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Sporen uit het verleden 
De ijstijden hebben het Drentse 
landschap sterk beïnvloed. Het 
Hunzedal was in de periode van 
haar ontstaan 80 meter diep en 
had verbinding met de zee die 
bij hoge waterstanden tot in het 
Zuidlaardermeer bij Midlaren 
kwam.

In de diepe geulen die het smeltende ijs 
achterliet ontstonden riviertjes en uitgestrekte 
moerassen. Alleen over de hoger gelegen 
zandruggen was doorgaand verkeer mogelijk 
richting het zo belangrijke Duitse achterland 
(Bentheim). En nog steeds zijn in Drenthe de 
karrensporen te zien van alle mensen die het 
land hebben doorkruist. Op de Vijftig Bunder 
in Midlaren, in de Strubben bij Schipborg en 
op het Ballooerveld.

maximale uitbreiding van het landijs  
in het Saalien  370.000 - 130.000 jr geleden

oude routes door Drenthe

formaat 19 x 26, 480 pag. gebonden

Over het ontstaan van dit boek
Marianne van Albada, kreeg ooit de 
vraag een stukje te schrijven over de 
geschiedenis van het streekje rond het 
Heijveen in Midlaren, waar ze woonde. 
 
Die kleine vraag had grote gevolgen. 
De eerste verkenningen prikkelden 
haar nieuwsgierigheid en zo begon een 
speurtocht naar de historie van dit deel 
van de Hondsrug en daarmee naar die 
van heel (Noord-) Drenthe.  
Ze verdiepte zich in oude landkaarten, 
reisverslagen, verhalen van oude be-
woners, archeologische vondsten en 
archiefstukken.  
Zo ontstond een dik boek, dat zich 
vlot laat lezen als een roman, maar 
dat tegelijkertijd een indrukwekkende 
hoeveelheid informatie bevat over het 
verleden van Drenthe.

Boven: satelietkaart  -  Onder: kaart uit 1853    

Kaart uit 1812  -  gemaakt in opdracht van Napoleon



Hunebedbouwers, rendier- en mammoetjagers
Zo neemt het verhaal een wending naar het 
verre verleden van de Trechterbekercultuur, ca 
5000 jaar geleden, de Hamburgercultuur van 
14000 jaar geleden met haar rendierjagers en 
de periode van de mammoetjagers zo’n 25000 
jaar geleden. De mammoeten trokken tussen 
de laatste twee ijstijden tussen de toendra’s van 
Zuid Duitsland een de drooggevallen Noordzee 
heen en weer met de seizoenen. En de jagers 
volgden hen. De vondst in Orvelte van een 
Mammoetskelet doet vermoeden dat deze dieren 
ook hierlangs getrokken zullen zijn.

Invloed van de bewoners op het landschap
Behalve de geschiedenis van Drenthe, vormt ook de verandering van het land-
schap door de eeuwen heen een belangrijk thema in dit boek. Niet alleen de 

ijstijden en de wisselingen in 
klimaat deden hun invloed 
gelden, maar ook menselijke 
invloeden zoals het afgraven 
van het veen en het kappen 
van bossen ten behoeve van 
de Spaanse Armada lieten hun 
sporen na.

En bovenal gaat deze studie ook 
over het dagelijks leven van de 
mensen van de streek.

mammoetkaak, gevonden in Orvelte

kling van de 
Hamburger-

cultuur

Bewoners Midlaren op zandduin (afgegraven in 1956)

Geschiedenis van Drenthe
Midlaren heeft, als belangrijk 
punt op de landroute naar 
de stad Groningen, het een 
en ander meegemaakt. In 
de prehistorie woonden hier 
al mensen. Daarvan zijn de 
hunebedden nog een tastbaar 
bewijs. Maar er zijn ook vele 
archelogische vondsten in het 
gebied gedaan, zoals onlangs 
nog aan de oevers van het 
Zuidlaardermeer.

Dat Drente een oude en respectabele geschiede-
nis heeft, is algemeen bekend. Die historie komt 
echter pas werkelijk tot leven als hij gebracht 
wordt door een goede verteller. Als dan bovendien 
een beperkte geografische plek met zijn bewoners 
en gebeurtenissen als uitgangspunt is genomen, 
wordt het verleden voor de lezer echt invoelbaar.

Zo lieflijk als de Hondsrug er tegenwoordig uitziet 
was ze niet tussen 1100 en 1400. Vele oorlogen 
van de bisschoppen van Utrecht en de steden 
Coevorden en Groningen, golfden heen en weer 
over de Hondsrug, de best begaanbare weg tussen 
Groningen en het Zuiden. 
Ook de Munsterse oorlogen rond 1650 met de 
bekende Bommen Berend hebben de Drenten niet 
onberoerd gelaten. De sporen van deze oorlogen 
zijn voor ingewijden nog steeds in het landschap 
te herkennen. 
Na 1700 wordt het gebied ontdekt door de rijke 
Groningers en verrijzen er landgoederen langs het 
Zuidlaardermeer in Midlaren.
In de periode na 1800 neemt de bewoning snel 
toe en daarmee de ontginning van woest land en 
het afgraven van veentjes. Dit leverde ook vele in-
teressante vondsten op over de zeer vroege bewo-
ning van Midlaren. Wagenwielen van 4600 jaar 
oud, veenlijken, potscherven, vuurstenen bijlen en 
werktuigen.

trechterbekerkom - ca 3000 v.Chr.
vondst bij hunebedden Midlaren

wagenwielen  -  ca  2600  v.Chr. 
vondst in een veentje te Midlaren

de hunebedden van Midlaren in 1919 


