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Wie is Berend Botje? 
 

Tussen Assen en Groningen ligt Zuidlaren; het is het dorp van Berend Botje. Maar wie was 
Berend Botje? 

 

 

Kaart uit 1866 

 

Iedereen is ermee opgegroeid: kinderliedjes. Van generatie op generatie worden ze mondeling 
en op schrift overgeleverd, waarbij de ene keer een lied verloren gaat en de andere keer de 
tekst van een lied verandert. Maar waar zingen kinderen eigenlijk over? Wie waren Berend 
Botje, Moriaantje, Kortjakje. Vader Jacob, Marjanneke en Jan Huigen? Hoe zijn deze 
kinderliedjes ontstaan en wat vertellen ze ons?  Wie is toch die Berend Botje uit dat bekende 
kinderliedje? Hij vaart in elk geval naar Zuidlaren. Is het de edelman Lodewijk Van Heiden 
(1773-1850), de boer uit Borger, Bommen Berend, de Drentse dienstweigeraar die ging 
botvissen? Of toch de rijke reder Berend Drenth? Misschien zijn ze het wel allemaal. Of 
allemaal niet.  
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Berend Botje ging uit varen is een bekend kinderliedje uit de negentiende eeuw. Het liedje 
bestaat uit drie coupletten en een latere toevoeging, die aanvankelijk als afzonderlijke liedjes 
of versjes hebben gecirculeerd. Oorspronkelijk was het vermoedelijk een opvoedkundig 
gedicht dat waarschuwde tegen leegloperij. De huidige versie is in de laatste decennia van de 
twintigste eeuw tot stand gekomen, wellicht onder invloed van een grammofoonplaat met 
kinderliedjes, dan wel een uitzending op radio of televisie. 
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Berend Botje, de verhalen 
 

Berend Botje wordt soms gekoppeld aan het levensverhaal van de Russische 
viceadmiraal Lodewijk van Heiden (1773-1850), één van de historische personen die met 
Berend Botje in verband worden gebracht. De identificatie van Berend Botje met historische 
personages is echter nauwelijks met de geschiedenis van het liedje zelf te rijmen. 

Er doen verschillende verhalen de ronde over de persoon naar wie de Berend Botje uit het 
liedje zou kunnen verwijzen. "Geen enkel liedje is op zo veel manieren uitgelegd", schrijft de 
kenner Anne de Vries in zijn boekje over Nederlandse kinderrijmen. Hij wijst erop dat de 
meeste verklaringen niet met de tekst te rijmen zijn.[ De melodie van het liedje is bovendien 
negentiende eeuws. 
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De oudste verklaring werd in 1901 gegeven door de Drentse taalkundige Jan Bergsma in 
de Nieuwe Drentse Volksalmanak: het zou gaan om een zekere Botje uit Oudeschans die 
omstreeks 1811, om de verplichte dienstplicht van Napoleon te ontlopen, naar zee ging en 
niet terugkeerde. De naam zou verwijzen naar een "botvisser" (Oost-Fries: Buttjer), die zich 
met zijn slikslee over het wad van de Dollard voortbewoog. De keuze van de voornaam Berend 
zou een alliteratie zijn. De achternaam Botje kwam overigens al in 1731 in Finsterwolde voor. 

Berend Botje zou een boer uit Borger zijn geweest, die lang geleden met zijn scheepje over de 
slingerende Hunze naar Zuidlaren voer. Hij kwam op de Zuidlaardermarkt terecht, waar hij 
een blauwtje liep; hij keek vervolgens te diep in het glaasje, leed op de terugweg schipbreuk 
en verdronk. Deze verklaring werd overgenomen door het gemeentebestuur van Zuidlaren, dat 
opdracht gaf om een beeldje van Berend Botje te maken dat op 1 juli 1967 werd onthuld. De 
naam van de hoofdpersoon is volgens deze uitleg misschien ontleend aan de komisch 
aandoende achternaam Botje, die vooral in de stad Groningen voorkwam, onder andere bij de 
scheepsbouwers Botje, Ensing & Co.  

Het zou gaan om Bommen Berend, de bijnaam van de bisschop van Munster, die in 1672 de 
macht in stad Groningen wilde overnemen en de stad met bommen bestookte.  

Berend Botje zou een vlotvaarder uit stad Groningen zijn geweest, die met hout uit de stad 
kwam varen om een houtzaagmolen in Zuidlaren te bevoorraden. In een recente variant, 
verspreid door Tourist Info Zuidlaren, wordt gesteld dat het om de houtzaagmolenaar en 
beurtschipper Berend van Bon (1792-1874) uit Zuidlaren zou gaan. Van Bon zou wegens zijn 
giften aan de armen (het laatste botje) de bijnaam Botje hebben gekregen en zijn zoon zou 
naar Amerika zijn geëmigreerd.  

Jan Berns en Ineke Stroucken beweerden in 1993 dat het zou gaan om Berend Berends 
Drenth (1808-1893) (met als veronderstelde bijnaam Berend Botje), een rijke katholieke reder 
en scheepsbouwer uit Oude Pekela die midden negentiende eeuw zijn wrakke schepen de 
Oostzee opstuurde om later, zodra de schepen waren vergaan, het verzekeringsgeld te innen. 
Niet deze Berend Drenth, maar de bemanning kwam nooit weerom. De bijnaam Botje zou naar 
de kleine geldstukken verwijzen, die Drenth hiermee verdiende (vlg. "botje bij botje 
leggen"). Het verhaal is gebaseerd op een familieoverlevering, die in 1965 door een anonieme 
achterkleinzoon uit Joure naar buiten werd gebracht. Ook de genealoog Jan Willem Sandker, 
die van Drenth afstamt, stelt dat deze de bijnaam Berend Bonkje had. 

Willem Foorthuis veronderstelde in 1991 dat het om Drenthe's "bekendste zeeheld" oftewel 
"de Drentse Odysseus" zou gaan: Lodewijk van Heiden (1773-1850). Hij is een telg uit de 
familie Van Heiden Reinestein, die in de havezate Laarwoud te Zuidlaren woonde. Lodewijk is 
de enige Nederlandse zeeheld afkomstig uit Drenthe. Hij bracht lange tijd door in dienst van 
de Russische tsaar. In 1832 keerde hij als held in Zuidlaren terug, waar hij rondvoer in een 
stoomboot die koning Willem I ter beschikking had gesteld. Maar hij kon in Zuidlaren niet 
meer aarden, ging terug naar Reval, Estland en kwam nooit weer terug in zijn geboorteplaats. 
Foorthuis bediende daarmee enkele vooraanstaande inwoners van Drenthe op hun wenken, 
die het niet eens waren met "annexatie" van Berend Botje door "welbekende Groninger 
kopstukken". De bijnaam Botje zou volgens hem een verkorting van Bootje zijn.  

Volgens een oud-inwoonster van Zuidlaren zou Berend Bootje de bijnaam zijn geweest van een 
inwoner van dit dorp (een akelige brompot) die rond 1900 dagelijks met een platte open schuit 
langs de boerderijen ging om melk op te halen.  
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Berend Botje denkt nog vaak aan zijn opa. Opa heet Berend, net als hij. Als oudste kleinzoon 
zit de jonge Berend vaak bij de oude Berend op schoot. Opa zingt dan het liedje ‘Berend Botje 
ging uit varen’, terwijl hij kleine Berend heen en weer schommelt alsof ze op een boot zitten. 

Met zijn vader en moeder woont Berend Botje bij opa die een zaag- en oliemolen op 
Plankensloot heeft. De vader van Berend bouwt aan een grote eigen molen aan de 
Zuidlaardervaart in Zuidlaren. De dag dat Berend met een scheepje dat hij samen met opa 
Berend heeft gebouwd, verhuist naar Zuidlaren, kijkt opa hem na en zingt, deze keer 
weemoedig, het liedje ‘Berend Botje’… Opa ziet dat Berend Botje recht de vaart bij 
Plankensloot uitvaart, een kromme bocht maakt en zo in Zuidlaren terecht komt. ‘De weg was 
recht, de weg was krom.’  

Opa moet dan ook terugdenken aan de keren dat hij hout op stam koopt in Finland en 
Zweden. Mooie stammen bestemd voor zijn zaagmolen. De bomen worden tot vlotten 
samengebouwd en zo via zee vervoerd. Het gaat soms behoorlijk tekeer en opa vraagt zich 
vaak af of hij Zuidlaren nog weer zal zien. ‘De weg was recht, de weg was krom. Nooit kwam 
Berend Botje weer om.’ 

Als Berend Botje groter wordt is hij vaak te vinden op het Zuidlaardermeer samen met zijn 
kleine neef die ook Berend heet. Samen vangen ze de dikste vissen. Of zoals neefje Berend 
overdrijft: ‘Palingen zo dik als mijn pols.’ Berend Botje wordt desondanks geen schipper en 
ook geen molenaar. Hij wordt landbouwer. Eigenlijk is Botje niet zijn echte achternaam. Dit 
is een bijnaam die hij als oudste kleinzoon van opa Berend erft. Opa Berend is rijk en wordt 
wel ‘gouden Berend’ genoemd. Hij doet goede zaken met meel malen en planken zagen. Voor 
het malen van meel mag hij  1/12 gedeelte van het meel zelf houden: ‘de hocht’. Opa Berend 
helpt mensen vaak uit nood. Als er iets moet worden geïnvesteerd leggen de mensen botje bij 
botje om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Opa Berend schiet dan vaak met ‘het laatste 
botje’ te hulp. De mensen, die hem dankbaar zijn, noemen hem daarom Berend Botje.  

Opa Berend heeft een groot gezin. Hij heeft twaalf kinderen, acht zonen en vier dochters. Een 
paar kinderen overlijden al jong. Een van de kinderen is bakker in Assen. Ook hij heet Berend! 
Deze Berend emigreert naar Amerika en wil een bakkerij oprichten in Los Angeles. Als er wordt 
gevraagd: ‘Waar is Berend gebleven?’, is het antwoord: ‘Berend Botje is uit varen, met zijn 
scheepje naar Zuidlaren. De weg was recht de weg was krom, nooit kwam Berend Botje 
weerom. Hij is niet hier, hij is niet daar; hij is naar Amerika.’ Het avontuur in Amerika loopt 
niet goed af. De machines die Berend voor veel geld koopt blijken niet goed. Hij voelt zich 
bedrogen, zijn geld is op en hij keert terug naar Nederland. Hij wordt banketbakker in 
Apeldoorn.  

Berend Botje is niet zo’n avonturier. Toch droomt hij wel. Opa Berend vertelt vaak over 
Lodewijk Van Heiden, die ooit in Zuidlaren woonde. Berend Botje fantaseert weleens dat hij 
deze vermaarde held is. Lodewijk is een graaf die admiraal is van de Russische vloot. Hij wint 
veel zeeslagen en heeft aanzien in Rusland en Griekenland. Onder leiding van Lodewijk krijgt 
Griekenland zijn zelfstandigheid terug na de gewonnen slag om Naverino op 20 oktober 1827. 
De Ottomaanse vloot is totaal vernietigd. Admiraal Lodewijk gaat niet met zijn scheepje naar 
Zuidlaren, niet naar Amerika, hij gaat naar Rusland. Maar de weg is voor hem wél krom. Op 
één van zijn zeeslagen verliest de graaf namelijk zijn zoon. De grote held komt één keer terug 
in Zuidlaren. In Rusland wordt hij zeer gewaardeerd en noemt men hem Bébé. Bébé betekent 
vadertje. Opa Berend vertelt graag over dit bezoek van Lodewijk aan Zuidlaren.  

De broers van Berend Botje worden molenaar. Zijn vader vindt dat zij een opleiding in 
Duitsland moeten volgen. Ze leren het molenaarsvak met witte koksmutsen op en met zijden 
zakdoeken om. Het kost handen vol geld en tijdens een crisis in Nederland raakt het geld op. 
Berend Botje is dan maar wat blij dat hij boer is. Hij wordt zesenzeventig jaar en overlijdt aan 
tbc.  

Dit verhaal van Berend Botje is gebaseerd op het feitelijke verhaal van de familie Van Bon die 
op Plankensloot woonde. 
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Zuidlaardermeer  
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Zuidlaardermeer, laatste twee foto’s zijn van Jan Willem Visser  

 

 



13 

 

Plankensloot 
 

De Plankensloot is een voormalige buurtschap in de gemeente Tynaarlo. De Plankensloot 
heeft een gelijknamige watergang, een van de oudste gegraven vaarwegen van Drenthe. Deze 
ligt ten noorden van Zuidlaren en verbindt Midlaren met het Zuidlaardermeer. Bij 
Plankensloot heeft in de vroege middeleeuwen een nederzetting gelegen, die in de zesde eeuw 
moet zijn verlaten. Tijdens opgravingen zijn veel graven gevonden, wat erop kan wijzen dat 
hier ook de doden van de noordelijker gelegen nederzetting bij De Bloemert werden begraven. 

De naam is mogelijk een verwijzing naar de diverse houtzaagmolens die hier voor 1908 
stonden. De sloot werd daarbij gebruikt om hout te wateren (vergelijk: balkengat). Een andere 
mogelijke verklaring is dat de sloot genoemd is naar de veerman en schipper, Harmen van 
Plancken. 

 

 
Plankensloot, de oudst gegraven watergang van Drenthe 

 

Aan de sloot hebben de volgende molens gestaan: de olie- annex houtzaagmolen van B. van 
Bon, die deze molen in 1836 bouwde. De molen is in 1845 verbrand, en daarna door Van Bon 
weer herbouwd als olie- en zaagmolen. Het jaar erop verbrandde de molenopbouw opnieuw. 
Toen heeft Van Bon in 1846 twee aparte molens laten bouwen aan de sloot, de meest 
westelijke als oliemolen en de oostelijke als zaagmolen. In 1907 is het bovenstuk van de 
oliemolen afgebroken en aan het Schildmeer als poldermolen herbouwd. De zaagmolen is in 
1908 verbrand. 
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Het café (herberg) gaat met voorgangers terug tot 1759. Door de aanwezigheid van een laad- 
en losplaats voor beurtschippers ontstond daar een zodanig centrum van activiteiten, dat er 
een tweede herberg verscheen (1764). Het huidige café dateert uit 1854. Ernaast ligt de 
markesteen (grenssteen) van de marken Midlaren en Zuidlaren. Sinds de Bataafs-Franse 
tijd echter vormden de twee één marke. Bron: het geheugen van Drenthe. 
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Aan de Plankensloot te Midlaren was een houtzaagmolen. De molen was een olie- en 
houtzaagmolen. Eigenaar was Jan van Bon (Jan Plankie). De oorspronkelijke molen is in 1837 
gebouwd. In 1845 is de molen afgebrand en weer opgebouwd. In 1847 is hij opnieuw 
afgebrand. Daarna kwamen er twee afzonderlijke molens. Er komt een oliemolen en een 
houtzaagmolen. Zoon Jan komt op de houtzaagmolen en Hendrik neemt de oliemolen over. 
De derde broer, Egbert van Bon, bouwde in 1851 een oliemolen aan de vaart. De zaagmolen 
brandde af in 1907, de oliemolen werd in hetzelfde jaar afgebroken en in Steendam als 
poldermolen herbouwd.  
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Boerderij met halve molen aan de Plankensloot. De bovenste helft van de molen is in 1907 
verwijderd. De oliemolen werd nadien aangedreven door een petroleummotor. De molen 
brandde af in 1925. 

 

 

De molen stond bij deze boerderij. 
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Plankensloot 
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1904  
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1900, schilderij van Roelf Takens uit Winsum, geboren 1862, overleden 1932. 
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Opengeslagen boek met de tekst van het liedje, geplaatst bij het beeld aan de Stationsweg te 

Zuidlaren 

 

Berend Botje ging uit varen 

met zijn scheepje naar Zuidlaren 

de weg was recht, de weg was krom 

nooit kwam Berend Botje weerom. 

Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven 

waar is Berend Botje gebleven? 

Hij is niet hier, hij is niet daar 

hij is naar Amerika. 

Amerika, Amerika, 

driemaal in de rondte van je hopsasa. 
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Versjes over Berend Botje 

 
Het eerste couplet van het liedje komt voor in een boek over de folklore van Oost-Friesland uit 
1868. Het liedje geldt hier als een scheldrijm, waarbij iemand die in de ogen van de zanger 
niet deugde, belachelijk werd gemaakt. Met een Butjer wordt sinds het begin van de 
negentiende eeuw in het Nederduits, met name in Hamburg en Bremen, een 'onbehouwen 
persoon' of 'botterik' aangeduid. Bij kinderen wordt het woord vergoelijkend voor een 
'wildebras' gebruikt. Het woord is mogelijk in het Gronings overgenomen als butje 'gek, 
onbenul, halve gare; slome jongen'. Hiermee werden de leerlingen van de LOM-school in de 
Butjesstraat, gesticht in 1914, aangeduid. 

Kennelijk werd het lied gebruikt om onzekere jongemannen zonder doorzettingsvermogen aan 
te duiden, die op zoek naar hun levensbestemming twaalf ambachten verkenden en dertien 
ongelukken maakten. "Met het rijmpje wordt een jonge gelukzoeker (ein Peter in der Fremde) 
gekarakteriseerd, die omkeert zodra hij radeloos bij een wegsplitsing staat", stelt de auteur 
Hermann Meier[ De tekst luidt: 

 

Berend Buttje dee wul fahren 

Mit sien schipke over de Baren, 

De Weg was krumm, 

Do ging Berend Buttje weer um. 
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Het liedje past in de traditie van het bekende sprookje Der dumme Hans, die op zoek naar zijn 
levensgeluk de ene domme streek na de andere uithaalt. Hierop was een populair gedicht van 
de kinderboekenschrijver Rudolf Löwenstein (1819-1891), met tekeningen van Robert 
Kretschmer (1846). Het moralistische gedicht, dat veelvuldig werd herdrukt, gaat over een 
luie leerjongen die op gezellenreis gaat. Ook het bekende dialectgedicht Peter in der 
Fremde uit 1805, geschreven door Konrad Grübel uit Neurenberg behandelt deze 
problematiek. Hetzelfde geldt voor Hänschen klein van Franz Wiedemann (1860). Het thema 
gaat terug op een spreekwoord van Maarten Luther: Was Hänschchen nicht lernt, lernt Hans 
nimmermehr ('Wat kleine Hans niet leert, zal grote Hans nooit meer leren').  

De oudste bekende Nederlandse variant is afgedrukt in het liedboekje Volksdeuntjes uit de 
oude doos uit 1871, uitgegeven door Dirk Noothoven van Goor (1827-1895) te Leiden. De 
beginzin luidt hier: "Berend Botjen ging uit varen, met zijn scheepjen naar Zuidlaren". De 
bijbehorende afbeelding toont een jongeman die op reis gaat met een strooien zeemanshoed, 
roeiboot, visnet en bootshaak. Deze afbeelding strookt met de Duitse interpretatie. Maar in 
tegenstelling daarmee stelt het liedje nu dat Berend Botje "nooit weerom" keert. Deze slotzin 
is wellicht ontleend aan het oudere volksliedje 'Malbrough s'en va-t-en guerre', dat in de 
Nederlandse versie eindigt met "en hij kwam nooit weerom". 

De bekende kinderboekenuitgever Jan Vlieger (1844-1908) te Amsterdam nam in 1880 een 
deel van Van Goors fonds over. Hij publiceerde in 1887 een bundel met bakerrijmen en 
sprookjes onder de titel Barend Botje ging uit varen, waarbij de schippersgezel met zijn 
scheepje op de omslag staat. De keuze voor deze titel geeft aan dat het liedje toen al algemeen 
bekend was. Een eerdere versie van de afbeelding bij het versje verscheen in het boekje Jaapje, 
sta stil uit 1882. De verschillende liedboekjes werden in grote oplagen verspreid; Vlieger 
beweerde in 1882 dat hij 100.000 exemplaren had laten drukken. Andere 
kinderboekenuitgevers als Jan de Haan in Haarlem namen het versje over en tekenden het 
prentje na. De kinderboekenschrijfster Tine van Berken (1870-1899) citeert het liedje in 1894 
als "een oud rijmpje, dat ik als kind geleerd had" met als openingszinnen "Berend Botje ging 
uit varen, met zijn schuitje naar Zuidlaren" 

Latere edities van kinderboeken beelden Berend Botje doorgaans uit als een schipper, varend 
in zijn boot. 

Tegelijkertijd waren ook oudere varianten van het liedje in omloop die eerder bij het Oost-
Friese voorbeeld aansloten. Pieter Jelles Troelstra publiceerde in 1917 een Groningse 
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dialectvariant, die hij zich uit zijn jongenstijd in 1877 herinnerde. Het liedje werd gezongen 
door een Groningse stationschef en oud-zeeman om de reizigers op een Amsterdamse 
pleziertrein te vermaken. Berend Boddien keert hierin nog behouden naar huis terug. De 
Groningse dialectschrijfster Titia de Haas-Okken (1853-1928) publiceerde in 1911 een andere 
variant die kennelijk terugging op haar jeugdjaren in Appingedam. De Drentse taalkundige 
Jan Bergsma geeft in Nieuwe Drentse Volksalmanak uit 1901 een variant die in Drenthe en 
Groningen als liedje bij het touwtjespringen bekend was. In Groningen was het tevens bekend 
als knieliedje. Volgens de Groninger onderwijzer Jacob Tilbusscher was het bovendien een 
plaagversje, dat gebruikt werd om jongens met de voornaam Berend te belagen. Deze naam 
was vooral gebruikelijk bij nakomelingen van hannekemaaiers en Westfaalse immigranten. 
De volkskundige Tjaard W. de Haan hoorde het versje in 1944 zingen in Zuidlaren, waar 
schoolmeisjes meenden dat het over patiënten van het psychiatrische ziekenhuis 
'Dennenoord' ging. Als een van de meisjes aan de ander duidelijk wilde maken dat ze niet goed 
bij haar hoofd was, werd Berend Botje gezongen. Pas in de bundel Oude en nieuwe Groninger 
liederen uit 1930 werd de tekst gestandaardiseerd, voorzien van muziek en op één lijn 
gebracht met de Nederlandstalige versie. 

 

 

 

Het eerste couplet is ten minste acht keer te vinden in de Handschriftencollectie van G.J. 
Boekenoogen (verzameld in de periode 1891-1930). Opvallend zijn de verbasteringen die hij 
noteerde, met name Berend Bokkies (Havelte) en Bering Botje (Amsterdam). Een nieuwere 
vorm is Bere(n) Botje, voor het eerst gedocumenteerd in 1967. Het eerste coupletje van het lied 
staat vermeld in een leesboek uit 1894: Een klaverblad van vier van Tine van Berken. De 
beginzin luidt hier: ‘Berend Botje ging uit varen, met zijn schuitje naar Zuid-Laren’.  

De Nieuwe Drentse Volksalmanak van 1902 geeft twee varianten: ‘Berend Botje wol uut vaoren 
/ Met zijn scheepje naor Zuedlaoren’ (Groningen, Drenthe) en ‘Berend Botje de wol varen / 
Met sin schipke over de baren’ (Oost-Friesland).  

 



25 

 

 

 

Het oudst bekende liedboekje dat het eerste coupletje heeft opgenomen, is Rijmpjes en versjes 
uit de oude doos, verzameld door S. Abramsz  in 1911.  

Het liedje inclusief het tweede couplet is terug te vinden in de Handschriftencollectie van G.J. 
Boekenoogen (verzameld in de periode 1891-1930). Dit tweede coupletje is een variant op een 
negentiende-eeuws dansliedje of aftelliedje: ‘Een, twee drie vier vijf zes zeven / Waar is Jan 
met de meid gebleven?’ Dit liedje (een polka) heeft een andere melodie. Het tweede couplet over 
vertrek naar Amerika is afgeleid van een aftelversje of dansliedje Jan met de meid, 
oorspronkelijk met een andere melodie, waarbij in plaats van Jan telkens een andere naam 
werd ingevuld: "Een, twee drie vier vijf zes zeven / Waar is Jan met de meid gebleven? In 
Friesland werd op deze wijs de polka gedanst; de tekstvariant waarbij de hoofdpersoon "niet 
hier en daar" en dus "naar Amerika" is gegaan, is hier al in 1889 gedocumenteerd. Er zijn 
daarnaast versies van Terschelling en uit West-Friesland bekend, waar deze traditionele dans 
ook wel Slaapmuts of Zevenpas werd genoemd. In Twenthe werd het danslied op de melodie 
van 'Berend Botje' gezongen. Er bestaat bovendien een vrijwel gelijkluidend Duitstalig 
aftelrijmpje en dansliedje, tenminste bekend in Noord-Duitsland sinds 1867. Dit rijmpje stond 
weer model voor een populair liedje van Rudi Godden (met een andere melodie) uit 1939. Het 
aftelrijmpje keert ook terug in het bovengenoemde gedicht van Franz Wiedemann. 

Beide liedjes zijn vermoedelijk pas in de jaren zestig samengevoegd tot een nieuw lied van twee 
coupletten. De eerste vermelding betreft een stropop die in de oudejaarsnacht van 1965 werd 
opgehangen in Zuidlaren als waarschuwing dat het beoogde standbeeld van Berend Botje nog 
niet was gerealiseerd. Het bijbehorende opschrift stelde: "1, 2, 3, 4, 5, 6, zeven, waar is Berend 
Botje gebleven?". 
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De volkskundige Dirk Jan Van der Ven publiceerde in 1971 het tweede couplet en wees op de 
parallellen met 'Jan met de meid'. Hij stelde vast dat 'Berend Botje' op deze manier wordt 
voorgesteld als een beschonken pantoffelheld, vergelijkbaar met Jan Pierewiet, die aan het 
publiek als negatief voorbeeld wordt voorgehouden. Midden jaren zeventig was het tweede 
couplet gangbaar geworden en werd het aanbevolen voor het ontwikkelen van het getalbegrip 
bij kleuters. Vervolgens verscheen het ook in liedboeken. 
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Het kortere slotrefrein heeft een afwijkende melodie en is eveneens een recente toevoeging, 
voor het eerst gedocumenteerd in de Utrechtse wijk Lombok in 1999, gepubliceerd in 2000 en 
sinds 2001 veelvuldig op het internet te vinden. Als afzonderlijk vers komt het al voor in 
liedboekjes uit 1948 en 1963, maar het is waarschijnlijk net als de andere coupletten ontleend 
aan negentiende-eeuwse dansliedjes. Het rijmpje werd vooral bekend door de vrolijke zomerhit 
'Tonia' van Paul Roda uit 1952. Er is bovendien een Deense tekstvariant. 

Het slotrefrein wordt soms voorafgegaan door een langer derde couplet, opnieuw met 
afwijkende melodie en gedocumenteerd in 1999 in Lombok. Een buurtgenote stelde achteraf 
"dat ze het daar al tientallen jaren zo zingen". Een parodieversie werd in 1996 opgenomen 
door het Groningse Trio Kloosterboer; tekstschrijver Jan Veldman herinnerde zich het couplet 
uit zijn jeugd in Zandeweer (1971). 

Een vierde couplet, vermeld sinds 2003, is een bewerking van het negentiende-eeuwse liedje 
'Douw douw deine'. 

Dat de oudste vindplaatsen teruggaan in de negentiende eeuw, wil niet zeggen dat het liedje 
uit deze periode stamt. Sinds halverwege de negentiende eeuw werden, onder invloed van de 
Romantiek, veel volksliedjes verzameld en uitgegeven. Het liedje kan echter ouder zijn en in 
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de mondelinge overlevering lange tijd zijn doorgegeven, voordat het voor het eerst werd 
opgetekend. De oudste vindplaatsen gaan terug tot omstreeks 1870.  

Het eerste couplet, waarin Berend Botje verdwaalt op de terugweg uit Zuidlaren, zou te maken 
kunnen hebben met de groeiende populariteit van de Zuidlaardermarkt in de negentiende 
eeuw, waar boerenknechten en boerenzoons uit de wijde omtrek hun laatste spaargeld 
verbrasten en dronken naar huis gingen. 

Het tweede couplet - althans de voorlopers daarvan - werd populair rond 1900, toen grote 
aantallen jonge mensen uit de Groningen, Friesland en Drenthe emigreerden naar de 
Verenigde Staten. Op markten als de Zuidlaardermarkt waren dikwijls reisagenten actief, die 
propaganda voor vertrek naar Amerika maakten. Gert Blik vertelt over zijn eigen familie uit 
Drenthe, waarvan een deel eveneens vertrok: "Het was een beetje een spotliedje op al die 
gekken die zo nodig naar Amerika moesten. Het was voor de achterblijvers natuurlijk een 
bedreigende situatie. Er gingen zoveel de plas over dat soms een flink deel van de jonge 
mensen uit een dorp vertrok."  Het verband tussen beide coupletten is echter naar alle 
waarschijnlijkheid pas achteraf gelegd. 

De melodie gaat waarschijnlijk terug op polka's die sinds ongeveer 1840 in Duitsland populair 
waren. Hij is volgens sommige berichten geschreven door Hendrika van Tussenbroek (1854-
1934); mogelijk heeft zij de tekst aan een bestaande melodie gekoppeld. In 1954 werd een 
versie met afwijkende melodie en een afwijkend ritme gedocumenteerd die misschien met 
oudere voorbeelden verband houdt. Ook het derde couplet en de slotregels hebben een andere 
melodie. 
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Barend Botje op de omslag van een liedboekje, 1887 

 

De negatieve connotatie bij de naam Berend Botje wordt ook bevestigd door het gedichtje 
'Barend Botje', dat in 1925 in het  Rotterdamsch Nieuwsblad  en de Delftsche 
Courant verscheen: 

 

Barend Botje hield van slapen, 

Hield van geeuwen en van gapen. 

Barend hield van lekker smullen, 

Kon met smaak zijn maagje vullen. 

Barend Botje hield van spelen, 

Maar het ging hem gauw vervelen. 

Telkens vroeg hij nieuwe dingen. [...] 

Barend Botje liet zich graag verrassen, 

Maar... vergat goed op te passen. 

Barend Botje, zul je merken, 

Hield van véél, maar... niet van werken! 

Barend Botje is bekend 

Als een kleine luie vent!  
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De Drentse zeeheld Lodewijk Van Heiden 

 

 

Lodewijk van Heiden (1773-1850) 

 

Lodewijk van Heiden is  de Drentse zeeheld. Volgens veel inwoners van Drenthe is hij de 
Berend Botje uit het bekende kinderliedje Berend Botje ging uit varen. 

Lodewijk van Heiden werd in september 1773 geboren als de tweede zoon van Sigismund 
Pierre Alexander, de toenmalige drost van Drenthe. De familie woonde op de havezate 
Laarwoud in Zuidlaren. 

Op negenjarige leeftijd werd Lodewijk cadet bij de Hollandse zeemacht en rond zijn zestiende 
werd hem al de rang van luitenant ter zee toegekend. Zijn vader was onder meer 
grootkamerheer van prins Willem V en ook Lodewijk was de Oranjes trouw. Dit bleek duidelijk 
tijdens de Bataafse Revolutie in 1795. Lodewijk begeleidde prins Willem V zelfs toen die vanuit 
Scheveningen naar Engeland vluchtte. Bij zijn terugkeer werd de Drentse zeeheld gearresteerd 
en enige tijd gevangen gehouden in de Gevangenpoort in Den Haag. Na twee maanden werd 
hij, na tussenkomst van de Franse generaal Pichegru, vrijgelaten. Lodewijk van Heiden keerde 
daarop terug naar Zuidlaren en nam ontslag uit militaire dienst. 

De internationale carrière van Lodewijk moest toen eigenlijk nog beginnen. Op 22-jarige 
leeftijd trad Lodewijk van Heiden in dienst van de tsaar. In diens marine maakte hij al snel 
naam. 
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Griekse postzegel ter ere van Lodewijk van Heiden 

 

Op 20 oktober 1827 voerde Lodewijk van Heiden het bevel over de Russische troepen tijdens 
de Slag bij Navarino, aan de westkust van de Peloponnesos. Deze slag bracht een beslissende 
wending in de Griekse vrijheidsstrijd. Het was bovendien de laatste grote zeeslag die 
uitsluitend met zeilschepen werd uitgevochten. 
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Slag bij Navarino – Ambroise-Louis Garneray 

 

Een geallieerde vloot van Franse, Britse en Russische schepen had opdracht de Turks-
Egyptische armada van Ibrahim Pasha met alleen machtsvertoon uit de Griekse wateren te 
loodsen. Het ontaardde echter in een zware zeeslag, nadat de Turken enkele salvo’s hadden 
gelost op de vijandige schepen. Lodewijk van Heiden wist de Turkse zeemacht samen met de 
Franse admiraal Henri de Rigny en de Britse bevelhebber Edward Codrington, te verslaan. 
Het drietal staat in Griekenland bekend als Tris Navárchi (de drie admiraals). Bijna iedere 
Griekse stad heeft wel een plein naar het drietal vernoemd. Van Heiden werd in 1927 op een 
Griekse postzegel vereeuwigd. In Athene is daarnaast een zijstraat van het Platia Victorias 
(Victorieplein) naar hem vernoemd. 

Helemaal vast staat het niet, maar veel Drenten menen dat het liedje over Berend Botje naar 
de zeeheld is vernoemd. Het liedje zou zijn ontstaan toen de admiraal in 1832 terugkeerde 
naar Drenthe. Hij werd er als held onthaald en verbleef enige tijd op zijn landgoed Laarwoud. 
In deze periode zag men hem geregeld varen op het Zuidlaardermeer. Lodewijk van Heiden 
kon echter niet meer aarden in Drenthe en vertrok. Eerst naar Amerika (zoals het kinderliedje 

ook vermeldt) en daarna naar Tallinn, waar hij in 1850 op 77-jarige leeftijd overleed. 
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Wie was Louis van Heiden eigenlijk? Hoe heeft hij zo'n hoge positie verkregen in Russische 
dienst en hoe kwam het dat hij een levende legende werd na een zeeslag voor de Griekse kust?  
Hans van Koningsbrugge wist interessante onbekende informatie op te diepen uit onder meer 
archieven in Rusland en Engeland en presenteert deze op smakelijke wijze: de woelige tijd van 
de Bataafse opstand, de moeizame start van Van Heidens carrière in Rusland, roddels en 
intriges in de hofkring rondom de tsaar, oorlogen en zeeslagen, Van Heidens chronische 
geldgebrek en het verlangen naar zijn familie in Zuidlaren. En uiteindelijk de roem, het 
onthaal in Nederland en zijn onvermijdelijke terugkeer naar Rusland. Het leven van Van 
Heiden wordt geschetst tegen de achtergrond van de wereldpolitiek aan het einde van de 
achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw. 
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Monument in Pylos, Griekenland ter nagedachtenis aan Lodewijk Van Heiden. 
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De weg naar Zuidlaren 
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Pieterpad, Zuidlaren 

 

Havezathe Laarwoud 

 

Laarwoud is een havezate in het Drentse Zuidlaren  Het tegenwoordige gebouw dateert uit het 
begin van de zeventiende eeuw. Toch is het vrijwel zeker, dat de stichtingsdatum veel vroeger 
ligt en misschien wel in de Middeleeuwen moet worden gezocht. Laarwoud werd ook Laarwolt 
of De Borg genoemd 

Havezate Laarwoud te Zuidlaren is voor het eerst vermeld in 1642. Het werd toen bewoond 
door de familie Van Selbach. Mogelijk dateert het huis van eerdere datum. In 1750 werd het 
goed gekocht door drost Alexander Carel van Heiden, die de gerechtigheid van de havezate 
Vledderinge bij Meppel op Laarwoud liet verleggen. Daardoor kon hij in 1753 in 
de Ridderschap worden verheven. Het pand liet hij verbouwen en verfraaien; het huis werd 
ook omgracht. Het bestaat uit een middengedeelte (17e eeuw) met verdieping en schilddak en 
twee lagere naar voren springende zijvleugels met elk een aan drie zijden oplopend schilddak 
(tweede helft van de 18e eeuw). Het houten fronton dateert uit de 19e eeuw. In 1915 verkocht 
de familie Van Heiden het omgrachte geheel met koetshuis aan het voorplein aan de gemeente 
Zuidlaren, die het gebruikte als burgemeesterswoning. In de jaren vijftig van de twintigste 
eeuw vond een grondige restauratie plaats. Het achttiende-eeuwse karakter bleef echter 
bewaard. Uit de zeventiende eeuw resteert een plafondschildering, uit de achttiende eeuw een 
schoorsteenstuk, een meisjesportret en een bankje. Het koetshuis werd geheel verbouwd. Dit 
pand en het hoofdgebouw functioneerden in de periode 1958-1997 als gemeentehuis, daarna 
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als tijdelijk gemeentehuis - samen met die te Vries en Eelde (later Gruno-gebouw te Tynaarlo) 
- van de nieuwe gemeente Zuidlaren (vanaf 1 december 1999 Tynaarlo). Sinds 2004 wordt het 
huis particulier bewoond. Laarwoud blijft wel een functie behouden als trouwlocatie (één 
vleugel en tuin). 
 
 
 

 

 

 

Huis Laarwoud  
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Vast staat dat in de zeventiende eeuw Huis Laarwoud toebehoorde aan de familie Van Selbach. 
Roelof van Selbach was in 1648 kerkvoogd van Zuidlaren. Zijn zoon Gerard van Selbach 
woonde op het Laarwoud en was landschrijver van Drenthe. 

Het huidige gebouw dateert uit zeventiende eeuw, maar de eerste bekende eigenaar was een 
lid van de familie Van Selbach. Deze familie behoorde tot de aanzienlijke families in Drenthe. 
Hendrik van Selbach was in 1642 de eerste eigenaar van het Laarwoud. Deze naam werd pas 
voor het eerste genoemd omstreeks 1700. Hendrik begon met de uitbreiding van zijn bezit, 
dat werd voorgezet door zijn zonen. Na de dood van deze kinderen ontstonden er problemen 
rond de erfopvolging. Ten slotte kwam het Laarwoud aan een andere tak van de familie. Een 
erfdochter trouwde met Dr. Paulus van Oostbroek, die de havezate ging bewonen. Hij noemde 
de havezate De Borg, een verwijzing naar zijn Groningse afkomst. 

Omdat er nog steeds problemen waren met de nalatenschap van de familie Selbach, werd 
Huis Laarwoud in 1752 verkocht aan Jonkheer Alexander Carel van Heiden tot den Dam. Hij 
was in 1750 benoemd tot Drost van Drenthe. Hij was de tweede zoon van de Heer van 
Ootmarsum, de eigenaar van de voormalige Commanderie van de Duitse Orde aldaar. 
Jonkheer Carel Alexander was een vertrouweling van stadhouder Willem Karel Friso van 
Nassau. 

Alexander Carel kreeg toestemming om het recht van havezate op het Laarwoud te mogen 
uitoefenen door verlegging van dat recht van de havezate Vledderinge bij Meppel op het 
Laarwoud. Tijdens zijn bewind liet hij geleidelijk aan de meeste belangrijke functies in handen 
komen van prinsgezinden. Na zijn dood gingen zijn bezittingen over aan zijn zoon die in 1776 
benoemd werd tot drost van Drenthe. 

Na vererving kwam het door koop in het geslacht van de graven Van Heiden. Alexander Carel 
van Heiden tot den Dam (1709-1776), was landdrost van Drenthe en kocht het Laarwoud. Op 
de landdag van 5 maart 1751 kreeg hij vergunning het door hem eveneens gekochte recht van 
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havezate van Vledderinge in Meppel te verleggen op het Laarwoud. Een van de bekendste Van 
Heidens die in Laarwoud woonde was de Nederlands-Russische zeeheld Lodewijk van 
Heiden (1773-1850). 
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Sigismund Jacques Van Heiden Reidenstein is geboren te Den Haag op 1 mei 1771. Hij is 
overleden te Zuidlaren op 17 april 1830. Sigismund Jacques Van Heiden Reidenstein is de 
zoon van Sigismund Pieter Alexander Van Heiden en Maria Frederica Van Reede. 
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De laatste nazaat in mannelijke lijn op Huis Laarwoud was Louis Van Heiden 
Reinestein (1809-1882). Door vererving kwam het goed aan de jonkheren de Milly van Heiden 
Reinestein, die het voortdurend bewoonden en het ten slotte in 1915 verkochten aan de 
gemeente. 

Omstreeks 1700 werd het Laarwoud ingrijpend verbouwd. Het huis kreeg twee verdiepingen 
onder een schilddak. De hoeken droegen elk een schoorsteen. In 1750 werd het huis 
uitgebreid met twee vleugels aan weerszijden van het huidige middengedeelte, die voor het 
oude gedeelte naar voren uitgebouwd werden. In het begin van de negentiende eeuw werden 
deze vleugels verder naar achteren uitgebouwd tot het gebouw de huidige vormgeving 
verkreeg. Het middengedeelte kreeg een grote timpaan van hout op de dakgoot boven de 
hoofdingang. Ook het interieur werd onder handen genomen. 

Aangezien de bewoners van het Laarwoud hoge posten bekleedden in het bestuur van 
provincie en gemeente, zo waren verschillende bewoners of drost of gouverneur van de 
provincie of burgemeester, bleef de havezate steeds nauw bij het openbare bestuur betrokken. 
Dit bleef bestendigd na 1915. De gemeente bestemde toen het Laarwoud tot de ambtswoning 
van de burgemeester. 
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Maart 1940, militairen zetten ongebruikelijke middelen in om bomen te rooien, de 
burgemeester kijkt toe. 
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Van 1915 tot 1941 woonden de burgemeesters van Zuidlaren op Huis Laarwoud. Zeker was 
deze toestand bestendigd gebleven, indien niet de bezetter van de burgemeesterswisseling 
in 1941 gebruik had gemaakt, de havezate voor zijn troepen te vorderen. Op dat moment werd 
de band tussen het Laarwoud en gemeente doorgesneden. 

 

 

 

Gelukkig duurde het gebruik door de Duitsers niet lang, evenwel bleven de bijzondere 
omstandigheden beslag leggen op de havezate. Nog was het gebouw door de Duitsers niet vrij 
gegeven en ontruimd of het werd gevorderd door het toenmalige bureau Burgerbevolking en 
ingericht tot noodverpleeghuis. 

Toen in 1946 eindelijk de gemeente weer de vrije beschikking over het Laarwoud kreeg, was 
het niet mogelijk de oude toestand te herstellen. Huis Laarwoud was uitgewoond en slecht 
onderhouden. Bovendien was de indeling grondig gewijzigd, zeg maar verknoeid. De middelen, 
zowel financieel als materieel, ontbraken om een herstel te bewerkstelligen. 

Na veel overleg en rijp beraad werd besloten Huis Laarwoud te bestemmen tot gemeentehuis. 
Door dit besluit werd de eeuwenoude traditionele band hersteld en werd de havezate voor de 
toekomst als monument veilig gesteld. Het nemen van het besluit bleek destijds gemakkelijker 
dan de uitvoering. Door de steun van Gedeputeerde Staten en de financiële medewerking van 
het Rijk en provincie konden echter alle moeilijkheden worden overwonnen en zo kon in de 
vergadering van de raad van 30 oktober 1953 definitief worden besloten tot restauratie van 
Huis Laarwoud en tot inrichting tot gemeentehuis. 

De gemeente Zuidlaren werd in het kader van de gemeentelijke herindeling met ingang 
van 1998 een onderdeel van de nieuw gevormde gemeente Tynaarlo (samen met de voormalige 
gemeenten Eelde en Vries). Daarom moest een geheel nieuw gemeentehuis worden gebouwd. 
De gemeente heeft Huis Laarwoud in mei 2004 verlaten en is verhuisd naar de nieuwe locatie 
in Vries. Voor Huis Laarwoud is een nieuwe bestemming gezocht. Het gebouw is verkocht aan 
de familie Wagenborg. Hierdoor heeft het oorspronkelijk gebruik van het Laarwoud, 
particuliere bewoning, in de loop van 2004 weer gestalte gekregen. 
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1907 

 

 

Huis Laarwoud bleef tot het begin van de twintigste eeuw in het bezit van de familie Van 
Heiden, later Van Heiden Reinestein. Toen werd de oude havezate met tuinen en bos verkocht 
aan de gemeente Zuidlaren. De gemeente stelde het Laarwoud ter beschikking als 
ambtswoning voor de burgemeester. In de jaren van de Tweede Wereldoorlog werd het 
Laarwoud gevorderd door de Duitse bezetter ter huisvesting van officieren. Na de oorlog werd 
het huis nog enige jaren voor andere doeleinden gebruikt tot de gemeente besloot tot een 
hoognodige restauratie. oor de ingebruikneming in 1955 door de gemeente, werd de havezate 
opnieuw onder handen genomen, Het oude beschilderde plafond werd van het Provinciaal 
Museum in Assen weer teruggebracht naar Zuidlaren. Alle vensters kregen weer de 
achttiende-eeuwse roedeverdeling. Ook oorspronkelijke meubelen uit Huis Laarwoud werden 
weer hier ondergebracht. 
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Zuidlaren, Millystraat met tramrails, uitzicht op het Koetshuis van het 

Laarwoud. Foto 1896. 
In 1896 was dit de hoofdweg van Zuidlaren richting Hoogezand en 

Groningen. 
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Bron: www@oudzuidlaren.nl en Het Geheugen van Drenthe. 
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Activiteiten Berend Botje 
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• In Zuidlaren (aanvankelijk in Midlaren) wordt sinds 2014 jaarlijks het 'Berend Botje 
Festival' gehouden'. Het festival is in 2017 wegens geldgebrek afgelast. 

• De zeeman Berend Botje is de hoofdpersoon in een serie kinderboeken van Joke 
Kamstra uit de jaren 1983 tot 1986, met titels als Berend Botje gaat varen, Berend Botje 
gaat naar het strand, Berend Botje en zijn hondje, Berend Botje is jarig, Berend Botje en de 
toverklok, Berend Botje speelt poppenkast, Berend Botje en het schoolreisje en Berend 
Botje en de wonderwinkel. 

• Berend Botje van Bokkum is een toneelstuk voor de jeugd in twee bedrijven van de Friese 
toneelschrijver Aris Bremer. 

• 'Berend Botje' is de naam van voormalige kleuterscholen in Oude Pekela en Borger, 
peuterspeelzalen in Groningen en Oldeberkoop en kinderdagverblijven 
te Gendringen en Vlissingen. 

• 'Berend Botje' is een organisatie voor kinderopvang in West-Friesland. 

• De boerderijcamping 'Berend Botje' is te vinden in Zuidlaren. 

• Het café-restaurant 'Berend Botje' (tenminste vanaf 1968) te Zuidlaren kreeg in 2009 een 
andere naam. 

• Stichting Platform Berend Botje is een natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor 
de bescherming van de groene glazenmaker en de gastplant krabbescheer in Groningen, 
Drenthe en Overijssel. 

• 'Barend Botje en zijn hond Bello' was een stripverhaal in het blad Doe Mee in 1936, 
vertaald uit het Engels: 'Dinglehoofer und His Dog Adolph' van Harold Knerr.  

• 'Berend Botje gaat uit varen' was een Groningstalig programma van André Bakker en het 
Opoe Veenstra Cabaret, dat in 1950 werd uitgezonden door de Regionale Omroep Noord. 
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De naam werd enkele jaren later gebruikt in het programma 'Belevenissen van Berend 
Botje'. 

• Barend Botje was een karakter in het stripverhaal Knoest, dat in 1951 en 1952 in 
het Limburgs Dagblad verscheen. 

• Berend Botje was in 1944 de schuilnaam van de Friese verzetsman en politieagent Joop 
Willems.  

• In kinderliedjesboeken en elders wordt Berend Botje wel afgebeeld als een beer, wellicht 
als verbastering van de naam Berend. 

 

 

Kinderopvang Zwaag 
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Midlaren 
 

Midlaren is een dorp in de gemeente Tynaarlo. Het dorp ligt tussen Noordlaren en Zuidlaren 
en daar is ook de plaatsnaam aan ontleend. De plaats kwam in het Nederlands in 1298 voor 
als Middelare maar in 1323 kwam het in de huidige spelling al voor. Aan de rand van het dorp 
liggen twee hunebedden (D3 en D4) op enkele meters van elkaar en van enkele oude 
boerenhuizen. 

 

 
Huis Meerwijk, afgebrand in 1942 
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D3  

 
Tolhuisweg  
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D2 en D4 
 

In het uitgestrekte bosrijke Drenthe liggen de prehistorische hunebedden. De hunebedden 
zijn de oudste monumenten in Nederland. Deze monumenten zijn ongeveer vijfduizend jaar 
geleden gebouwd. Hunebedden werden gemaakt van enorme zwerfkeien die met de ijskap in 
de ijstijd van ongeveer honderdduizend jaar geleden naar het noorden van Nederland schoven. 
Een hunebed is een bovengrondse grafkamer, bedoeld voor meerdere begravingen. Ze lijken 
tijdloos en je staat dan ook oog in oog met de prehistorie. Elk hunebed is weer anders en heeft 
een unieke bouw. De grootste ligt in Borger.  

Hunebed D3 ligt op de Steenakkers aan de Schutsweg ten zuiden van Midlaren. Hunebed D3 
ligt - vanaf de weg gezien - achter zijn 'tweelingbroer' en is daardoor nog meer aan het zicht 
onttrokken. Samen met hunebed D4 wordt dit hunebed de "Hunenborg" genoemd. 

Het hunebed ligt samen met het D4 wat verscholen tussen twee oude boerderijtjes 
(keuterijtjes) (nr. 40 en 42) net buiten het dorp Midlaren. Ze zijn begroeid met korstmossen. 

D3 is gebouwd tussen 3400 en 3100 v. Chr. en wordt toegeschreven aan 
de trechterbekercultuur. 

Het hunebed heeft zes dekstenen en veertien sluit- en zijstenen en twee poortstenen. Het is 
10,7 meter lang en 4,4 meter breed. De dekheuvels en stopstenen zijn verdwenen bij zowel 
D3 als het naastgelegen D4.. 
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D4 

 

D3 
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Er zijn niet veel mensen die pal naast een hunebed wonen. In Midlaren, aan de Schutsweg, 
staan er zelfs twee, naast huisnummer 42. Ze zijn tamelijk compleet. Ze liggen precies in 
elkaars verlengde, wat nergens anders voorkomt. Vroeger werden ze zelfs wel als één hunebed 
beschouwd.  

 

 

 

Vanwege de bijzondere ligging, tegen de zijmuur van een boerderijtje aan, vormt dit 
hunebeddenpaar wel één van de merkwaardigste in Drenthe. Ondanks de ligging aan een 
verharde weg, vallen ze niet onmiddellijk in het oog. Volg de wegwijzers naar een smal paadje 
dat zich tussen twee vervallen boerderijtjes door wurmt en dan zie je pas de grote groen 
uitgeslagen steenklompen van de twee in elkaars verlengde liggende hunebedden; pal tegen 
de boerderijmuur. Hoewel vrij compleet, alle dekstenen en op twee na alle draagstenen zijn` 
aanwezig, is dit hunebeddenpaar nooit gerestaureerd. Wel zijn de meeste scheuren in de 
dekstenen met cement dichtgesmeerd. Van de in totaal dertien dekstenen liggen er twaalf 
tussen de uit het lood geslagen draagstenen. Toch vormen ze een fraai gezicht, niet het minst 
door de oude eiken met hun grillige takken die de stenen gedeeltelijk overkoepelen.  

Verborgen in de heg die het toegangspad omzoomt, staat de steen die de ooit de bronzen 
naamplaquette droeg. Deze door Van Giffen geplaatste naamplaten blijken 
verzamelaarsobjecten. Daarom is deze veiliggesteld in het Hunebedcentrum in Borger. Er gaan 
echter nu weer stemmen op om toch weer terug te plaatsen. 

Eén van de karakteristieke boerderijtjes is in 2001 aangekocht door "Het Drentse Landschap", 
de stichting die recentelijk het beheer over de provinciale hunebedden heeft gekregen. 
Daarmee is deze sfeerbepalende "keuterij" veilig gesteld. Tijdens de restauratie in 2003 werd 
onder de vloer van een stal een redelijk gave TRB terrine opgegraven en daarnaast een 
zogenaamde uitruimkuil met veel scherven. Oude bijgaven werden door het Trechterbekervolk 
vaak opgeruimd als er plaats moest worden gemaakt voor een nieuwe generatie. Het andere 
boerderijtje, naast D4, is nog in particulier bezit en verkeert in sterk vervallen staat. Ook deze 
zal zo mogelijk worden gered. 
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De hunebedden werden in 1711 vermeld, maar de schrijver ging er nog van uit dat het om 
één hunebed ging. De datering is Neolithicum.. 

Beide boerderijtjes zijn op 31 december 1869 voor honderd gulden overgenomen van de 
Boermarke van Midlaren door het  Rijk. In 1870 weerden de resten van 
de dekheuvels afgegraven, hierbij kwamen potten en drie vuurtstenen bijltjes te voorschijn. 
De hunebedden werden gefotografeerd door Friedrich Julius von Kolkow. 

Van Giffen noemt het hunebed "nog al gestoord". 

In 1965 werd een restauratie uitgevoerd, de stenen verzakten door vlierstruiken in de kelder. 
In 1983 werden gasbetontegels geplaatst om illegale schatgraverij te voorkomen. In 2003 
werd aardewerk uit de tijd van de hunebedbouwers aangetroffen onder de vloer van de schuur 
van nummer 40.  

Hunebedden D3 (Drenthe 3) en D4 (Drenthe 4) zijn erg groot en ogen rommelig. Het geheel 
oogt rommelig doordat veel dekstenen in de kelder van de hunebedden liggen, wat het geheel 
een authentieke uitstraling geeft. Deze hunebedden geven een goed beeld van hoe hunebedden 
er de afgelopen eeuwen bij hebben gelegen, er heeft namelijk nauwelijks renovatie 
plaatsgevonden. Bij de Schutsweg 42 in Midlaren geeft een oud bordje aan waar de locatie 
van de hunebedden is. De hunebedden zijn bereikbaar via een zandpad die naar twee 
vervallen boerderijtjes loopt. Pal tegen de boerderijmuur liggen de twee hunebedden in elkaars 
verlengde, overkoepeld door de takken van de omringende oude eiken. 
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G1 
 

Ten zuidwesten van  Noordlaren ligt het hunebed G1. Het hunebed ligt op een heuveltje in 
een bosje. Het hunebed G1 is oorspronkelijk groter geweest. Er resteren nog twee dekstenen, 
waarvan er één opvallend groot is. Het hunebed is het meest noordelijke van de nog op de 
oorspronkelijke plaats gelegen hunebedden. Tot 1982 was dit ook het enige nog bestaande 
hunebed in de provincie Groningen. In dat jaar werd bij opgravingen nabij Heveskesklooster 
het nog noordelijker gelegen hunebed G5 gevonden. 

Dit hunebed ligt niet meer op de oorspronkelijke plaats, maar is tentoongesteld in het 
Zeeaquarium te Delfzijl. De hunebedden G2, G3 en G4 hebben ooit in Appelbergen bij 
Glimmen gelegen, maar zijn verdwenen. Ruim een kilometer ten zuidoosten van het hunebed 
in Noordlaren liggen de twee hunebedden D3 en D4 van Midlaren. 
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Kaart uit 1867, 3518 bunders, 1800 inwoners 
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Volksliedjes  
 

Volksliedjes kennen, door hun mondelinge overlevering, vaak vele (regionale en/of 
tijdgebonden) varianten in zowel tekst als melodie. De huidige tekst van het liedje gaat 
gewoonlijk als volgt. 

 

Berend Botje ging uit varen 
met zijn scheepje naar Zuidlaren 
de weg was recht, de weg was krom 
nooit kwam Berend Botje weerom. 
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven 
waar is Berend Botje gebleven? 
Hij is niet hier, hij is niet daar 
hij is naar Amerika. 
Amerika, Amerika, 
driemaal in de rondte van je hopsasa. 
Amerika, Amerika, 
driemaal in de rondte van je hopsasa.[44] 
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Groningen (stad) (1877, 1917) 

Berend Boddien, dei ging voaren, 
Mit zien scheepien noar Zuudloaren, 
De weg was liek, de weg was krom, 
Doar kwam Berend Boddien weerom.[45] 

Borkum, Oost-Friesland (1895) 

Berend Butje, de wul faren 
Mit sien Schipke na Polaren. 
De Weg was krum, 
Do ging Berend Butje weer um. 

Borkum, Oost-Friesland (1899) 

Berend Butje was to dum, 
Do mus he mit sien Schipke weer um 

Oldehove (Groningen) (ca. 1911, 1981) 

Berend Botje ging uut voaren, 
Mit zien schipke noar Zuudloaren, 
De weg was recht, de weg was krom, 
Dou mos Berend Botje weerom.[47] 

Assen, Veeningen en (met afwijkende spelling) Winschoten, zo ook elders in Drenthe en 
Groningen, (1901) 

Berend Botje wol uut vaoren, 
Met zijn scheepje naor Zuedlaoren; 
Moar o wee de weg was krom, 
Nooit kwam Berend Botje weerom.  

Appingedam (1911) 

Berend Botje dei wol voaren, 
Mit zien schipke noar Zuudloaren, 
De weg was liek, de weg was krom, 
Nooit komt Berend Botje weerom.  

Hogeland (1913) 

Berend Bootje ging aan 't voaren, 
Mit zien bootje noar Zuudloaren, 
De weg was recht, de weg was krom, 
Nooit kwam Berend Bootje weerom.  

Groningen (1930, gestandaardiseerd): 

Berend Botje gong oet voaren, 
Mit zien scheepie noar Zuudloaren, 
De weg was recht, de weg was krom, 
Nooit kwam Berend Botje weerom.  

Zaanstreek (1932): 

Berend Botje ging oit vare, 
Mit z'n skoitje nè Zoid-Lare.[50] 

Lombok (Utrecht) (1999, derde couplet en slot) 

Wat doet-ie in Amerika? 
Hij speelt op zijn harmonica 
Hij speelt van dit, hij speelt van dat, 
Ja, hij speelt van alles wat. 
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Amerika, Amerika, 
Driemaal in de rondte van je hopsasa. (2x)  

Groningen (1996, cabarettekst): 

Berend Botje ging uit varen [...] 
Eén, twee, drie, waar is Berend Botje gebleven? 
Hij is niet hier, hij is niet daar 
Hij is naar Zuid-Amerika. [...] 
Amerika, Amerika, Amerika, Amerika 
Wat doet hij daar in Amerika? 
Hij speelt op zijn harmonica, 
Hij speelt van dit, hij speelt van dat, 
Hij speelt gewoon van alles wat.  
 

Groningen (vierde couplet, 2003) 
Berend Botje, die rare snater, 
Viel van het bruggetje in het water 
Haartjes nat, voetjes nat, 
Zo kwam Berend Botje naar de stad. 
Kletsnat!  

 
Er bestaat een versie in het Papiaments. 
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Zuidlaren  

 

 

1908, Stationsweg ter hoogte van garage Roelsema met de rails van de paardentram. 
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1955, Groeve, aan het Zuidlaardermeer 

 

Stationsweg  
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1900, paardentram voor panden aan de Stationsweg 7 en 9.   

 

Het herenhuis op nummer 9 is in 1894 gebouwd in opdracht van de tramweg  Maatschappij 
Groningen Zuidlaren. De paardentram werd op 11 augustus 1892 in gebruik genomen. Esso 
Johannes Wichers, oud-chef van de tramlijn Dokkum-Veenwouden en bestuurslid van de 
Avond-Teekenschool in Zuidlaren (1904), geboren te Groningen op 21-10-1857, overleden te 
Alkmaar op 12-1-1951, was directeur van de Tramweg Maatschappij Groningen-Zuidlaren en 
van de NV "Gasfabriek Zuidlaren". 
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Zuidlaren is gelegen ten oosten van Vries en Tynaarlo, ten zuidoosten van Haren (Gr.) en ten 
noordwesten van Annen. Het westelijk gelegen Westlaren wordt tegenwoordig als een deel van 
Zuidlaren beschouwd, evenals Schuilingsoord. Ten noorden van het dorp liggen de dorpen 
Midlaren en Noordlaren (Gr.), het Noordlaarderbos en het Zuidlaardermeer (660 ha). Ten 
zuiden ligt de veenkolonie Zuidlaarderveen. Bronnen vermelden: Suethlaere (1160), de 
Suthlare (1262 en 1285) en Suthlaren (1360). Laren is afgeleid van laar: bij de bosweide, open 
plek in het bos. De nederzetting ontstond in de Middeleeuwen op een open plek in een 
bosgebied en vormde oorspronkelijk één geheel met Noordlaren en Midlaren, op een kruispunt 
van wegen. 

De hervormde kerk werd in het midden van de dertiende eeuw gebouwd. Zij heeft een 
eenbeukig schip; het driezijdig gesloten gotisch koor kwam tot stand in de vijftiende eeuw, 
evenals de oostelijke schiptravee, deels van afbraaksteen van het oude koor. De toren werd 
omstreeks 1300 gebouwd en in de vijftiende eeuw verhoogd. Nadat de kerk in het laatste kwart 
van de zestiende eeuw door krijgshandelingen beschadigd en in verval was geraakt, vond in 
1648 een verbouwing plaats, waarbij het koor twee kruisribgewelven en een waaiergewelf 
kreeg. Het schip werd in de 19e eeuw voorzien van een houten tongewelf met trekstangen. Tot 
de inventaris van de kerk behoren een rijk gesneden preekstoel (Dirk Jansz. Bijmolt, 1675), 
drie herenbanken van resp. de families Van Selbach (eind 17e eeuw), De Drews (vroege 18e 
eeuw) en Van Heiden (tweede helft 18e eeuw) en een memoriebord voor Alexander Carel van 
Heiden (1776). In de vloer van het koor liggen enkele zerken uit de zeventiende en negentiende 
eeuw. Het orgel (in 1787 door Abraham Meere gebouwd voor de kerk van Beusichem en in 
1845 uitgebreid door A.A. Kuerten) werd hier geplaatst in 1859. 
 
 

 
 
 
Het dorp telt in elk geval zeven brinken, voorheen zelfs tien. Enkele brinken bezitten nog 
een dobbe. De dorpskern is, met de voormalige havezate Laarwoud en omliggend gebied, sinds 
1969 een beschermd dorpsgezicht. De verdichting van de bebouwing rondom de brinken vond 
plaats in de periode 1850-1940. 
 
Voor belang van de ontwikkeling en het aangezicht van het dorp was de stichting van de 
psychiatrische inrichting Dennenoord in 1895. De benodigde grond was in 1892 aangekocht 
van Anna S.D. de Milly van Heiden Reinstein. Op het landschappelijk ingerichte terrein 
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verrees een in principe geheel zelfvoorzienend dorp, waaronder een hoofdgebouw 
(1895), watertoren (1895), het paviljoen 'Randwijk' (ca. 1900) en de 'Ontmoetingskerk' (ca. 
1910). De meeste gebouwen werden gebouwd naar plannen van architect K. Hoekzema. Diens 
zoon G. Hoekzema bouwde midden jaren 1930 o.a. nog de paviljoens 'Zonneheuvel' en 
'Vredestein', alsmede enkele facilitaire gebouwen. Het voormalige Noorder Sanatorium werd 
in 1935 gebouwd als een 'open' onderdeel van Dennenoord, aan de zuidzijde van de 
Stationsweg. Het gebouw, naar ontwerp van architect E. Reitsma, heeft een torenachtig 
centraal bouwdeel en vier als molenwieken daarom heen gegroepeerde vleugels. Het ligt in een 
parkachtig gebied, aangelegd in 1935 in gemengde tuinstijl door J. Vroom, gelegen gebouw 
heet naar de blauwe tegels bij de hoofdingang ook wel het Blauwe Paviljoen. Het pand werd 
in 1988 verkocht aan Pharma Bio Research. Reitsma was in 1938, als uitvoerend architect, 
eveneens betrokken bij de bouw van de Graaf Adolf van Nassau-kazerne. 
 
De gereformeerde Kandelaar-kerk aan de Stationsweg werd gebouwd in 1937. De rooms-
katholieke O.L. Vrouw ten Hemel Opgenomen-kerk werd in gebruik genomen in 1969. Ze werd 
gebouwd door de firma D. Stubbe uit Groningen naar een ontwerp van het bureau Nieman en 
Steeneken te Assen. Het gebouw, passend in de agrarische omgeving, vertoont gelijkenis met 
een Drentse schaapskooi. Aanvankelijk was er een vicarie onder de naam Maria ten Hemel 
Opgenomen, gekozen vanwege de aanwezigheid van Maria in het Drentse wapen. De ongeveer 
vijf katholieke gezinnen en de katholieke militairen van de kazerne vierden de H. Mis in het 
Katholiek Militair Tehuis. Door het groeiend aantal parochianen kerkte men vanaf 1963 in 
een bioscoop totdat de kerk werd gebouwd. Voor het interieur kon men een groot deel van de 
inventaris van het inmiddels opgeheven Liudger Convict, het klein seminarie van het bisdom 
Groningen te Haren, overnemen. Daartoe behoorde ook een meer dan 200 jaar oude 
scheepsbel, die nu nog het begin van de diensten aankondigt. Een grote verbouwing vond 
plaats in 1996. 

De plaats bezit tal van bezienswaardigheden naast de hervormde kerk en havezate Laarwoud: 
een negentiende eeuwse keuterij aan de Telefoonstraat, het voormalige armenhuis (1835) met 
drie gevelstenen in de voorgevel (herbouwd 1924, gerestaureerd 1987), de herenhuizen Klein 
Laarwoud, Burgvoort, en Laar-End (alle 19e eeuw); de synagoge uit 1894 met gevelstenen en 
een gedenkteken voor de joodse inwoners van Zuidlaren in de Tweede Wereldoorlog en een 
café in jugendstilvormen aan de De Millystraat. Het postkantoor werd omstreeks 1910 
gebouwd naar plannen van C.H. Peters. 
 
In het dorp staan de beelden 'Berend Botje' (W. Pot, 1967) en 'Kooplui met paard', geplaatst 
ter gelegenheid van de vermeende achthonderdste Zuidlaardermarkt (F. Ram, 2000). 
Recreatieve trekpleisters in en bij het dorp zijn o.a. complex Prins Bernhardhoeve, De 
Sprookjeshof, het subtropisch zwembad Aqualaren en recreatieoord Tienelsheem. Het 
centrum kent een rijk uitgaansleven. Aan de rand van het dorp staat Molenmuseum De 
Wachter, een als museum ingerichte koren- en oliemolen (1851). Bij de molen ligt stoomschip 
'De Jonge Wachter' (2001), waarmee een tocht over het Zuidlaardermeer kan worden 
gemaakt. Schimpnamen voor de inwoners: Windhappers en Windmaokers (pochers, 
snoevers), Witmaokers, Blankslachters en Koldslachters (paardenvillers), Zoeplaoders 
(bierdrinkers) en Ottervreters. Zuidlaren is bekend door de Zuidlaarder bollen (ronde 
krentenbroden), die met name in de tijd van de Zuidlaardermarkt worden gebakken en 
verkocht. Bron: het geheugen van Drenthe. 
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Noordlaren  

 

Noordlaren (Gronings: Noordloarn) is een dorp in de gemeente Groningen in de 
provincie Groningen. Bijzonder is dat het dorp in een andere provincie ligt dan 
de Drentse plaatsen Zuidlaren en Midlaren ten zuiden ervan. Aan de oostkant wordt het 
begrensd door het Zuidlaardermeer. Het dorp telt 395 inwoners (CBS 2014). Het 
postcodegebied van Noordlaren telt 549 inwoners (augustus 2014).  

De inwoners van het dorp droegen vroeger de Groningse bijnaam 'Özzen', wat vertaald kan 
worden als domkoppen. Dit zou verband houden met de terugtocht van de Munsterse 
bisschop 'Bommen Berend' van Groningen naar Coevorden: De bewoners van Noordlaren 
zouden toen de weg van Groningen naar Coevorden (de Zuidlaarderweg) hebben ondermijnd 
door hierin diepe kuilen te graven, waarin zij omgekeerde eggen legden met de punten 
omhoog, die zij vervolgens camoufleerden met takken. Het leger van de bisschop viel daarop 
het dorp binnen en brandde het grotendeels plat. 
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Zuinigstraat  

 

Noordlaren ligt op de oostelijke rand van de Hondsrug, die zelf de oostelijke rand vormt van 
het Drents Plateau. In het westen loopt de Hondsrug af naar het dal van de Drentsche 
Aa (Westerlanden) en in het oosten naar het Hunzedal (onder andere de Oostpolder), waarin 
in de middeleeuwen het Zuidlaardermeer ontstond. Bakker verdeelt dit gebied in de 
'brinklanden' ten oosten van het dorp en de koebroeken ten noorden daarvan, ten oosten van 
de Lageweg. De koebroeken (huidige polder Koebroek) waren de oudste koeweides van het 
dorp en kunnen worden onderverdeeld in de osbroeken en de mottenbroeken ten oosten van 
de Lageweg.[3] In het noorden van het grondgebied van Noordlaren ligt een oud doorbraakdal 
tussen de Hunze en de Drentsche Aa dat de naam Besloten Venen draagt. Hier is rond 2000 
het particuliere landgoed Blanckenborch ingericht. Het centrale deel van de Hondsrug omvat 
de Noordlaarder es, een groot gebied waar intensieve landbouw wordt bedreven, die 
door natuurontwikkeling echter steeds meer onder druk komt te staan. In de 19e eeuw werd 
op het westelijke deel van de Hondsrug het Noordlaarderbos aangeplant. 

De verhoogde besloten escomplexen, stuifduinen, lanen, houtwallen, hagen en het 
Noordlaarderbos op de Hondsrug staan in contrast met het uitgestrekte open landschap van 
het veenweidegebied van de Oostpolder bij het Zuidlaardermeer en het open 
stroomdallandschap van de Westerlanden bij de Drentsche Aa. Noordlaren ligt op de overgang 
van het besloten eslandschap in het westen met het open veenweidegebied in het oosten. 

Het dorpsgebied grenst in het noorden aan Glimmen, dat tot begin 19e eeuw onder 
de klokslag van het kerspel Noordlaren viel. Hier liggen aan noordzijde het landgoed De 
Poll en het bosgebied Appelbergen, waar zich veel pingoruïnes bevinden. De grens loopt hier 
langs de Pollselaan en de Zuidlaarderweg. In het noordoosten vormen de Vogelzangsteeg, de 
Waterdijk en de Mansloot de grens met het dorpsgebied van Onnen, meer bepaald de Onner 
Es en de Onnerpolder. Aan oostzijde vormen het Drentsche Diep en het Zuidlaardermeer de 
grens met Kropswolde, dat ooit ook onder het kerspel viel. Een deel van het Zuidlaardermeer 
valt eveneens onder het dorpsgebied en was tot in de jaren 1980 eigendom van de marke van 
Noordlaren. Het betreft het deel van het Zuidlaardermeer tot aan de loop van de vroegere 
Hunze. Aan zuidzijde loopt de grens met Midlaren (en ten zuiden van het Noordlaarderbos 
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natuurgebied de Vijftig Bunder), die tevens de provinciegrens met Drenthe vormt. Dit geldt 
ook voor de westzijde, waar de Drentsche Aa de grens met De Punt (vroeger onderdeel van Yde) 
en deze provincie markeert. 

 

 

 

Werkzaamheden rond het maaien van de rogge op de Noordlaarder es. Van linksboven naar 
rechtsonder: het maaien van de rogge, het haren van de zeis (met haarhamer en haarspit), 
het zichten van de rogge met een zwadmaaier, het wellen met een welhaak (pikhaak), het 
samenbinden van de schoven(ook garven genoemd), hokken (samengebonden schoven) op het 
veld 
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Het landschap rond Noordlaren werd in hoofdlijnen gevormd tijdens het Saalien. Onder 
invloed van oprukkende ijstongen werd toen een grote laag keileem afgezet waaruit de 
Hondsrug ontstond. Deze keileemrug vormde een goede bescherming tegen erosie. In dezelfde 
periode werd, waarschijnlijk onder invloed van een ijslob, ten oosten daarvan het vijftien 
kilometer brede en vijftig meter diepe Hunzedal uitgesleten. In de daaropvolgende warmere 
periode sneden de beekdalen van de Drentsche Aa en de Hunze zich in het landschap en 
ontstond er hoogveen. Tijdens het daaropvolgende koude Weichselien werd dekzand afgezet 
tegen de flanken van de Hondsrug, waarbij onder andere de stuifduinen van de Appelbergen 
en de Kerkduinen ontstonden. Ook werden toen een groot 
aantal pingoruïnes en doodijsgaten gevormd en ontstond het doorbraakdal van de Besloten 
Venen tussen de Hunze en de Drentsche Aa. In de middeleeuwen ontstond het 
Zuidlaardermeer in het stroomdal van de Hunze. Vanaf de middeleeuwen werden grote delen 
van de Hondsrug en de beekdalen omgevormd tot landbouwgebied. In de eerste helft van 
twintigste eeuw werden deze gronden steeds intensiever gebruikt en door ruilverkaveling 
vergroot. In de tweede helft van de twintigste eeuw werd een groot deel van het grondgebied 
van Noordlaren aangewezen en ingericht als natuurgebied waar sindsdien alleen nog 
extensieve landbouw wordt toegestaan. 

 

 

Boerderij De Horsten aan de Meester Koolweg 4, waarin in de 19e eeuw een cichoreifabriekje 
was. 

 

Binnen het dorpsgebied van Noordlaren ligt in het noordwesten de streek Blankeweer, 
waarvan de naam verwijst naar een versterking die hier vroeger heeft gelegen. 

Ook zijn er twee nog bestaande bebouwingslinten, die vroeger werden aangeduid als aparte 
gehuchten. De bebouwing rond de Vogelzangsteeg in het noorden werd begin twintigste eeuw 
aangeduid als het gehucht Vogelzang, waarvan de naam verwijst naar het 
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landhuis Vogelzang (Hoge Hereweg 94) aan noordzijde van deze weg. Deze weg werd in de 19e 
eeuw Oosterweertjesweg genoemd, een naam die waarschijnlijk net als de naam Oosterweer 
voor het stuk grond ten zuiden ervan verwijst naar de landweren van Blankeweer die hier 
vroeger moeten hebben gelegen. In 1931, toen de weg door de marke werd overgedragen aan 
de gemeente, lagen aan beide zijden van de weg nog houtwallen, die mogelijk overblijfselen 
waren van deze landweren. De houtwallen zelf werden toen per abuis ook overgedragen aan 
de gemeente. In de achttiende eeuw droeg de weg de naam 't Zandwegjen.  

De bebouwing tussen de Oorsprong en de Kampsteeg werd vroeger het gehucht De Oorsprong 
genoemd. Deze naam is eveneens ontleend aan een nabijgelegen landhuis, dat de naam De 
Oorsprong (Zuidlaarderweg 61) draagt. 

Noordlaren ligt op de oostelijke helling van de Oostelijke Hondsrug. Deze landrug vormt 
onderdeel van de Hondsrug en loopt in zuidoostelijke richting vanaf Essen via Middelhorst, 
Onnen, Noordlaren, 
Zuidlaren, Annen, Gasselte (oost), Buinen, Exloo, Valthe, Weerdinge en Emmerschans naar 
Klazienaveen. Het dorp ligt op het hoogste punt van het Groningse deel van de Hondsrug. De 
hoogte in Noordlaren loopt volgens veel bronnen op tot 9 meter boven NAP, maar metingen 
komen niet verder dan 7,38 meter boven NAP bij de loodrechte kruising van de Zuidlaarderweg 
met de Kerkstraat. Op deze plek is het hoogteverschil het meest zichtbaar. Het hoogteverschil 
met het Zuidlaardermeer (0,6 meter boven NAP) bedraagt dus bijna zeven meter. Qua bodem 
ligt het dorp op de grens van het zand van de Hondsrug (hier de Noordlaarder es) en het veen 
(Hunzedal). In het verleden werd dit veen ook gewonnen ten oosten van het dorp. 

 

 

 

Noordlaren vormt een esdorp. Het dorp heeft het karakter van een Drents dorp, net zoals de 
rest van het Gorechtgebied tussen Noordlaren en de stad Groningen. Het dorp is ontstaan 
rond twee brinken, waarvan er nog een deels aanwezig is: Het pleintje bij de haven. Binnen 
de voormalige gemeente Haren bezit Noordlaren de meeste karakteristieke gebouwen, waarbij 
er een grote variëteit is aan bouwstijlen. Veel van deze gebouwen dateren uit de negentiende 
eeuw en vijfendertig gebouwen binnen en buiten het dorp hebben de status van 
rijksmonument of gemeentelijk monument. Nog eens ruim vijfendertig gebouwen in het 
buitengebied hebben de status van karakteristiek pand. Tot al deze gebouwen behoren ook 
een aantal karakteristieke boerderijlinten langs de Lageweg richting Onnen en langs de 
Zuidlaarderweg. De dorpskom tussen deze beide wegen is aangewezen als historische 
dorpskern. Noordlaren heeft -in tegenstelling tot wat weleens wordt beweerd- echter niet de 
status van beschermd dorpsgezicht.  
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De oudste boerderij van Noordlaren aan de Lageweg 39 ligt op een van de oudste 
bewoningsassen van het dorp 

 

De Kerkstraat wordt met haar zichtas, klinkerbestrating en opsluiting van veldkeitjes gezien 
als de meest karakteristieke straat van het dorp. Een ander kenmerkend element van het dorp 
is het 'ensemble' van de kerk en haar kerkhof en de bijbehorende pastorie aan de oostrand 
van het dorp met uitzicht over het lagergelegen Hunzedal naar het Zuidlaardermeer. Ook het 
haventje met het veerhuis aan de Lageweg en de molen worden als kenmerkend gezien. Het 
dorp telt verder nog een aantal oorspronkelijke smalle straten met veel voormalige boerderijen 
en boerenerven, zoals de Lusthofweg, de Boenderstraat en de Zuinigstraat. 

In het dorp en de omringende verspreide huizen staan ruim tweehonderddertig woningen, 
waaronder een aantal in meerdere wooneenheden gesplitste voormalige boerderijen. Ruim 
90% van de huizen bestaat uit koopwoningen. Binnen het dorp dateert veel bebouwing uit de 
periode tussen 1850 en 1930, maar ook daarna zijn er nog ongeveer vijftig huizen gebouwd. 
Voor de toekomst wil een meerderheid van de bevolking liever geen nieuwbouw in het dorp en 
er zijn dan ook geen uitbreidingslocaties aangewezen in de meest 
recente beheersverordening van 2013. 
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In een zestiende-eeuwse kopie van een goederenlijst van de Abdij van Werden uit 1160 wordt 
voor het eerst gesproken over de 'tribus laribus' (drie lares), waarmee waarschijnlijk op Noord-
, Midden- en Zuidlaren wordt geduid. Op basis van deze bron werd in 2010 het 850-jarig 
bestaan van het dorp gevierd. In 1254 is voor het eerst sprake van 'Northlare'. In 1264 is 
sprake van het 'Northlara mare' (Noordlaardermeer, later Zuidlaardermeer). In 1332 wordt de 
plaats vermeld als 'Nordhlare' en in 1381-1383 als 'Noertlare'. 

 

 

De Noordlaarder Es 

 

In de zeventiende eeuw werd de naam van het dorp door predikant-
historicus Picardt verbonden met het Latijnse woord lararium. Picardt was ervan overtuigd 
dat de Romeinse legeraanvoerder Corbulo een legerplaats had bij Groningen en dat de naam 
verwees naar een gebouw voor huisgoden op deze plek. Hij dacht dat 'lare' zijn oorsprong had 
in het Latijnse woord lararium. Nassau bracht (mogelijk in navolging hiervan) Midlaren in 
verband met het toponiem 'Mediolarium'. In de negentiende eeuw begon men hieraan echter 
steeds meer te twijfelen en werd gezocht naar andere verklaringen. 

In huidige verklaringen wordt de naam 'laren' net als bij andere Larens gelijkgesteld aan 'bos'. 
Volgens Bakker gaat het daarbij mogelijk om 'bewijd moerasbos'. Van Berkel duidt het aan 
als 'intensief benut bos' of 'bosweide' en Hengst  noemt het 'bosweide in laaggelegen gebied'. 
Bij de verklaringen wordt uitgegaan van de positie van de drie dorpen in een vroeger bosrijk 
gebied. Volgens Hengst verwijst het naar de nieuwe weidegronden die ontstonden in het 
Hunzedal door de kap van het beekdalbos of broekbos aldaar. Het vroegere bestaan hiervan 
is vastgesteld op basis van palynologisch onderzoek. 

 

 

Berend Botje, herinnering 
 

 

Een beeld met  fontein van Berend Botje staat aan de Stationsweg in 
het Drentse dorp Zuidlaren. Berend Botje wordt uitgebeeld als een boer op klompen met lange 
bakkebaarden en opgerolde broekspijpen, die op het punt staat met zijn bootje onder te gaan. 
De Stichting Recreatiebelangen Zuidlaren vatte in 1964 het plan op om een kunstwerk, 
voorstellende Berend Botje te realiseren. De eerste tekeningen dateren uit 1960.  Het beeld is 
ontworpen door oud-inwoner Willy Pot, destijds wonende in Son. Het beeld werd op 1 
juli 1967 door de voorzitter van het Drents Genootschap en de Provinciale Culturele Raad, 
Dr. Klaas van Dijk onthuld. 

Het originele beeld is niet meer in het centrum van Zuidlaren te vinden. De vaarboom die het 
mannetje vasthoudt was al eens verdwenen en provisorisch vervangen door de steel van een 
bijl. Klein vandalisme (het beeld is bijvoorbeeld al eens ontvoerd door studenten) en de slechte 
kwaliteit van het materiaal waarvan het beeldje is gemaakt, zorgden voor aftakeling. Het 
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origineel staat sinds 2009 in het expositiegebouw Dieks Dele, bij het Molenmuseum 'De 
Wachter' te Zuidlaren, waar het is te bezichtigen. Op de oorspronkelijke plaats aan de 
Stationsweg is een bronzen replica neergezet. Bij dit beeld is een nieuw bronzen sculptuur 
van een opengeslagen boek geplaatst met de tekst van de eerste twee coupletten. 

De schilder en edelsmid Wim van den Hoek (1926-1963) uit Norg vervaardigde vlak voor zijn 
dood een metalen plastiek dat het scheepje van Berend Botje voorstelde. Het kunstwerk kreeg 
in 1963 een plek in de nieuwe kleuterschool 'Berend Botje' te Borger.  
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10 juli 2016, Grote Brink, Zuidlaren 
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Laatste woord  

 

Kinderliedjes vanaf het einde van de achttiende eeuw kregen een nieuwe functie in de 
Nederlandse samenleving. Men geloofde dat ze zouden bijdragen aan een betere opvoeding en 
belangrijk waren voor het natiegevoel van de Nederlandse jeugd. Er was veel interesse van 
bovenaf voor liederen die vóór het volk werden gemaakt, en niet zozeer voor liederen die dóór 
het volk werden gezongen. De “spannendste” achtergronden van kinderliedjes zijn echter juist 
in die laatste categorie terug te vinden.  

Historische personen en gebeurtenissen vormen regelmatig de basis voor dit soort liedjes. In 
de oorspronkelijke context dragen ze daarom wel eens een nationalistisch element met zich 
mee, zoals het lied over Marianne en de Fransen, en het lied over Jan Huygen. Daarnaast 
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voorzagen liederen regelmatig in morele lessen, zoals het gevaar van overmatig drankgebruik 
in het lied van Kortjakje. En wellicht Berend Botje die teveel dronk op de markt in Zuidlaren. 
Wat de gevolgen kunnen zijn van het bespotten van een ander, een wijze les die het lied over 
Moriaantje ons leert. Kortjakje is een volks- en kluchtlied over een jenever drinkende vrouw 
die mogelijk werkte bij de secreten, de publieke toiletten, onder een Amsterdamse brug. Een 
jakje was een soort jasje voor vrouwen. De bijnaam ‘Kortjakje’ verwijst naar een slecht of 
armoedig geklede vrouw. 

Het is interessant om te zien dat liederen in de loop der jaren veranderen. Door verschillende 
oorzaken, zoals verandering in tekst, verliezen liedjes hun oorspronkelijke betekenis, context 
en functie. Zo veranderen spotliederen die geschikt zijn voor volwassenen in kinderliedjes en 
raken historische figuren en gebeurtenissen in kinderliedjes onherkenbaar door de vele 
varianten die ontstaan. Dit laat nog maar eens zien dat er meer schuilgaat achter een 
kinderlied dan je vanuit het eerste oogpunt zou denken. 

Er zijn in de loop der jaren dus veel uiteenlopende theorieën bedacht over de historische 
persoon die model zou hebben gestaan voor Berend Botje. Het enige dat al die theorieën delen 
is, dat ze allemaal een te groot gebrek aan feitelijke historische bewijzen hebben, om werkelijk 
overtuigend te kunnen zijn. De vraag 'Wie was Berend Botje' heeft dus heel wat mooie, 
fantasievolle en fascinerende verhalen opgeleverd, maar wie Berend Botje echt was, zullen we 
waarschijnlijk nooit weten. Bron: Jurian ter Horst. 
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