DE ZUIDLAARDERMARKT© ZO STERK ALS EEN PAARD!

DE DERDE DINSDAG IN OKTOBER
De Zuidlaarderbol
Een Zuidlaarderbol is een groot
rond brood, rijk gevuld met krenten
en rozijnen en gemaakt van voornamelijk roggemeel. Stevig voedsel
voor marktgangers. De Zuidlaarderbol hoort onafscheidelijk bij
de markt. Op internet zijn veel
recepten van de bol te vinden, maar
het echte recept, dat kennen alleen
de bakkers in Zuidlaren.

Aanvoer van paarden
Als de markt om 6 uur geopend wordt, staan de paarden al op de markt. Hun eigenaren kunnen zich
vooraf melden bij de vier aanvoerpunten aan de rand van de markt. Daar worden de paarden door
dierenartsen gekeurd. Niet alleen omdat Zuidlaren alleen paarden met een goede conditie op de markt wil
hebben, maar ook om het dierenwelzijn te bevorderen. Paarden die niet goed behandeld worden door hun
eigenaren zijn niet welkom op de markt. De Zuidlaardermarkt mag dan heel traditioneel zijn, één groot
verschil is er toch met vroeger: er wordt veel meer rekening gehouden met het welzijn van de dieren op
de markt. Handelaren moeten zich aan een gedragscode houden, er is toezicht op de transportmiddelen,
de dieren worden door de dierenarts gekeurd bij aankomst op de markt, er is de hele dag drinkwater en
voer beschikbaar voor de dieren, enzovoort. De complete gedragscode is te vinden op de website van de
Zuidlaardermarkt.

De opening

Vroeg

Ieder jaar, op de derde dinsdag van oktober, om klokslag 6 uur, opent de burgemeester van de gemeente
Tynaarlo, waar Zuidlaren bij hoort, de markt. De opening speelt zich af onder de klok op de Grote Brink.
Op dat moment schijnt net het eerste mistige herfstlicht door de bomen op de brink. De burgemeester
opent traditiegetrouw de markt met de woorden: ‘Hierbij verklaar ik de Zuidlaardermarkt voor geopend’.

Handjeklap
Net als vroeger wordt er met ‘handjeklap’ onderhandeld. De verkoper
stelt een prijs voor, de koper dingt af.
Bij het noemen van de prijs slaan ze
in elkaars hand. Dat gaat net zolang
door totdat ze een compromis bereikt
hebben. Als een van beide partijen een
hand geeft in plaats van te slaan, is
de koop definitief. Ook karakteristiek
voor paardenhandelaren is de speciale kromme wandelstok die zij bijna
allemaal bij zich hebben. En natuurlijk
gaan ze gekleed in een stofjas. Onder
de kleppet wordt de onafscheidelijke
bolknaksigaar vervoerd.

Kermis op de Grote Brink
En als die boeren, burgers en paardenlui dan hun jaarlijkse uitje naar de markt maakten, dan wilden ze
dat vieren ook. Daarom hoort er in oktober vanouds ook altijd een kermis bij de Zuidlaardermarkt.
Die kermis staat van de vrijdag voor de Zuidlaardermarkt tot en met de woensdag erna op de Grote Brink,
midden in het dorp. Het is traditie om de kermis op vrijdagavond met een spektakel te openen. Op woensdag sluit hij altijd met een kindermiddag.

De hele week feest…
Het is bijna een hele week feest rondom de Zuidlaardermarkt. Er is dan van alles te beleven in het dorp.
De opening van de kermis, een hardloopwedstrijd, veel kinderactiviteiten, vuurwerk, een muziekpodium,
live muziek in veel horecagelegenheden en op de (koop)zondag straattheater. Heel speciaal is de Nacht
van Zuidlaren: In de nacht van maandag op dinsdag is het druk in de café’s en op de kermis, die de hele
nacht openblijft. En als de burgemeester dinsdagochtend om 6 uur de markt opent, is er een mengeling
van cafébezoekers die de hele nacht hebben doorgefeest en ‘verse’ bezoekers van de markt, die nog niet
zo lang daarvoor uit hun bed zijn gerold. Een bijzonder moment.

Wilt u de echte sfeer van de eeuwenoude paardenmarkt proeven, dan moet u er vroeg bij zijn. De
handel begint om 6 uur ’s morgens. De warenmarkt
start ook om 6 uur en gaat door tot 17 uur.

Internationaal gezelschap
Handelaren en bezoekers komen van heinde en ver naar de Zuidlaardermarkt. Niet alleen uit heel Nederland, maar ook uit andere landen. De markt is vooral in trek bij onze Duitse buren, maar je komt er ook
Deense, Engelse, Belgische, Oostenrijkse en Italiaanse handelaren tegen. Niet alleen handelaren komen
naar de markt, maar ook veel mensen die gewoon een kijkje komen nemen. Ieder jaar is de Zuidlaardermarkt, inclusief de feestweek, goed voor 150.000 bezoekers uit binnen- en buitenland! Ook u bent van
harte welkom!

De Voorjaarsmarkt
Elke tweede woensdag in april wordt de Voorjaarsmarkt gehouden. Dit is de kleine evenknie van de grote
Zuidlaardermarkt, maar net zo interessant. Het is de eerste grote openluchtmarkt in het voorjaar met
een paarden- en warenmarkt. Om 6.00 uur begint de paardenmarkt. Gemiddeld worden er 320 paarden en
pony’s aangevoerd. Daarnaast ook wel eens ezels. Daarmee is de voorjaarsmarkt van Zuidlaren
uitgegroeid tot de grootste paardenvoorjaarsmarkt van Nederland. Op de Brink staat de warenmarkt met
ongeveer 70 marktkramen. De warenmarkt speelt in op de voorjaarswerkzaamheden in de tuin. Op de
markt staan naast de ‘reguliere’ marktkramen ook handelaren met vaste planten, heesters en struiken.
En ’s middags worden er voor de jonge marktbezoekers allerlei activiteiten georganiseerd.

DE ZUIDLAARDERMARKT

ZO STERK ALS EEN PAARD!
U hebt een folder in handen over
de Zuidlaardermarkt, de beroemde
paardenmarkt. Eigenlijk is het
onmogelijk, een folder over de
Zuidlaardermarkt. De sfeer van de
Zuidlaardermarkt is met geen pen
te beschrijven. Misschien helpen
de foto’s een klein beetje. Maar
eigenlijk moet u gewoon komen.
U beleeft echt iets bijzonders.
Iets van vroeger. Maar toch ook
eigentijds. In deze folder vindt u
de belangrijkste gegevens over de
Zuidlaardermarkt.

Dé Zuidlaardermarkt
Ieder jaar op de derde dinsdag van oktober
wordt de Zuidlaardermarkt gehouden. Europa’s
grootste paardenmarkt, met een grote kermis
en een warenmarkt. Daarnaast vindt ieder jaar
in april de voorjaarsmarkt plaats. Daarover leest
u verderop in deze folder.

Al meer dan 800 jaar!
Het jaar 1200 wordt als geboortejaar van de Zuidlaardermarkt aangehouden. Maar waarschijnlijk is de
markt al ouder. Rond het jaar 1000 trokken de monniken van het klooster van Aduard al te paard naar
Zuidlaren om hun pacht te innen en zaken te doen. Het eerste verhaal dat bewaard is gebleven dateert
uit 1232. In dat jaar belegerden de Drenthen en de Fivelingoërs de stad Groningen. Maar de stadjers deden
een uitval en achtervolgden de belegeraars tot Zuidlaren, waar het toen juist markt was. De marktgangers
vluchtten hals over kop, het dorp werd grotendeels verwoest en de kerk ging in vlammen op. Het dorp
en de kerk zijn herbouwd. En de marktgangers kwamen gewoon de volgende derde dinsdag van oktober
terug. De markt bloeide op als nooit tevoren en hij bloeit nog steeds.

Zeven brinken
Al in de Middeleeuwen lag Zuidlaren op het kruispunt van twee belangrijke wegen: de grote
Noord-Zuidroute, hoog op de Hondsrug en de weg die Groningen met Duitsland verbond. Dat maakte
Zuidlaren heel geschikt als handelsplaats. Net als in andere Drentse dorpen was de brink daarvoor de
aangewezen locatie. Zuidlaren telt ook nu nog zeven brinken. Die zien er eigenlijk nog net zo uit als 800
jaar geleden. En tijdens de Zuidlaardermarkt al helemaal. Dan staan ze vol met hinnikende paarden en
vinden er serieuze onderhandelingen plaats.

Paarden, pony’s en andere dieren

Vier kilometer kramen

Meer weten?
Actuele informatie over de Zuidlaardermarkt
en de Voorjaarsmarkt vindt u op
www.zuidlaardermarkt.info.
Het programma van de feestweek rond de
Zuidlaardermarkt vindt u op
www.evenementenzuidlaardermarkt.nl.
Wilt u meer weten over de cultuurhistorische achtergrond van het
Hondsruggebied, waartoe Zuidlaren behoort,
kijkt u dan eens op
www.geoparkdehondsrug.eu.
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In de tijd van het ontstaan van de
Zuidlaardermarkt waren de mensen
een stuk minder mobiel dan
tegenwoordig. Als zij dan naar de
paardenmarkt kwamen, wilden
ze meteen ook kleding en andere
levensbehoeften inslaan. Daarom
hoorde er bij de paardenmarkt ook
altijd een warenmarkt. En die is er nog
steeds. Op de warenmarkt in oktober
is plaats voor zo’n 400 kramen, goed
voor een rij van vier kilometer door
het dorp. De marktkooplui komen van
heinde en ver en je kunt het zo gek
niet bedenken of het is te koop op de
Zuidlaardermarkt.

Op een doorsnee Zuidlaardermarkt worden meer
dan 2000 paarden en pony’s verhandeld. Hoewel
de Zuidlaardermarkt altijd bekend heeft gestaan
als paardenmarkt, waren er vroeger ook heel
veel koeien te koop op de markt. En ook werden
er schapen, geiten, varkens en zelfs kippen,
ganzen en honden verhandeld. Tegenwoordig
worden er alleen paarden, pony’s en enkele
tientallen ezels aangevoerd.

