tollen van
wege o.a.de door de regering opgelegde wegen
belastingen. 
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ZAL DE HEER BRUINS ER EEN ZWAAR HOOFD 
IN HEBBEN ? 
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OP HET FLUUS IS HET WEL PLUUS, 
WANT VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK ! 

ZOU DIT NU WEL DE GOEIE KLEUR ZIJN ? 



Jacob Ru cht i 
* 

schoenen en sport 
STATIONSWEG 14 ZUIDLAREN * 

Tel: 05905 - 1262 

Radio Sluiter 
SPECIAALZAAK IN 

TV,Radio, Hifi,Verlichting 
EIGEN SERVICE-DIENSTEN 

stationsweg 12 - 9471 GR Zuidlaren 
Telefoon 05905-1277 
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LANDBOUW 
MECHANISATIEBEDRIJF 

HOLLANDER 

GRONINGERSTRAAT 50 
te lefoon 0 5 9 0 5 - 2 0 3 1 

MIDLAREN 

VERSE GROENTEN 
RESTAURANT 

..DE HUNNEBEDDEN" 

EEN BRON VAN 
GEZONDHEID OP 
TA FEL ! 

JAN KREMER 
MIDLAREN 

% 
BEZOEKT 
26 AUGUSTUS 

j A.S. DE 

nffanse 
avond» 

LEVENDE 
MUZIEK á 

KAAS EN WIJN # 
M 

•PAV. MEERZICHT;£ 

JOH VISSER W 

LUPPO 
EN 

TACO 
VERKOPEN ALLES 
OP WATERSPORT
GEBIED 

WATERSPORTCENTRUM 

de BLOEMERT 
MIDLAREN 

TEL 0 5 9 0 5 - 1 5 5 5 
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\ verhuur en »ertoop »sn 
\ zeil- roei- motorboten \ kino-j- trailer! -

1 b.b. motoren etc. 
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Worsf Ars/7 men 
ovel kopen. 
maar de fijnste 
worst koopt 
men bij 

SLAGER IJ 

KOERS 
MIDLAREN 

Telefoon 1553 
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CARAVANS 

VIADUCT 
ZUIDLAREN 

OOK 
VOOR 
EEN 
GOEDE 
GEBRUIKTE 
CARAVAN 
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piano's - yfeiigeijs: 
S l e i n w a y & S o n s 

B o s e n d o r í e r 

B échale tn 
Blu lhner 

G r o t n a n - S t e i n w e g 

Z e d i e r & W i n k e l m a n n 

B r o a d w o o d 

G a v e a u 
P ley e i 

N o r d i s k a 

Yamí ih . i 

Z i m m e r m a n n - en a n d e r e 

G R O N I N G E N - H e r e p l e m 1 - te l 0 5 0 • l 2 8 B 5 e 

L E E U W A R D E N • Pr H e n d n k s t r a a l 10 - lo i 05100 • ? s) 7 5 0 

o wis: 
E m m e n l 

Sa lm , ! 

Y a m a h a 

Ph i l i co rda 

J o h a n n u s 
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TOT 
S T R A K S . . . . 

jazeker, dit is een uitnodiging 

ga ook dat rijk gevarieerde 

assortiment ontdekken 

in die leuke da drogisterij 

waâr u rustig mag snuffelen 

nou dan! 

u bent welkom bij uw 

drogist hamming 

naast de warme 

bakker poorta 



stel zelf uw 
boeketje samen 
bij 

BLOEMENHUIS 
LEITING 

STATIONSWEG ZUIDLAREN 
tel.05905 -1550 

staa/s offset 
* offsetwerk 

bestekken 
bloks 

o* dorps w e g 16 onnen 
^ tel 05906 1331 / 2194 

lichtdrukken 
* programma's 
* folders 
* interne formulieren 

staars ontwerpstudio 


